
Ata da reunião do Conselho gestor da Microbacia Hidrográfica do 
Alto Rio Preto, em 24 de janeiro de 2006 

 
 
A reunião teve início às 10 horas, com a aprovação da pauta pelos conselheiros. Em 
seguida, o vice-coordenador do Conselho, Luis Alves, relatou a reunião da Coordenação 
com o prefeito de Itatiaia, Jair Alexandre, ocorrida em 18 de janeiro, que teve por objetivo 
apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Programa e solicitar uma presença 
mais efetiva daquela prefeitura no Conselho, com a designação de um representante que 
seja um canal de comunicação  entre o Conselho e a municipalidade. Também se abordou a 
reivindicação da Escola Municipal da Maromba, excluída por ter número de alunos inferior 
ao requisitado, de um programa de lazer que beneficiará outras escolas municipais – o 
prefeito prometeu remediar a situação. 
Em seguida fez-se a leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
Como diversas pessoas da comunidade compareciam pela primeira vez, procedeu-se à 
apresentação dos novos participantes. Em seguida, foi proposta a criação de comissões 
temáticas que poderão vir a ser os embriões das futuras câmaras técnicas. As comissões 
foram montadas com a participação dos conselheiros e membros da comunidade. 
 
COMISSÃO DA ÁREA SOCIAL: Fátima Porto; Regiane Alves; Agno Dias; Angela; 
Patrícia Carvalho; Maria Penha; Maria de Lourdes e Agmar Bittencourt. Primeira reunião 
marcada para 08 de fevereiro 
 
COMISSÃO DA ÁREA DE ECONOMIA: Luis Alves, Alencar, Augusto, Gilson, Alcino; 
Frederico; Ednilda e Paulo Costa. 
 
COMISSÃO DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE: André Pinhel, Paulo Isidoro; Norma 
Bühler; Alfredo Carvalho; Vig; Flora; Waldemir; Piraí; Marta Ottoni; Rosa Lúcia; Regina 
Guerra. 
 
Em seguida, a coordenação do Programa apresentou a sugestão de cursos e oficinas: 

* Orçamento Municipal – 03 horas 
* Noções de Direito e Direito e Cidadania – 06 horas 
* Plano Diretor da APA Mantiqueira / Resende – 03 horas 
* Elaboração de projetos e Captação de Recursos 24 horas 
* Construção de Unidades de Saneamento para comunidade de montanha – 8 horas 
 
Foi aprovada, ainda, a realização de um seminário para a elaboração de um Programa de 
Gestão de Resíduos Sólidos, com o objetivo de atender à diretriz que propõe a 
implementação do Programa de Gerenciamento Sustentável de Resíduos Sólidos. 
 
A estratégia de divulgação dos cursos foi discutida, com sugestões de divulgação na mídia 
e a utilização de pequenos cartazes, sendo por todos considerado fundamental o 
envolvimento dos conselheiros na divulgação. 



 Foi também aprovado o calendário das próximas reuniões do Conselho Gestor no ano de 
2006, no mesmo horário e local: 14 de fevereiro/ 07 de março / 04 de abril / 09 de maio / 07 
de junho / 04 de julho / 08 de agosto / 05 de setembro / 03 de outubro / 07 de novembro / 
05 de dezembro. 
 
Também foi colocada a necessidade de uma proposta de geo-referenciamento para o 
perímetro de Bocaina e decidido o envio de ofício à prefeitura de Itatiaia, agradecendo 
placa de alerta sobre construção em área ambiental colocada na cabeceira da ponte sobre o 
rio Marimbondo, na divisa municipal, porém solicitando que a placa seja movida para 20 
metros adiante, visto que o local atual traz risco de acidentes de trânsito. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, foi 
assinada pelos conselheiros presentes. 
   
Eu, Marta Vasconcelos Ottoni, assino a presente ata, juntamente com os demais 
participantes 
 
 


