
RELATÓRIO CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS 
 
Bloco I – Identificação 
(x ) Conferência MUNICIPAL 
 
Realização: 
Data:08/08/2013 
Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores 
Município(s):Anaurilândia 
Quais municípios envolvidos: Anaurilândia 
UF:MS 
Número de participantes por segmento: 
11 Sociedade civil 
20 Poder Público 
02 Setor Empresarial 
24 Convidados 
__ Observadores 
__ Outros 
 
Dados do responsável pelo preenchimento deste relatório: 
Nome: Daniele Cristina de Camargo Cabriotti 
CPF:214.371.178-64 
Segmento representado: Poder Público 
E-mail: dany.vet@terra.com.br 
Telefone: ( 67) 3445-1912 
 
Bloco II – Propostas 
Preencher a relação de Ações Prioritárias priorizadas no final da Etapa: 
Ordem Ações Prioritárias Eixo 
 

Ordem de 

prioridade  
Ações Prioritárias  Eixo Temático  

1  

Reduzir os incentivos fiscais realizados pelo governo sobre os produtos 

industrializados e aumentar o incentivo sobre o reaproveitamento de peças 

eletrônicas em novos aparelhos. 

Eixo 1  

2  
Política de incentivo fiscal para produção de alimentos de forma limpa – sem 

agrotóxicos e sem ser grãos transgênicos. 

 

3  Incentivo a utilização de adubos orgânicos e hortos, paisagismo.  

4  
Dar um sistema educacional sustentável, desde o aprendizado, abordando desde o 

início da produção ao consumo da alimentação saudável. 

 

5  
Incentivo dos órgãos governamentais na utilização da energia limpa – energia 

eólica e placa solar. 

 

6  

Diminuir o consumo de plásticos, havendo campanha por parte dos supermercados 

incentivando o uso de sacolas retornáveis; deixando de oferecer as sacolas de 

plásticos. 

Eixo 2  

7  Utilizar lixo orgânico para a produção de adubo orgânico.  



8  
Fazer campanhas de conscientização das gerações futuras sobre preservação 

ambiental. 

 

9  
Reflorestar áreas degradadas, criando um processo de despoluição de nossos rios e 

córregos. 

 

10  
Criar aplicação de desenvolvimento sustentável, uso consciente de recursos 

naturais. 

 

11  

Adequação de equipamentos na separação de recicláveis e nova campanha de 

conscientização da população em separação de materiais recicláveis para facilitar o 

trabalho das catadoras. 

Eixo 3  

12  
Implantar pontos de coleta de recicláveis permanente, onde o morador possa levar 

o seu lixo reciclável. 

 

13  Ter UPL’s, equipamentos adequados, tais como prensa, esteiras, etc.  

14  
Transporte adequado do material a ser reciclado, onde possa facilitar o transporte 

e dar condições dignas de trabalho as catadoras. 

 

15  
Reaproveitamento para o artesanato, ter associações onde se aproveite o lixo 

reciclado para o artesanato. 

 

16  Implementar em todos os seguimentos da sociedade a coleta seletiva. Eixo 4  

17  

Exigir através de legislação que os responsáveis pela responsabilidade 

compartilhada dos produtos realize durante o ano pelo menos uma semana de 

eventos sobre o meio ambiente. 

 

18  
Que as escolas viabilizem espaços para que sejam realizadas oficinas de reciclagem 

com cursos para aprender como reciclar em suas escolas e casas. 

 

19  
Viabilizar perante as partes competentes que a educação ambiental seja disciplina 

dentro da grade curricular. 

 

20  
Conscientização quanto a degradação das nascentes dos rios do município de 

Anaurilândia relacionado a resíduos sólidos gerados na área rural. 

 

 


