
Ata n 08 de– União dos Conselhos de Corguinho. Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Turismo e Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. 

No dia 24 de maio 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 e Alexine 

Keuroghlian da WCS-Brasil, Paulino Ângelo do Instituto Quinta do Sol José Carlos Chaves do Projeto 

Portal, José Correa da Secretaria de Saúde, Simone Mamede e Maristela Benitez do instituto Mamede e 

Joel secretario de Obras do Município. 

As 9h começou a reunião comigo falando sobre as ausências de membros nas reuniões anteriores e 

enfatizando que o Sandro da Carbono Florestal já está com 3 faltas.  Simone Mamede do instituto 

Mamede defendeu suas ausências e colocou que o Conselho pode perder sua força se os 

encaminhamentos feitos nas reuniões não tiverem seguimento como por exemplo o Fundo Municipal de 

meio Ambiente e o repasse do ICMS ecológico para esse fundo. Antônio Lopes Santana disse que já 

existe o Fundo e já tem conta bancária aberta mas, não se pode gerir o fundo ainda pois falta 

autorização do Tribunal de Contas do Estado. José Correa apresentou o mesmo problema com outro 

conselho municipal e decidiu que vamos fazer uma comissão para nos dirigirmos ao Tribunal de Contas 

para conseguir várias autorizações de gestão de Fundos. Esse dinheiro do ICMS ecológico que agora está 

no valor de 6 mil reais por mês deverá ser usado para adequar as exigências da APA do Rio Aquidauana. 

Encaminhamento: Formar uma comissão para ir ao Tribunal de Contas. 

Eu coloquei aos membros do conselho o crime ocorrido com as máquinas da prefeitura que foram 

sabotadas com a colocação de água no combustível das mesmas.  

Encaminhamento: Fazer Boletim de ocorrência na Delegacia Civil sobre o fato. 

Fiz uma explanação sobre o problema de estarem fazendo e criando projetos de obras sem comunicar o 

conselho. Citei a reforma da Praça da Matriz, o planejamento do balneário Barrinha e outros 

empreendimentos que não são comunicados ao conselho e que tem a ver com meio Ambiente e 

Turismo. Também solicitei ao representante do Projeto Portal que nos encaminhasse o projeto de 

expansão que eles possuem. 

Alexine da WCS-Brasil colocou que o programa Águas de Corguinho estará disponibilizando um plano de 

turismos para o município que será elaborado pelo instituto Mamede, bem como cursos de turismo de 

Base comunitária. Haverá roteiros integrados e envolverá todas as comunidades do município. Antônio 

perguntou qual seria a contrapartida do município, Alexine respondeu que apoio com transporte ou 

alguma impressão de livros ou revista e o compromisso de apresentar o plano como projeto municipal. 

José Correa pediu para incluírem o turismo religioso noa plano que também é grande na cidade e 

distritos. 



As 10h e 15 minutos compareceu na reunião o sr. Dalton de Souza, prefeito municipal, que ficou 

satisfeito em saber do plano municipal de turismo que será elaborada e ainda lembrou dos circuitos de 

canoagem que tem no município e seria importante envolver pessoas do SINTRA e Fundação do Turismo 

no projeto. O projeto portal está convidando o sr. Dalton a visitar o local. Perguntei se poderíamos ir 

junto, então será marcado um dia para visita no projeto portal. 

Encaminhamento: Notificar o conselho sobre eventos turísticos no município. 

Encaminhamento: Notificar o conselho sobre obras a serem realizadas. 

Na continuidade dos assuntos, coloquei a falta do plano de manejo da APA do Rio Aquidauana, e que a 

WCS-brasil também ira oferecer ao município esse plano de manejo e que precisamos de autoridade 

municipal para entrarmos nas propriedades que estão dentro da APA. 

Como última pauta, colocada por José Correa, ele pediu ao Conselho opinião de onde colocar o Lixão do 

distrito de Taboco , já que o local onde está terá de ser fechado por denuncias feitas por moradores. O 

conselho foi enfático em afirmar que não se deve fazer outro lixão mas tentar outras alternativas mais 

racionais e ambientalmente correto, como começar um programa de coleta seletiva de lixo, ou já tentar 

levar o lixo para um aterro sanitário.  

Encaminhamento: o Conselho deve apresentar um plano de coleta seletiva de lixo experimental no 

distrito de Taboco. 

Não mais assuntos abordados a reunião foi encerrada e  todos assinaram a lista de presença. 

 

 


