
Ata da reunião do Conselho Gestor da Microbacia Hidrográfica do 
Alto Rio Preto, em 4 de abril de 2006. 

 
A reunião teve início às 10h:34min, com a leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior. Em seguida, no que tange a institucionalização do conselho gestor foi 
proposto que este fosse reconhecido, no conselho da APA da Mantiqueira, como 
Núcleo avançado de gerenciamento e não como um sub-conselho, havendo 
inclusive a possibilidade de cessão para esse núcleo de uma analista ambiental do 
IBAMA. Paralelamente, foi manifestada a necessidade de se verificar junto ao 
presidente da AMAR, Sr. Felipe, o encaminhamento da cessão da resfriadeira 
como sede deste conselho.  
 
A seguir, foi apresentado o resultado da reunião deste conselho com os 
secretários de saúde de Resende e Bocaina de Minas, cujo objetivo foi verificar a 
possibilidade do PSF de Mauá/Resende atender famílias de Bocaina e Itatiaia. O 
representante de Resende se mostrou favorável a idéia, requerendo, desta forma, 
o número das famílias que serão atendidas pelo PSF existente.  Assim, ficou na 
responsabilidade da Sra. Regina Guerra conseguir tais informações. Por fim, foi 
definido que o município de Resende disponibilizaria a equipe técnica e o espaço 
físico (Posto de Mauá), ficando na incumbência das secretarias de saúde de 
Itatiaia e de Bocaina de Minas o atendimento de insumos. 
 
Em seguida, foram formados dois grupos de trabalho para tratar, respectivamente, 
da organização das festas de São João e da do Pinhão. O primeiro grupo será 
composto por Luzia Maria, Norma, Maria Penha e Regiane e o segundo por 
Agmar, Eduardo, Patrícia, Augusto e Adina de Souza.  
 
Por fim, foi apresentada ao Conselho pela Sra. Norma a nova programação do 
seminário de resíduos sólidos, sendo esta exibida a seguir: 
 
Nada mais a declarar essa ata é referendada pelas assinaturas dos conselheiros 
em lista anexa. . 
 


