
Ata n 09 de– União dos Conselhos de Corguinho. Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Turismo e Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. 

No dia 18 de outubro de 2016 na Câmara municipal de Corguinho 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 redatora dessa Ata, Lídia Coimbra do Instituto Quinta do Sol, 

Simone Mamede e Maristela Benitez do instituto Mamede, Geneis Silva, Cilso e Carlito da Associação 

dos moradores de Furnas do Boa Sorte, Rosely do Gabinete do Prefeito, Neuci Ricardo da Associação dos 

Trabalhadores Rurais do Assentamento P.A. Corguinho e Rod-Ney Paraguassu representando tanto a 

câmara municipal quanto o SAAE. 

As 9h começou a reunião comigo lendo a Ata da última reunião e respondendo aso encaminhamentos 

feitos. Para o encaminhamento: Fazer Boletim de ocorrência na Delegacia Civil sobre o fato de 

colocarem água em combustível de tanques das máquinas da prefeitura, respondi que fui pessoalmente 

fazer o boletim, mas o delegado não aceitou a denuncia por entender que é uma responsabilidade da 

administração municipal. Para o encaminhamento:  Fazer solicitação a prefeitura para notificar o 

conselho sobre eventos turísticos no município e grandes obras a serem realizadas.  Para o 

encaminhamento: Apresentar um plano de coleta seletiva de lixo experimental no distrito de Taboco, 

respondi que será apresentado para a prefeita eleita um plano de entrega seletiva de lixo e a concessão 

de serviços de reciclagem para um empresário local. 

Em seguida  chamei a atenção para realizarmos a recomposição do conselho: em virtude da nova 

administração municipal, incluindo entidades da sociedade civil que não têm participado das últimas 

reuniões será necessário recompor o conselho. 

Apresentei ofícios do IMASUL comunicando licenciamento para supressão vegetal em duas propriedades 

rurais na região da APA do Rio Aquidauana por isso houve o encaminhamento de solicitar comunicação 

prévia do órgão antes de emitir o licenciamento. As propriedades mencionadas no comunicado, por 

exemplo, integram Unidade de Conservação. Encaminhar ofício com essa solicitação. Sugerir 

alinhamento sobre essas ações. Eu estou responsável por elaborar e encaminhar esse ofício. 

Como houve troca de presidência na Associação Furnas da Boa Sorte solicitamos que decidam 

posteriormente sobre o representante oficial que deverá compor o Conselho. 

A data sugerida para a próxima reunião do Conselho é dia 29 de Novembro de 2016 e faremos 

solicitação da presença da prefeita e vereadores eleitos .  

Como já pauta sugerida para a próxima reunião está a Licença de operação do sistema de esgotamento 

sanitário para a área urbana de Corguinho: pauta sugerida por Sr. Rodinei Paraguassu.  

Encerramos a reunião da União de Conselhos e em seguida todos os presentes participaram da Oficina 

sobre Planejamento Territorial para uso do Turismo Sustentável em Corguinho/MS. Foi aplicada a 

dinâmica de facilitação de grupo “world café”. 

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

 

 



 

 

 

 

 


