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Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, 

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

meio ambiente Simone Mamede e Fábio (Instituto Mamede), Raimundo 

Nonato e João Laerte (Prefeitura Rochedo), Antônio Lopes Santana 

(Prefeitura Corguinho), Maria do Carmo (WCS-Brasil), Aline Mendes 

(Prefeitura Corguinho), Maila Pracucci (Prefeitura Corguinho), Arioval Diogo 

(AGRAER),  Luciane e Chaves (Projeto Portal), Antonio Machado (P.A. 

Corguinho) e Aline Balta (Prefeitura Corguinho) para a terceira reunião da 

União dos Conselhos. 

A reunião foi aberta com uma Crítica feita por Simone sobre o não 

compromisso das entidades públicas que forma o conselho, observação essa 

reforçada por todos e Maria do Carmo se encarregará de conversar com os 

membros faltosos das entidades públicas para comparecerem e assumirem o 

compromisso. 

Como abertura foi repassado informações que a minuta de lei que cria o 

conselho estar já na Câmara municipal para votação, e feito o convite para a 

participação na ação a ser promovida pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário no dia 2 na escola estadual José Alves Quito.  

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.  

O Primeiro conselho a ser convocado foi o de desenvolvimento econômico 

com a exposição por Luciane do interesse do Projeto Portal em comprar 

alimentos produzidos pelos assentados do INCRA. E que eles terão apoio 

técnico da UCDB, mas que a falta de documentação e agilidade do INCRA 

em resolver problemas dificulta essa produção. Maria do Carmo observou 

que essa iniciativa coincide com a Incubadora de Cooperativa da UFMS, e 

também colocou o seguinte rol de fatos: Tem três entidades técnicas 

promovendo produção nos assentamento – AGRAER, UFMS e agora UCDB, 



tem os assentados querendo produzir e tem demanda de produtos da 

prefeitura, projeto portal e alimentos orgânicos, então deve-se organizar 

tudo isso e articular para que cada um não atrapalhe o outro. Será muito 

interessante que a União dos Conselhos articule essas atividades todas para 

que os assentados sejam os principais beneficiados. Simone também 

concorda e o sr. Antonio Machado do assentamento Vista Alegre colocou seu 

descontentamento com essas ações pontuais. Foi destacado que falta de 

água e burocracia no INCRA atrapalha todo o processo produtivo. Para a 

falta de água devemos buscar recursos e traçar planos para achar soluções 

alternativas. O Conselho se comprometeu a visitar o INCRA para pedir 

esclarecimento sobre o assunto. 

Em seguida foi aberto o Conselho Municipal de Turismo e Maria do Carmo 

colocou a situação de que está havendo um aumento no turismo de lazer em 

Corguinho, mas que não há regulamentação nenhuma em relação aos 

balneários. Antônio Lopes esclareceu que nenhum dos balneários de Taboco 

estão documentado e a situação fundiária é precária. Aline Balta informou 

que estão sendo confeccionadas placas informativas sobre os pontos 

turísticos e as regiões de Corguinho. 

Maria do Carmo propôs criar uma comissão para mapeamento e diagnósticos 

dos pontos turísticos e potenciais pontos turísticos do município como forma 

de iniciar um planejamento e ordenamento da politica pública de turismo. 

Simone apresentou o projeto de Turismo de Base Comunitária, que o 

conselho concorda que deve ser uma meta, mas também foi lembrado que 

há o turismo de lazer, o turismo científico e o turismo da Empresa Anew. 

Como uma forma de iniciar o Turismo de Base Comunitária, será realizado 

na região da Boa Sorte um curso entre os dias 23 e 25 de outubro sobre o 

assunto. Estarão presentes agencias de turismo, acadêmicos, público em 

geral e a comunidade. Simone ainda coloca que o turismo em Corguinho 

deve acontecer com pequenos roteiros integrados e que podem começar a 

acontecer com o Congresso de Ufologia. 

Aline Balta expos o plano de divulgação de Corguinho nos meios de 

comunicação, inclusive com a criação da ideia #vempracorguinho. 

Chaves do Projeto Portal respondeu a questão da última reunião sobre 

realizar ou não o Congresso Internacional de Ufologia. Pelo Projeto está tudo 

bem e eles querem saber a contrapartida da prefeitura, Antonio Lopes falou 



da possibilidade de ajudar com organização e Aline também com sugetões e 

opiniões. Para a discussão de tal assunto foi proposto um encontro só para a 

discussão desse tema que será marcado pela presidência em comum acordo 

com os interessados. 

No Conselho de Meio Ambiente foi apresentado pelo Antônio Lopes o Plano 

Municipal de Saneamento para que houvesse um parecer do conselho. 

O plano deve ser disponibilizado digitalmente para todos os conselheiros e 

esses devem dar sua contribuição. 

Na palavra final de Antônio Lopes foi dito que o fundo municipal de 

desenvolvimento econômico está aberto para receber a dotação que será 

destinada pelo orçamento que está sendo feito. E nesse tema se falou sobre 

o Fundo Municipal de Turismo que deve ser regulamentado e receber o ICMS 

ecológico para que esse dinheiro possa ser usado em conservação. 

Simone coloca que o prefeito deve estar compromissado com os conselhos e 

destinar o ICMS ecológico para a parte ambiental. 

Luciane do Projeto Portal perguntou sobre a situação dos resíduos sólidos no 

município e então Antônio Lopes esclareceu que o projeto está parado pro 

dois motivos: primeiro que o consorcio de município não quer comprar o 

terreno destinado a instalação do projeto sem um parecer prévio do IMASUL 

e que o município precisa ter uma cooperativa de catadores. 

Fica marcada a próxima reunião do Conselho no dia 29 de outubro de 2015 

no mesmo local. E pautas que já foram sugeridas são: Festa do Leite em 

Taboco, Selo de Inspeção Municipal, Normativas sobre ICMS, e o Prefeito 

Municipal será convidado a participar. 

O documento assinado pelos presentes se encontra arquivado com Maria do 

Carmo. 


