
Ata COMAC - 01/2015 

Aos seis dias do mês de Julho de dois mil e quinze, às quatorze horas, 

reuniram-se na secretaria de desenvolvimento econômico, do turismo e do 

meio ambiente varias pessoas representantes de ONGs, empresas, 

associações e entidades. Cito elas: Edmo Garcia (Projeto Portal), Alexine 

(WCS-Brasil), Lidia Coimbra (Quinta do Sol), Maristela Benites (Instituto 

Mamede), Simone Mamede (Instituto Mamede), Raimundo Nonato 

(Prefeitura Rochedo), Antônio Lopes Santana (Prefeitura Corguinho), Maria 

do Carmo (WCS-Brasil) , João Laerte (Prefeitura Rochedo), Maria da Gloria 

(prefeitura Rochedo) Carlito Maciel (Comunidade Boa Sorte), Geneis 

(Comunidade Boa Sorte), Fábio  (Instituto Mamede), Aline Mendes 

(Prefeitura Corguinho), Maila Pracucci (Prefeitura Corguinho), Isaias Franco 

(AGRAER),  Alma Luz (Projeto Portal), José Carlos (Projeto Portal), Angélica 

Rodrigues (Projeto Portal), Noje Pasquini (Projeto Portal), para a oficina de 

criação dos conselhos de turismo, meio  ambiente e desenvolvimento 

sustentável.  

Antônio Lopes Santana, secretario municipal abriu a oficina de criação dos 

conselhos falando sobre a importância da criação do mesmo, da criação da 

secretaria, e a importância da aliança entre os municípios vizinhos (Rochedo 

e Rio Negro) que são os chamados consórcios intermunicipais. Logo após 

houve a apresentação de todos que estavam presentes na reunião. Com a 

palavra, Maria do Carmo ressaltou a necessidade da criação dos conselhos 

de turismo e meio ambiente e que o principal objetivo da oficina é de sair 

com os conselhos estruturados, com algumas leis ambientais antigas do 

município, reavaliou cada uma para poder reutilizá-las na formação no novo 

conselho. A representante do Instituto Mamede, Simone Mamede, ressaltou 

a importância de ter profissionais capacitados nas pastas ambientais do 

município; Alexine, representante da WCS-Brasil, reforçou a afirmativa, e 

logo depois, compartilhando da mesma opinião, João Laerte e Maria do 

Carmo.  

Houve a apresentação das minutas a serem consideradas e reaproveitadas, 

regimento interno, a quantidade de pessoas para constituir os conselhos. 

Logo após foi apresentado o projeto de lei municipal (decreto) da criação dos 

conselhos. Fazendo a leitura do mesmo, houve várias correções de 

parágrafos e incisos de acordo com a realidade do município. Foi 

acrescentada a quantidade de representatividade de ONGs, associações, 



empresas, sociedade civil em geral e poder público, de quanto tempo serão 

realizadas as reuniões, etc.  

Os membros de entidades não governamentais para o conselho – COMAC-  

fica assim: WCS-Brasil – Maria do Carmo e Alexine Keuroglhian  Associação 

Projeto Portal – José Carlos Chaves e Luciane Ritter, Associação Furnas do 

Boa Sorte – Geneis Caetano da Silva e Carlito Ribeiro Maciel, Instituto 

Mamede – Simone Mamede e Maristela Benites, Instituto Quinta do Sol – 

Lidia Coimbra e Paulino Ângelo, Carbono Florestal – Sandro Paulino e Lessia 

Raquel, ANEW – hotel Fazenda – Getúlio, Sindicato Rural – Sueli e Silvania, 

Associação do Assentamento Liberdade Camponesa – Rildo, essas últimas 

quatro estarão sujeitas a confirmação de participação. Em Pauta houve a 

eleição para a presidência do COMAC, já para o conselho começar a tomar 

devidas providências e foi eleita por unanimidade, Maria do Carmo, 

representante da WCS-Brasil.  

Cabe aqui ressaltar que a presidência não é definitiva, pois está no aguardo 

da nomeação sugerida pelo prefeito municipal para representação do poder 

público.  

Já fica em pauta os seguintes assuntos para o próximo encontro: Conselho 

de Turismo: turismo sustentável de base comunitária, consolidação de 

roteiros integrados, encontro internacional de ufologia, regulamentação do 

fundo. Conselho de meio ambiente: Projeto Águas de Corguinho, projetos de 

restauração ambiental, política municipal de maio ambiente, regulamentação 

do fundo. Conselho de desenvolvimento sustentável: incubadora de 

cooperativa, capaciataçao de produtores rurais. Fica institutida a priemira 

reunião dos conselhos que será no dia onze de agosto as nove horas da 

manhã no prédio da secretaria de desenvolvimento econômico, do turismo e 

do meio ambiente.  

Por ser verdade confirmo e assino a presente Ata: Aline Mendes, Maristela 

Benites, Simone Mamede, Fábio Junior Fonseca, Alexine Keuroghlian, Lidia 

Coimbra, Maila Procucci, José Carlos, Geneis, Carlito, Raimundo Nonato, 

Maria do Carmo, Edmo Garcia, Alma Oliveira, Luciane Ritter, Maria do Glória, 

João Laerte. 

 

 


