
Ata da reunião do Conselho Gestor da Microbacia Hidrográfica 
do Alto Rio Preto, em 14 de fevereiro de 2006. 

 
A reunião teve início às 10 horas, com a leitura de modificações propostas no texto 

da ata da reunião anterior, o que impediu então, sua aprovação. Sendo assim, a aprovação 
da ata da reunião de 24 de janeiro foi prorrogada para a reunião de 7/3/06. Em seguida, 
foram lidos todos os ofícios até agora encaminhados pela coordenação deste Conselho e 
prestadas informações sobre o andamento destes. Em seguida, o Coordenador do Conselho, 
Sr. Sérgio Maia, fez a leitura do quadro operacional já acrescido das sugestões oferecidas 
pelas comissões temáticas. No que tange à diretriz Estradas, a Crescente Fértil 
comprometeu-se a trazer os textos dos PPAs municipais (Bocaina, Resende e Itatiaia) no 
item relacionado a estradas, para que, assim, os conselheiros tomem conhecimento do  
planejamento e dotação orçamentária dos municípios no que se refere a esse tema. 

 A seguir, o representante da AMPLA se pronunciou sobre a necessidade de o 
usuário informar à empresa de energia acréscimos expressivos em seu consumo (aquisição 
de eletrodomésticos, equipamentos etc), possibilitando eventual redimensionamento da 
capacidade de carga da residência ou estabelecimento. Também expôs a dificuldade que a 
empresa tem tido para realizar podas de árvores sem ferir a legislação ambiental, uma vez 
que não possui especialistas no assunto. Acrescentou que pretende resolver o problema 
solicitando auxílio ao IBAMA. Nesse contexto, a Sra. Ednilda sugeriu que o curso de 
noções de cidadania inclua o tema de podas de árvores, bem como esclarecimentos 
prestados pela AMPLA sobre os indicadores e respectivas siglas informados na conta de 
luz.  

Em seguida, deu-se prosseguimento à complementação do quadro operacional 
(estratégias), sendo que, na diretriz SEGURANÇA, foi sugerida palestra sobre o tema, a ser 
proferida pelo Sr. Sérgio Guerra, da MauáTur, na reunião do Conselho no mês de maio.  

Decidiu-se, ainda, que o Curso de Orçamento Municipal seria no dia da próxima 
reunião do Conselho (7/3/2006), das 14 às 16:30 horas. Posteriormente, foram lidas as duas 
propostas de programação para o Seminário de Resíduos Sólidos, a primeira apresentada 
pela Comissão Temática Ambiental e a segunda sugerida pela secretaria do Conselho e pela 
equipe da Crescente Fértil. Em seguida, formatou-se um modelo único de programação 
para o seminário, unindo as duas propostas e a ser analisado pela Comissão Temática 
Ambiental. 

 Finalmente, o coordenador do Conselho chamou atenção para a necessidade de que, 
nas próximas reuniões, as comissões temáticas retornem com a complementação dos seus 
respectivos quadros operacionais, dando destaque às diretrizes prioritárias, ou sejam, 
aquelas com menores prazos de execução. 

 Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, foi referendada pelas assinaturas dos Conselheiros Presentes, em anexo.  


