
Ata n 06 de– União dos Conselhos de Corguinho. Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Turismo e Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. 

No dia 19 de fevereiro de 2016 na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do 

Turismo e do Meio Ambiente reuniram-se para uma reunião extraordinária da União dos Conselhos as 

seguintes pessoas: Secretario de Desenvolvimento Econômico Antônio Lopes Santana, secretário de 

Obras Joel, Maria do Carmo e Alexine da WCS-Brasil, Lidia Coimbra do Instituto Quinta do Sol e como 

assessora de imprensa e comunicação da prefeitura Aline Balta.  

Essa reunião extraordinária foi convocada pelo secretário Antônio Lopes Santana para explanar e pedir 

deliberação sobre os problemas graves de interdição das estradas municipais por deslizamentos  de 

terra.  O sr. Antônio Lopes Santana fez uma explanação muito bem fundamentada em fatos e fotos 

sobre o quão grave está o problema das estradas municipais no que se refere ao desbarrancamento das 

mesmas. 

Sr. Antônio explicou também sobre as restrições das máquinas de apoio e de que declaração de uma 

situação de emergência para prefeitura acarretaria em mais problemas que soluções. Alexine colocou 

que é urgente a criação de uma lei municipal que regulamente o uso de solos e águas por proprietários 

rurais, pois esses desastres na verdade são consequências das ausências de curvas de níveis e matas 

ciliares nas propriedades rurais. Maria do Carmo sugeriu que o prefeito e o setor jurídico do município 

fossem alertados e que seja feito um chamamento público para esclarecimento junto aos proprietários 

da necessidade de se cuidar do solo. 

Foi feita a deliberação de demanda de um chamamento público e Maria do Carmo se responsabilizará 

em levar tal solicitação ao prefeito e setor jurídico da prefeitura. 

Esgotado o tema da reunião extraordinária deu-se encerrada a sessão. 

Assinam a presente ata os presentes na reunião, conforme citação acima. 

 


