
Ata da reunião do Conselho Gestor da Região  
de Visconde de Mauá - Dia 13 de junho de 2006 

 
 

A reunião teve início às 10 hs com a leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior, do dia 23 de maio de 2006.  A seguir abriu-se discussão sobre a revisão 
do Plano Diretor de Itatiaia sendo determinado que o Conselho Gestor irá sugerir 
que o Poder Público fique responsável por elaborar um plano de regularização 
fundiária sustentável como determina a nova resolução do CONAMA número 369 
de 28 de março de 2006. Outras sugestões ficaram de ser estudadas por um 
comitê formado por membros do Conselho Gestor, e apresentadas na reunião 
com o Poder Público no dia 28 de junho.  

O próximo ponto de pauta apresentado foi a inauguração do Centro de 
Gestão Integrada quando o conselheiro Luis Felipe César, presidente da Agência 
de Meio Ambiente de Resende apresentou o Lay Out que será pintado na fachada 
do prédio da antiga resfriadeira, na Vila de Mauá, onde será localizada a sede do 
Centro de Gestão Integrada. 

Seguiram-se informes sobre as oficinas, em Itamonte, do Projeto 
Demonstrativo A, do Ministério do Meio Ambiente, na qual estiveram presentes 
alguns membros do Conselho Gestor.  Empresários de esportes radicais como o 
Mountain Board, no Campo Alegre, manifestaram a intenção de apresentar 
projetos ao PDA. Outros informes sobre o Projeto Alto Rio Preto foram dados na 
reunião do Conselho Gestor, a respeito de técnicos especialistas em estudos 
geográficos que estiveram presentes na região para o detalhamento do estudo 
com a finalidade de indicar o melhor meio de esgotamento sanitário para a 
microbacia.   

O próximo ponto de pauta foi sobre a montagem do Conselho de Meio 
Ambiente de Resende quando Conselho Gestor indicou o conselheiro Dimas 
Andrade pela Associação de Moradores da Vila de Mauá notando-se também que 
a conselheira Agmar Bittencourt deverá também participar do Conselho de Meio 
Ambiente de Resende pela Associação dos Artesãos e Pequenos produtores da 
Região de Visconde de Mauá.  

Como último ponto de pauta da reunião foi feito um informe sobre uma 
devastação ambiental em um sítio próximo. A próxima reunião foi confirmada para 
o dia 04 de julho e determinado como ponto de pauta a discussão sobre os dados 
do senso diagnóstico realizado pelo Programa de Gestão Sócio Ambiental na APA 
da Mantiqueira. Sem mais a acrescentar essa ata é referendada pelos presentes a 
reunião que assinaram a lista do dia 13 de junho.     


