
Ata n 04– União dos Conselhos de Corguinho. Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Turismo e 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

No dia 29 de Outubro de 2015 sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do 

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

seguintes pessoas: Prefeito Municipal Dalton de Souza Lima, Secretaria de Educação Leyla Rocha, 

Secretario de Desenvolvimento Econômico Antônio Lopes Santana, Vereador Rod-Nei representando as 

entidades municipais. Como representantes das entidades civis tivemos eu, Mari do Carmo e Alexine da 

WCS-Brasil, Lidia Coimbra do Instituto Quinta do Sol, Neuci da Associação dos Produtores do PA 

Corguinho, José Chaves da associação do Projeto Portal, Antônio Machado da Associação dos 

horticultores de Corguinho. Como assessores de imprensa e comunicação da prefeitura estava Aline 

Balta, Jair Viana e Cuca Ferreira que registraram a reunião.  

A abertura da reunião aconteceu com a assinatura do prefeito para sancionar a lei que cria o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente previamente aprovada na câmara. Após a solenidade eu, Maria do Carmo , 

abri a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior e em seguida agradecendo a prontidão e a 

presença do prefeito nessa reunião. Destaquei as mudanças feitas no artigo 4 da lei, que aumenta para 

14 o número de entidades que compõe o Conselho, sendo 7 governamentais e 7 civis, e que além das 

entidades governamentais  colocadas na lei anterior foi acrescentada a cadeira para o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município. Antônio Lopes Santana fez uso da palavra para flara 

que a lie que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) já está sendo encaminhada para a 

Câmara dos vereadores para análise e aprovação. Leu os artigos que dizem de onde podem vir as 

receitas e os artigos de como pode ser gatos os recursos. A conselheira Simone Mamede em 

participação virtual solicitou ao prefeito que todo o valor referente ao ICMS ecológico seja destinado ao 

FMMA. O prefeito não se opôs a tal procedimento, mas disse que precisa verificar o orçamento e em 

que esse fundo está sendo usado. Comprometeu-se a receber membros do conselho para uma análise 

se esse fundo será repassado em sua totalidade ou qual porcentagem pode ser repassado em curto 

prazo e assim fazer um decreto. Foi colocado pela Alexine que esse dinheiro será bem usado para 

restauração de áreas degradas, para fiscalização e que possa reverter em benefícios para todo o 

município. Também Antônio Lopes destacou o quanto pode ser recuperado de áreas degradadas com o 

uso desse dinheiro. Ainda como assunto geral, coloquei que entrarei em contato com as entidades para 

oficialmente indicarem seus membros titulares e suplentes, bem como o prefeito municipal indicar os 

membros das entidades governamentais. E assim na próxima reunião oficialmente empossar os 

conselheiros. 

No tema Turismo, a secretaria Leyla Rocha mostrou sua preocupação com a falta de regulamentação do 

turismo de fim de semana na cidade e no balneário Barrinha, também eu coloquei do problema sério de 

não regulamentação dos pontos turísticos do município, e da falta de controle sobre essa atividade. 

Falando sobre o que foi colocado na reunião passada sobre a criação de uma comissão para diagnosticar 

a atividade turística no município, Alexine se prontificou para fazer uma planilha de levantamento dos 



pontos turísticos e dos potenciais, para que seja aplicada em todos os lugares que recebem tursistas 

dentro do município. José Chaves colocou que houve uma reunião com o grupo do projeto portal, e 

atendendo a uma solicitação antigo, eles estão dispostos a construir um centro de recepção e apoio ao 

turista no bairro Recanto dos Pintados desde que a prefeitura ceda um terreno no local. O prefeito disse 

que sim, que vai fazer a cedência, falta apenas ajustar os trâmites burocráticos, Esse Centro de Apoio ao 

Turista terá espaço para vários empreendimentos se estabelecerem, inclusive um Centro de 

Comercialização da Agricultura Familiar. 

Conselho do Desenvolvimento Econômico, eu trouxe o tema de unificação das diversas entidades e 

programas que se apresentam no município para fomentar produção com assistência técnica e 

comercialização dos produtos, que havia sido tratado na reunião passada. Então solicitei ao prefeito que 

recebesse oficialmente os representantes da AGRAER, Projeto Portal, UFMS e produtores rurais para 

iniciar um diálogo de trabalho conjunto. Também recebemos aprovação do prefeito Dalton. Antonio 

Lopes aproveitou para colocar que não se deve esquecer os outros produtores rurais fora dos 

assentamentos, e para isso propôs e foi aprovado um Encontro de Informações para financiamento do 

PRONAF, a ser feito em parceria com o Banco do Brasil. Nesse dia foi sugerido a presença de órgão para 

informação sobre o CAR e outras informações aos produtores rurais. A WCS-Brasil coloca que vão ser 

feitos cursos de capacitação para os pequenos produtores rurais. 

Meio Ambiente, eu levantei a necessidade de se saber sobre a situação das Unidades de Cosnervação no 

município, com destaque para a APA do Rio Aquidauana. Essa APA existe mas não possui nenhum plano 

de manejo e nenhuma melhoria para que cumpra sua função, faz-se necessário  uma avaliação de como 

está e um plano de como promover melhorias ambientais. 

Antonio Lopes nos convida a participar no dia 10 de novembro de um seminário sobre o ICMS ecológico 

em local a ser definido, promovido pelo IMASUL e nos informa que a prefeitura vai participar de um 

encontro sobre arborização urbana em Coxim no dia 12 de novembro desse ano. 

A reunião foi registrada pela assessoria de imprensa da prefeitura, sem mais a tratar, encerramos nosso 

trabalho. Uma data para a próxima reunião será marcada com horário no período vespertino por 

solicitação das entidades governamentais que encontram dificuldade em vir durante o expediente. 

 


