
Ata n 07 de– União dos Conselhos de Corguinho. Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Turismo e Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. 

No dia 29 de março de 2016 na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do 

Turismo e do Meio Ambiente reuniram-se para reunião ordinária da União dos Conselhos as seguintes 

pessoas: Secretario de Desenvolvimento Econômico Antônio Lopes Santana. Maria do Carmo da WCS-

Brasil, Lídia Coimbra do Instituto Quinta do Sol e Roseli Oliveira do Gabinete do Prefeito.  

As 14h, horário estabelecido para inicio da reunião, só estávamos nós quatro, aguardamos mais 15 

minutos e como ninguém mais chegou demos inicio as discussões dos assuntos em pauta, mesmo sem 

quórum para deliberação. 

Eu comecei a reunião dando a devolutiva da última reunião sobre providencias a serem tomadas por 

causa dos problemas nas estradas vicinais interrompidas por causa de desbarrancamento. No dia 15 de 

Março, eu e Toninho nos reunimos com o prefeito e  advogado da Prefeitura para apresentar o 

problema das estradas. Falamos da recomendação do conselho de que se faz urgente um chamamento 

público para dividir com os proprietários rurais a reponsabilidade de manter as estradas, já que os 

estragos acontecem por causa da não existência de curva de nível nas terras privadas. Além de acatarem 

a ideia o Dr. Guilherme nos disse que é possível cobrar dos proprietários os custos de arrumação das 

estradas desde que haja uma normatização sobre esse assunto. E então tocamos na necessidade  de se 

elaborar uma lei municipal sobre uso do solo.  

Nessa mesma reunião estava presente o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, sr. Rui 

Fachinni que veio apresentar os serviços que o SRCG pode trazer para Corguinho. Também presente o 

Sr. Bira, vice-prefeito de Terenos como porta-voz do laticínio para falar sobre a necessidade de se 

produzir leite com qualidade. 

Ainda continuei com a palavra e coloquei sobre o Festival  Amigos da Terra que deve acontecer no dia 

24 de abril em Taboco, evento para comemorar o dia da Terra. Haverá corrida de rua, caminhada, 

passeio ciclístico, palestras e jogo de futebol. Coloquei ainda sobre a precariedade dos pontos turísticos 

de Corguinho. Sr. Toninho deu boa noticia: tem verba de 240 mil reais para a revitalização do Balneário 

Barrinha na sede do município. Na quinta feira de manhã, dia 31 de março, ele virá até o distrito de 

Taboco para fazermos uma vistoria no balneário municipal e vermos  que pode ser feito ali para 

melhorar o local.  

Questionei sobre o centro de recepção ao turista que o grupo Projeto Portal se interessou em montar 

caso recebesse uma doação de terreno da prefeitura, e o prefeito se dispôs a doar. Toninho tinha já 

cobrado isso do projeto e eles disseram que não vai ser tão logo, eles precisam de mais tempo. 

Sr. Antônio apresentou as atividades de cursos de pá-carregadeira que teve no município, dado pelo 

SENAR, o próximo de Patrola, provavelmente de 13 a 15 de abril. 



A secretaria recebeu um comunicado do IMASUL, que o ICMS ecológico recebido pelo município foi 

reduzido de R$20.000,00 para R$6.000,00 por que a APA do Rio Aquidauana, que já tem 5 anos de 

criação não apresentou nenhum plano de manejo. Roseli se encarregou de ligar para o IMASUL e 

verificar a situação. 

Ainda durante a reunião, Toninho falou por telefone  com um dos parceiros responsáveis pela 

organização do Selo de Inspeção Municipal. E eles terão uma reunião amanha dia 30 em Campo Grande. 

Antes de encerrar a reunião fia a colocação de que entrarei em contato direto com todos os 

conselheiros para cobrar uma posição de reponsabilidade. Alguns dos membros  se faltarem na próxima 

reunião estarão eliminados por força do estatuto. Faço o apela na ata para que os que assinaram a 

posse se posicionem quanto o compromisso estabelecido. 

Não podendo delibera e nem votar encerramos nossa reunião. Eu, Maria do Carmo Andrade, e os 

demais presentes na reunião assinamos a presente ata. 

 


