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Relatório da Conferência Livre 
1. Realização: 

 

Data: 03/07/2013 
Local: Centro de Referência da Assistência Social   
Município: Alcinópolis 
UF: Mato Grosso do Sul 
Número de participantes por segmento: 
__17__ Sociedade civil 
__47__ Poder Público 
__09__ Setor Empresarial 
__02__ Convidados 
__00__ Observadores 
__00__ Outros 

 

2. Dados do responsável pelo preenchimento deste relatório: 

 

Nome: Elisberto Martins Rezende - Bufinha 
CPF: 343.392.306-00 
Segmento representado: Poder Público 
E-mail: bufinharezende@yahoo.com.br  
Telefone: (67) 8473 2577 

 

mailto:bufinharezende@yahoo.com.br


   

 

 

                          
 

03 de julho de 2013 - IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTEL DE ALCINÓPOLIS – MS 

Relação de Ações Prioritárias priorizadas ao final da Etapa da Conferência de  Meio Ambiente de Alcinópolis. 

Ordem de 
Prioridade 

Ações Prioritárias  Eixos 
Temáticos  

01 Criar mecanismo de compensação de incentivo de compensação para coleta seletiva residencial  Eixo 01 
38 

02 Utilizar matérias recicláveis para produção de placas na captação de energia solar. Ex: Caixas de longa vida associadas 
às garrafas PET. 

34 

03 Implantar a política de reverso no município. 10 
04 Incentivo a usina de com postagem por parte do poder público. 07 

05 Realizar capacitação e orientação correta para separação de resíduos sólidos da construção civil para a sua 
reutilização. 

06 

06 Elaboração e execução do plano de saneamento básico.  Eixo 02 
46 

07 Cria projeto de lei com objetivo de punir quem não fizer a coleta seletiva. 27 

08 Implantar política de resíduos industriais, objetivando a devida destinação em postos de coletas específica 14 
09 Elaborar um Plano Municipal de conscientização da população quanto à necessidade da separação do Lixo. (Coleta 

Seletiva) 
12 

10 Criar programas de incentivo a compostagem domiciliar 12 

11 Implantação de oficina de reaproveitamento e criação de cursos profissionalizantes de matérias recicláveis. Eixo 03 
43 

12 Viabilização de locais para comercialização coletiva de produção artesanal de matérias recicláveis 38 
13 Política de incentivo de aquisição de equipamentos de beneficiamento de matérias recicláveis 24 

14 Programa conscientização e capacitação da comunidade para o reaproveitamento domiciliar de matéria orgânica. 17 

15 Priorizar a contração de cooperativas de catadores locais, voltadas  para execução de serviços   pelo poder público. 11 



   

 

 

                          
 

 

16 Propor ao executivo e legislativo, leis que regulamenta cobranças de taxas e impostos em terrenos baldios e entulhos 
nas cidades. 

Eixo 04 
55 

17 Criação de um núcleo de educação ambiental  na gestão de resíduos sólidos âmbito municipal 20 

18 Campanha de conscientização ambiental para a população através de palestras e audiências publica, voltada à coleta 
seletiva 

20 

19 Implantação de hortas orgânicas nas escolas, com participação dos alunos e dos pais como ferramenta de educação 
ambiental. 

13 

20 Universalização da educação ambiental a todos o setores da cadeia produtiva e consumidora. 11 

 

Alcinópolis, 03 de julho de 2013. 



   

 

 

                          
 

 03 de julho de 2013 - IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTEL DE ALCINÓPOLIS – MS  

LISTA DOS DELEGADOS e SUPLENTES PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL 

 

NOME ENDEREÇO  Telefone Instituição Que 

Representa 

E-mail Titular 

ou 

Suplente? 
Irlene Coelho Oliveira Vicente Rua Anildon Mendes de Lima, 355 

Bairro Centro 
8455 - 1439 Poder Público Irlene.coelho@hotmail.com  Titular 

Pedro Catarino da Costa Av. Virgilio José Carneiro, 392  
Bairro Jardim Bom Sucesso 

8466 - 1119 Poder Público catarinocosta@hotmail.com Suplente 

      

Cezar Henrique Amorim Rezende Av. Pio Martins de Almeida, 503 
Bairro Martins França 

8413 - 4417 Entidades 
Empresariais 

Cezarhenrique30@gmail.com Titular 

Luciana Ferreira Severino Av. Adolfo Alves Carneiro S/N 
Bairro Jardim Bom Sucesso 

8449 - 2638 Entidades 
Empresariais 

Cezarhenrique30@gmail.com Suplente 

      

Suelen Alves Cordeiro Rua Joaquim Pereira França, 510 
Bairro Martins França 

8419 - 9936 Sociedade civil suelenalvesr@hotmail.com  Titular 

Fernanda Arcanjo Ferrarez Av. Manuel Nunes Ferreira, 344 
Bairro São Pedro 

8452 -7786 Sociedade civil  Suplente 

 

mailto:Irlene.coelho@hotmail.com
mailto:catarinocosta@hotmail.com
mailto:Cezarhenrique30@gmail.com
mailto:Cezarhenrique30@gmail.com
mailto:suelenalvesr@hotmail.com
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ATA DA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE ALCINÓPOLIS-MS 

 No dia 03 de Julho de 2013, na Secretária Municipal de Assistência Social nas dependências 

do Centro de Referência da Assistência Social local da 4ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. 

Às 07:30 horas deu-se inicio o credenciamento dos participantes da referida conferência  e as 08:00 

horas foi realizada a abertura oficial com a formação da mesa de autoridades, a qual foi composta 

pelo prefeito Ildomar Carneiro Fernandes, Elisberto Martins Rezende Secretário de Desenvolvimento, 

Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, Vice Prefeita Nara Simone Silva Carneiro, Edilson 

de Oliveira Gomes palestrante, Luciana Ferreira Severino presidente da COOPERCAL – Cooperativa 

de Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis e o Sr João Mendes Fiscal Ambiental do 

IMASUL e palestrante da Conferência. A abertura da Conferência foi marcada com a participação da 

Banda Musical Iulle Martins Rezende, com a execução do Hino Nacional Brasileiro. A primeira a 

fazer uso da palavra foi a Srª Luciana presidente da COOPERCAL, que salientou a importância de 

participar da conferência e também o apoio que a cooperativa vem recebendo da prefeitura, ainda 

disse que os cooperados estão muito felizes, pois a COOPERCAL estará completando um ano de 

fundação no dia 05 de julho. Em seguida o secretário de Meio Ambiente falou em nome da Comissão 

Organizadora da Conferência Municipal e agradeceu a presença de todos participantes, palestrantes, 

visitantes e equipe de coordenação da conferência e desejou boas vindas a todos. Falou também da 

importância da conferência em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde os municípios 

até o ano de 2014 são obrigados a acabar com os ditos “lixões”, ou locais de disposição de resíduos 

sólidos de forma inadequada. O prefeito Ildomar destacou a grande importância dos municípios 

estarem realizando as conferências municipais, pois são os municípios que carecem das ações 

efetivas, e que, portanto, são eles quem realmente sabem das suas necessidades oriundas de suas 

populações, disse ainda que o momento seja oportuno para discutirmos propostas coerentes para 

serem levadas à conferência Estadual e encerrou desejando uma boa conferência a todos os 

presentes. Seguindo com o cerimonial a Srª Natália Barbosa leu o Regimento da Conferencia, o qual 

foi aprovado por unanimidade pela plenária. Como parte de cerimônia de abertura os alunos da 

Escola Municipal Alcino Carneiro apresentaram o projeto “Horta na Escola” Alimentação Saudável, 

além de realizar cinco apresentações culturais relacionadas aos temas da Conferência Escolas 

Sustentáveis, relativas aos elementos “Água, Terra, Ar e Fogo”. Para os debates da Conferência 

foram apresentado dois Painéis sobre Resíduos Sólidos, o primeiro painel foi apresentado pelo Sr 

Edilson que explanou sobre a gestão municipal dos resíduos sólidos realizada no município, a 

abordagem se deu desde coleta, separação até a destinação final dos resíduos. Esclareceu ainda 

sobre os Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRADS, Unidade de Processamento do Lixo  
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- UPL, os Poços de monitoramento de contaminação do solo e a Cooperativa de Catadores de 

materiais recicláveis de Alcinópolis - COOPERCAL. O Sr. João Mendes apresentou o segundo painel 

retratando a realidade Nacional e Estadual, enfatizando falando a deficiente gestão dos resíduos 

sólidos, o que tem gerado desde a poluição do ar, solo, água e ainda tem produzido uma grande 

quantidade de resíduos em nosso estado por pessoa. Foram indicados modelos de técnicas viáveis 

para atenderem a política nacional de resíduos sólidos, como por exemplo, a política do reverso, a da 

coleta seletiva, os eco pontos como alternativas para o atual modelo de destinação final dos 

resíduos, e salientou ainda que os Aterros Sanitários devem estar licenciados até o ano de 2014, 

segundo a legislação vigente. Em seguida os grupos de trabalhos foram formados e divididos, 

conforme credenciamento das pessoas no ato da inscrição, sendo observada a quantidade de 

pessoas em cada eixo, para não haver disparidade numérica entre os grupos. Para melhor fluência 

das atividades foi sugerido aos grupos a leitura dos eixos temáticos e à escolha de um relator, além 

da presença e auxilio do facilitador e coordenador durante as atividades na formulação das 

propostas. Para cada grupo de trabalho disponibilizou-se uma sala para elaboração e discussão das 

propostas de ações prioritárias. Após o encerramento das discussões foram retomadas então as 

atividades na plenária onde deram-se inicio as explanações dos resultados obtidos nos grupos, com 

suas propostas sendo lidas, discutidas, aprovadas pela plenária e expostas em lados distintos do 

auditório. Como metodologia de escolha das propostas prioritárias, foram distribuídos dez adesivos 

(Bolinhas) a cada participante, onde cada adesivo representa um voto, os participantes puderam 

colar no máximo dois votos em uma única ação, que por sua vez continham cinco propostas, 

podendo cada eixo receber até três votos a que cada eixo tinha direito. Ao final da metodologia 

ficaram então organizadas cinco ações prioritárias de cada grupo conforme o anexo a esta Ata 

“Relação de Ações Prioritárias Priorizadas ao final da Etapa da Conferência de Meio Ambiente de 

Alcinópolis”. Foi sugerida pela coordenação, que os interessados a candidaturas para delegados e 

suplentes para representar o município durante a Conferência Estadual, que fizessem a Inscrição e 

após a apresentação das propostas a realização da eleição para as 03 vagas disponíveis para 

Alcinópolis. Seguindo os critérios da programação a escolha dos delegados para participar da 4ª 

Conferência Estadual em Campo Grande foram espontâneas, dois de cada seguimento, onde as 

decisões foram democráticas entre os segmentos que assim ficaram definidos: poder Público 

Delegado titular Irlene Coelho Oliveira Vicente  e Suplente Pedro Catarino da Costa; Sociedade Civil 

Suelen Alves Cordeiro e suplente Fernanda Arcanjo Ferrarez e Entidades Empresariais Cézar 

Henrique Amorim Rezende e suplente Luciana Ferreira Severino. Não tendo mais nada a registrar,  
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encerro a presente Ata conforme término da referida conferência, às 17:15 h, que eu Robson Pereira 

de Paula membro da comissão organizadora a digitalizei e assino a presente Ata, a qual segue em 

anexo a lista de presença da referida.          
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