
Ata da reunião do Conselho Gestor da Microbacia Hidrográfica do 
Alto Rio Preto, em 23 de maio de 2006 

 
A reunião teve início às 10 horas, com leitura da pauta. Em seguida, o Sr. 

Clarismundo, gerente da APA da Mantiqueira/IBAMA, apresentou brevemente o 
projeto de estreitamento entre o órgão gestor e os municípios pertencentes à APA, 
cujo objetivo é diagnosticar os entraves entre o IBAMA e a população. 
Posteriormente foram apresentados pela equipe da Crescente Fértil, ora 
representada pelo Sr. Luis Felipe, os resultados dos questionários realizados junto 
à população da região de alto rio Preto e, na intenção de se esmiuçar os dados 
apresentados pelo programa sócio-ambiental, definiu-se a data da próxima 
reunião do conselho, remarcada para o dia 13/06/2006. Em seguida, foram 
realizadas as seguintes atividades: 

1) Sr. Sérgio Maia expôs ao conselho o programa do lixo, elaborado a partir 
do seminário do lixo; 

2) Sra Norma entregou a coordenação do conselho para sua apreciação, o 
projeto denominado “Soluções para o lixo na  região de Visconde de Mauá”, 
elaborado pelo Sr. Jean e Sra. Rachel, o qual será remetido ao consulado alemão 
com fim do seu financiamento; 

3) Sr. Luiz Felipe propôs, a partir do programa de lixo realizado pelo 
conselho gestor, a elaboração de uma minuta de lei municipal de incentivo ao 
comércio não poluidor ou a outros sistemas de prevenção de poluição. O conselho 
foi favorável. Sendo assim, Sr. Luiz Felipe se comprometeu a elaborar a primeira 
versão da minuta de lei; 

4) Sr. Sérgio Maia propôs a criação de uma comissão interna deste 
conselho que servirá de intermediário entre a prefeitura e comunidade; 

5) Sra. Rosa da Prefeitura de Itatiaia informou que novo secretário de saúde 
de Itatiaia é o Sr. Carlos Magno; 

6) O Sr. Felipe informou ao conselho o interesse da Prefeitura de Resende 
em implantar num terreno da União, sediado na Vila de Mauá, um Parque, 
lembrando que parte deste terreno seria utilizada para regularização fundiária. O 
conselho nada teve a se opor quanto à proposta da Prefeitura de Resende. 

7) Deliberou-se o novo nome deste conselho para fins de comunicação 
como CONSELHO GESTOR DA REGIÃO DE VISCONDE MAUÁ. 

8) Sra. Agmar manifestou a existência de exclusão social entre 
conselheiros; 

9) O presidente da Agência de Meio Ambiente de Resende - Luis Felipe 
César - informou que está prevista para o dia 27 de junho a inauguração, no 
prédio da antiga resfriadeira na vila de Mauá, do Centro de Gestão Integrada do 
Alto Rio Preto, fruto de parceria entre as prefeituras de Resende e Itatiaia, no 
estado do Rio de Janeiro e Bocaina de Minas no estado de Minas Gerais, no 
contexto do Programa de Gestão Sócio-ambiental na APA da Mantiqueira , 
desenvolvido pela ONG Crescente Fértil, em parceria com organizações da 
região, além do Ibama e da Serla.  A implantação do Centro atende a uma das 
diretrizes do Plano de Gestão, possibilitando aos moradores da região um centro 
de referência para resolver assuntos ligados aos órgãos públicos, como por 



exemplo, licenças para o corte de árvores, solicitações de vistorias, consultas à 
legislação, entre outros. O local também irá se constituir em base física para a 
administração local e para o próprio Conselho Gestor, além de abrigar o material 
elaborado pelo Programa de Gestão, tais como mapas, ofícios e pesquisas. 

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


