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REUNIÃO DIA 5 DE JULHO DE 2007 
 
1. Leitura dos documentos assinados: Protocolo Rio/Minas - Projeto Ambiente sem Fronteira; 
decreto criando o Centro de Gestão Integrada; e protocolo de intenções para a criação do 
consórcio intermunicipal; Procedimentos para constituição do consórcio intermunicipal: Decidiu-se 
pelo envio de ofício da coordenação do Conselho aos signatários do documento, informando sobre 
o andamento do Programa de Gestão e respectivas diretrizes, para que Protocolo Rio/Minas -
 Projeto Ambiente sem Fronteira se articule com a iniciativa em andamento. A implementação do 
protocolo de intenções para a criação do consórcio intermunicipal será continuada pelo presidente 
da AMAR, a partir de orientação jurídica do município de Resende. Todos os documentos serão 
copiados para os conselheiros.  
  
2. Informe sobre encontro da Rede Andino-atlântica, de 11 a 16 de junho: Luis Felipe Cesar 
(AMAR) informou sobre as atividades realizada no encontro e entregou, para o acervo do Centro 
de Gestão os documentos: Abriendo Espacios de Concertacíon Local Ambiental en Zonas Rurales, 
da Associación Urpichallay, Peru e; Lecciones Aprendidas - Proyecto Protege, Chile. 
  
3. Informe sobre aniversário do Parque Nacional: Luis Felipe Cesar (AMAR) informou sobre as 
atividades comemorativas realizadas no parque nacional, com a presença da Ministra Marina Silva. 
  
4. Seminário sobre Desenvolvimento econômico: Sérgio Maia (Coordenador-ETRM) informa sobre 
perspectivas de a Universidade Estácio de Sá apoiar a realização de um seminário sobre 
desenvolvimento local voltado para a região de Visconde de Mauá. Uma das etapas inclui 
a possibilidade de que o IBGE auxilie na capacitação e treinamento de pessoal (o custo do pessoal 
envolvido seria por nossa conta) para fazer um levantamento socioeconômico e ambiental da 
região em complemento ao levantamento existente feito durante o projeto  
  
5. Cidade digital: O sistema de internet sem fio instalado em Mauá pelo Proderj ainda não permite 
a livre conexão de usuários. Luis Felipe Cesar (AMAR) se encarregou de entrar em contato com o 
Proderj para obter mais informações. 
  
6. Luiz Alves (Mauatur) manisfestou preocupação quanto ao andamento dos processos de compra 
dos terrenos onde serão instaladas as Estações de Tratamento de Esgotos. Decidiu-se pelo envio 
de ofício ao Secretário de Estado, Carlos Minc. 
  
7. Prevfogo - Brigada de Mauá: Alfredo Carvalho (PM Bocaina) introduz o assunto, visto que a 
temporada de incêndios já começou. Paulo Isidoro (PNI-Ibama) informa que a Brigada de Mauá 
possui 5 homens, ainda sem ferramentas ou viatura. Considera que o número ideal para todo o 
PNI e entorno seria de 100 homens.  
  
8.Informativo para a população da região de Visconde de Mauá sobre as atividades do Conselho e 
do Centro de Gestão: Patrícia Carvalho (Nova Terra) propõe a elaboração de informativo que 
divulgue para toda a população as atividades do Conselho e do Centro de Gestão. Decidiu-se pela 
formalização de proposta com orçamento, para buscar viabilização de recursos.  Luis Felipe Cesar 
(AMAR-PMR) informa que o evento de lançamento do Plano de Gestão, resultado do projeto 
desenvolvido desde novembro de 2004, possibilitará ampliar a divulgação dos resultados do 
Programa, em data e formato a serem definidos. A AMAR, através da secretaria do Centro de 
Gestão, vai elaborar documento sobre as atividades realizadas neste local. Ficou decidido que a 
Patricia passará a coordenar a divulgação das atividades do conselho e deverá propor alternativas 
na próxima reunião. 
  
 
 
 
 



9. Informes gerais: 
  
Regiane Souza (Ideas) relata atividade de conserva de estrada no Vale das Cruzes, que resultou 
em impacto indesejável. Foi apoiada proposta de curso de capacitação para funcionários de 
conservação das estradas rurais. 
  
Sérgio Maia  (Coordenador-ETRM) sugere ações para melhorar a integração entre o Conselho 
Gestor e a Mauatur. Luiz Alves informa que a  
Mauatur tem demonstrado consciência e interesse em trabalhar conjuntamente.  
Propostas: apresentar relato sobre andamento das atividades nas reuniões da Mauatur.  
  
A próxima reunião ficou marcada para dia 7 de agosto. 
Luis Felipe Cesar (AMAR-PMR) 
 


