
                    ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO CONSULTIVO DO MONUMENTO NATURAL (MONA)  
                         ESTADUAL DA PEDRA DO BAÚ 
  
 
 Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de 2014, às 09h e 
30min, reuniram-se na Casa da Cultura de São Bento do Sapucaí, 
os membros do Conselho Consultivo do Monumento Natural 
Estadual da Pedra do Baú (MONA Pedra do Baú), de acordo com 
a lista de presença em anexo. Renato Lorza iniciou a reunião 
informando sobre os recursos e os assuntos a serem tratados do 
MONA. Também informou que temos que entregar o 
documento principal que é o plano de manejo, pois é ele que da 
todas as zonas, configurações, possibilidades de uso e não uso e 
regras. Marilia comenta sobre uma reunião que teve com alguns 
proprietários da região do MONA, para fazer as marcações das 
cinco principais trilhas. Marcia informou que as cinco principais 
trilhas está recebendo investimentos do turismo, e precisa das 
autorizações para que as manutenções possam ser 
realizadas. Italo levantou a questão que deviria ter um 
levantamento fundiário da área do MONA, para saber quem faz 
parte da mesma, pois não adianta correr atrás do plano de 
manejo por que a ordem é o plano fundiário. Marilia informou 
que temos que assinar a contratação da verba até em abril ou 
vamos conseguir apenas ano que vem, pois se não 
aproveitarmos das ajudas das melhores formas possíveis talvez 
não iremos conseguir sozinhos. Italo comenta que é melhor dar 
meio passo mais bem dado para poder funcionar, do que dar um 
e não dar certo e gostaria que tivesse um termo de referencia 
sobre o que já gerou, para podermos saber o que conseguimos, 
o que deu certo e o que ficou para traz. Marilia comenta que 
estava tendo muitas denuncias e reclamações de turistas, 
proprietários e autoridades sobre os acampamentos na área do 
MONA, notificamos eles com fiscais da prefeitura mas não se 
resolveu, Eduardo esteve com a gente e conversamos sobre os 
acampamentos e o slackline no estacionamento do Bauzinho. 



Italo comenta sobre os acampamentos montados na área do 
MONA, se estes acampamentos estão em área particular estão 
invadindo as propriedades sem permissão ou se estão montados 
em área de uso publico que é bem pequena a Prefeitura 
Municipal pode notifica-los e retira-los da mesma.  
 
A próxima reunião ficou marcada para o dia 28 março. Sem mais, 
finalizou-se a 11ª reunião ordinária do Conselho Consultivo do 
Monumento Natural Estadual Pedra do Baú (MONA).  
 
 


