
Ata da reunião do Conselho Gestor da Microbacia  
Hidrográfica do Alto Rio Preto, em 7 de março de 2006. 

 
A reunião teve início às 10h:15m, com a leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior. Em seguida, o Sr. Luis Felipe César, coordenador do Programa de  
Gestão Sócio-Ambiental da Microbacia do Alto Rio Preto, comunicou ao Conselho 
sua nomeação para o cargo de presidente da Agência de Meio Ambiente de 
Resende (AMAR), e a Técnica Ednilda Bayde Teixeira como diretora. Sendo 
assim, doravante Luis Felipe César será o representante da prefeitura de Resende 
no Conselho e o administrador Fernando Quirino será o suplente. Para 
representantes da Crescente Fértil no Conselho foram indicados Antonio Leão e 
como suplente Leandro Silva.  
 
A seguir, a ONG Nova Terra apresentou seu projeto “Casa da Agenda 21”, 
exposto pela arquiteta Cláudia Cabral, autora da concepção. A idéia é a 
construção de uma casa nos moldes da arquitetura ecológica (tijolos de solo-
cimento, energia solar, aproveitamento de águas pluviais, entre outros elementos), 
e que, destinada a exposições, oficinas e educação ambiental, funcionaria como 
um núcleo para a implementação das metas da Agenda 21. A apresentação do 
projeto foi feita com o objetivo de solicitar o apoio deste Conselho nos trâmites 
junto ao Parque Nacional de Itatiaia e ao Patrimônio da União para a obtenção do 
terreno (na entrada da Vila de Mauá, em área administrada pelo PNI e pertencente 
à União). O Coordenador do Conselho, Sr. Sérgio Maia, observou que, sendo de 
máxima prioridade para o Programa a  institucionalização do Conselho, o que 
requer uma sede física, o projeto Casa da Agenda 21  se reveste de alto interesse 
para o Programa. A partir daí, foram debatidos vários itens relativos a esses 
temas. A saber: 
 

1) O Conselho se comprometeu a apoiar o projeto da Nova Terra; 
2) Aventou-se a possibilidade de a “Resfriadeira” de Visconde de Mauá servir 

como a base física deste Conselho. O Sr. Luís Felipe César assumiu o 
encargo de encaminhar o assunto junto à Prefeitura de Resende.  

3) Foram debatidos os caminhos e formatos legais para a institucionalização. 
O reconhecimento deste Conselho como sub-conselho da APA da 
Mantiqueira foi uma das hipóteses aventadas. A consultora técnica do 
programa de Gestão Sócio Ambiental na APA da Mantiqueira, Ednilda 
Bayde Teixeira assumiu a tarefa de analisar a questão.  

 
Em seguida, foram marcadas as datas dos próximos cursos: 

o Noções de Direito e Cidadania  - 9 de maio de 2006-  parte da tarde.  
o Plano Diretor - Resende e Itatiaia  - 16 de maio de 2006 - período integral. 

 
Por fim, foram definidas ações resultantes dos trabalhos das comissões temáticas.  
São elas: 
 
 
 



TEMA DIRETRIZ ESTRATÉGIA AÇÃO RESPONSABILIDADE 
Adequar o 
funcionamento 
dos postos de 
saúde às 
necessidades 
da população 

Estabelecer consórcio 
intermunicipal 

Realizar reunião com os 
secretários municipais de 
Saúde de Resende, Itatiaia e 
Bocaina no dia 21/3/06 às 
10:00 

Regiane  
SAÚDE     

Implementar o 
Programa de 
Saúde de 
Família em 
Itatiaia 

Incentivar a medicina 
preventiva, a medicina 
alternativa e a 
educação alimentar 
com palestras e vídeo. 

Enviar ofício à secretaria de 
Saúde de Itatiaia solicitando o 
retorno do PSF ao município 

Coordenação 

ESPORTE
/LAZER 

/CULTUR
A 

Valorizar e 
promover a 
cultura local 

Sensibilizar os 
organizadores dos 
eventos 

Enviar ofícios aos secretários 
de turismo de Resende, 
Itatiaia e Bocaina solicitando 
disponibilizar um espaço fixo 
na festa do Pinhão para 
exposições dos artesãos 
locais. 

• Ofício: coordenação; 
• Contato pessoal: 
Resende – Luis Felipe; 
Itatiaia e Bocaina: Patrícia 

ESPORTE/
LAZER 
/CULTUR

A 

Construir 
centros 
poliesportivos, 
praças 
públicas e 
áreas de 
lazer, 
democratizand
o sua 
utilização. 

Levar propostas ao 
poder público 

Realizar ofício à Prefeitura de 
Itatiaia solicitando 
informações quanto ao 
projeto de uso da área 
existente em frente à entrada 
de Santa Clara e da área da 
cachoeira escorrega. 

Coordenação 

RESÍDUO
S 

SÓLIDOS 

Implantar o 
programa de 
gerenciament
o sustentável 
de resíduos 
sólidos 

Elaborar programa 
próprio de gestão de 
resíduos sólidos 

Enviar ofícios a prefeitura de 
Itatiaia e Resende solicitando 
conhecer contratos de coleta 
de resíduos sólidos 

Coordenação 

AÇÃO 
SOCIAL 

Implementar 
as políticas 
públicas já 
existentes 
voltadas para 
promoção 
social 

Implementar 
programas já 
existentes para 
distribuição de cestas 
básica e leite 

Enviar ofícios às Prefeituras 
(Resende, Itatiaia e Bocaina) 
solicitando informações 
quanto à existência de 
cadastro das famílias de 
baixa renda. 

Coordenação 

TRANSP
ORTES 

Revisar e 
aperfeiçoar 
critérios de 
concessão do 
transporte 
coletivo 

- 

Enviar ofício à Prefeitura de 
Resende solicitando conhecer 
contratos de concessão do 
transporte coletivo. 

Coordenação 

SEGURA
NÇA 

Elaborar e 
implementar 
um plano de 
segurança 
pública para 
região. 

Seminário 

Realizar ofício convidando o 
secretário de segurança 
estadual para realização do 
seminário 

• Ofício: coordenação 
• Contato pessoal: Luiz Alves 

 
Nada mais declarar, essa ata foi referendada pelas assinaturas dos Conselheiros 
presentes, em anexo.  


