
 

RELATÓRIO CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

BLOCO I  -  IDENTIFICAÇÃO 
Conferência Municipal – Jaciara/MT  

I: REALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Jaciara  

Data: 01 a 02 de agosto de 2013 
 Local: 01 de agosto de 2013 – Abertura Oficial na Câmara dos Vereadores. 
           02 de agosto de 2013 – Período matutino Grupo de Trabalho no IFMT e      

no período vespertino Plenária Final na Câmara dos Vereadores. 
Nome do Município: Jaciara 

 
UF: Mato Grosso – MT 
Números de participante por segmentos: 

(66) Sociedade civil 
(00) Comunidades tradicionais 
(44) Poder público municipal  
(10) Poder público federal e estadual 
(21) Setor empresarial 
(06) Convidados 
(03) Observadores 
(10) Equipe Técnica 

II – DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO: 
Nome: Lucimara Afonso Castilho 
CPF: 801.297.651-04 
Segmento representado: Setor Público 
Email: meioambiente@jaciara.mt.gov.br 
Telefone: (66) 9982-0160 



 

III - RELAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS PRIORIZADAS NO FINAL DA 
CONFERENCIA: 

 

Ordem Ações Prioritárias Eixo 
Temático 

1º 

Elaborar um projeto de logística reversa de recolhimento dos 
resíduos sólidos gerados pela população local em uma parceria 
público-privado. O poder público elabora o projeto, o comércio 
disponibiliza o Ponto de Recebimento e leva para um local 
combinado. A indústria dá o destino adequado. 

Eixo 1 

2º 

Criar um projeto de Lei, para passar pela aprovação do Legislativo 
que proíba a fabricação de sacolas plásticas comuns. Todas as 
fabricadas no Brasil deverão fabricar sacolas biodegradáveis, sendo 
que desta forma elas baixarão os custos também. 

3º 

Estabelecer parcerias entre a Secretaria Municipal de Saúde e as 
farmácias e drogarias locais para que ambas recebam as embalagens, 
frascos e medicamentos vencidos, nos próprios estabelecimentos e 
encaminhem para o destino adequado, sabendo que esses produtos 
são tóxicos e não podem ser descartados no lixo comum. Os próprios 
atendentes orientam os consumidores a deixarem as embalagens 
possíveis no coletor do referido estabelecimento. 

4º 

Orientar a população sobre formas simples e adequadas de 
reaproveitar o lixo orgânico nas residências para criar húmus ou 
adubo orgânico que deverão ser colocadas em hortas e jardins. A 
iniciativa deverá ser tomada pela Secretaria Adjunta de Meio 
Ambiente, por meio de parcerias com a mídia, com as escolas, 
igrejas, agentes de combate às endemias, agentes comunitários de 
saúde e elaboração de panfletos. 

5º 

Criar projeto de lei e encaminhar para a Câmara de Vereadores para 
que sejam estabelecidos incentivos fiscais para as empresas 
colaborarem com a logística reversa. 

 

Bloco II – Propostas 



 

 

1º Implantar Aterro Sanitário em todos os municípios. 

 
 
 

Eixo 2 

2º 
Propor a nível nacional que os Aterros Sanitários transformem e 
adotem medidas para gerar energia e renda. 

3º 

Implantar em todos os municípios o aterro industrial, para receber 
resíduos industriais, de acordo com a demanda e particularidades de 
cada município. 

4º 
Que o município destine recursos para construção de fossa séptica na 
zona rural para população de baixa renda. 

5º 
Garantir incentivos fiscais e financeiros para implantação de créditos 
de carbono visando a redução de emissão de gases na atmosfera. 

 

 

1º 

Destinar recursos do orçamento municipal, estadual e federal para 
manutenção de campanhas permanentes de conscientização sobre a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (lixo). 

 
 
 
 

Eixo 3 

2º 
Garantir recursos da união, do estado e do município para a 
elaboração e implementação dos planos de saneamento ambiental. 

3º 
Garantir no nível federal recursos para o pagamento da prestação de 
serviços dos catadores. 

4º 
Garantir recursos municipais para apoio às associações de catadores 
de materiais recicláveis no município. 

5º 

Garantir a implantação do plano municipal de inclusão de catadores – 
fábrica social com a inclusão dos carroceiros no processo de coleta e 
transporte de forma adequada e sustentável, garantindo assistência 
técnica veterinária aos animais. 

 

 

 

 



 

1º 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico nos termos da 
Lei 12.305/2010. 

 
 
 

Eixo 4 

2º 

Estabelecer parcerias entre as empresas poder publico educação, 
meios de comunicação, ONG’s, outros órgãos, como Cooperativas e 
Associações para realização de conscientização, sensibilização e 
ações quanto às questões de conservação Ambiental, de forma 
permanente, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Em contrapartida as empresas receberão o selo verde. 

3º 

Capacitar, conscientizar os profissionais da área, dando a eles 
condições de trabalho, quanto à coleta, manejo, transporte e 
destinação correta dos Resíduos Sólidos. 

4º 

Criar uma comissão integradora com as pessoas que tem interesse 
em trabalhar para a resolução de questões referentes a destinação 
dos resíduos sólidos, para fiscalização, debate e compartilhamento 
de experiências. 

5º 

Implantar o Fórum Permanente do Lixo – instância de debates, 
proposições e deliberações sobre a Política Municipal de Resíduos 
Sólidos. 

 

Bloco II- Delegados 
DELEGADOS ELEITOS: 
 

SETOR SOCIEDADE CIVIL  
1. TITULAR: MESSIAS DA COSTA ATAYDE – (66) 9636-5755 

 e-mail: messias_atayde@hotmail.com 
 

SUPLENTE: MARIA MADALENA CAIXETA TAVARES DA SILVA – (66) 9996-4736 
e-mail: mada_caixeta@hotmail.com 

 

SETOR EMPRESARIAL  
2. TITULAR: RÔMULO CESAR DE ALMEIDA – (66) 9673-5571 

e-mail: romulo@agrovalemt.com.br 
 

SETOR PÚBLICO MUNICIPAL 
3. SUPLENTE: VANUBERCI FRANCO MONTEIRO DA SILVA – (66) 8118-5080 

e-mail: vanubercimonteiro@hotmail.com 
 

 



 

ATA DA ELEIÇÃO PARA DELEGADOS 

CONFORME ART. 17, CAPÍTULO VII DO REGIMENTO INTERNO DA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL 

 

 

CANDIDATOS A DELEGADOS 

 

 

CATEGORIA 

1. MARIA MADALENA CAIXETA TAVARES DA SILVA SOCIEDADE CIVIL 

2. MESSIAS DA COSTA ATAYDE SOCIEDADE CIVIL 

3. MARTA SOUZA CARRION SETOR EMPRESARIAL 

4. RÔMULO CESAR DE ALMEIDA SETOR EMPRESARIAL 

5. CELCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA COSTA 
FRANÇA 

SETOR PÚBLICO 

6. DIRCE MORIS TERNES  SETOR PÚBLICO 

7. VANUBERCI FRANCO MONTEIRO DA SILVA SETOR PÚBLICO 

 

 

DELEGADOS ELEITOS 

 

 

CATEGORIA 

 

FUNÇÃO 

1. MESSIAS DA COSTA ATAYDE SOCIEDADE 
CIVIL  

TITULAR 

2. MARIA MADALENA CAIXETA 
TAVARES DA SILVA 

SOCIEDADE 
CIVIL  

SUPLENTE 

3. RÔMULO CESAR DE ALMEIDA SETOR 
EMPRESARIAL 

TITULAR 

4. VANUBERCI FRANCO MONTEIRO DA 
SILVA 

SETOR 
PÚBLICO 

SUPLENTE 

 



      
No dia dois de agosto de 2013, no período matutino no IFMT, após os Grupos de Trabalho da I 
Conferência Municipal de Meio Ambiente de Jaciara, elaborarem as propostas de ações para 
implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ocorreu a candidatura para delegados que 
irão participar da etapa estadual do processo Conferências de Meio Ambiente. Todos os 
conferencistas, devidamente inscritos, representando uma das três categorias, Sociedade Civil 
Organizada, Setor público e Setor Empresarial, poderiam candidatar-se. Inscreveram-se sete 
candidatos ao todo, sendo dois da sociedade civil, três do setor público e dois do setor 
empresarial.   

Durante a abertura oficial da I Conferência Municipal de Meio Ambiente em Jaciara MT, por meio 
da leitura do Regimento Interno elaborado pela Comissão Organizadora Municipal e aprovado 
pelos conferencistas presentes, tornou-se público que em nosso município, só poderiam ser 
eleitos dois delegados, de acordo com o número de habitantes, citado no Art. 42 do Regimento 
Interno da Conferência Estadual, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 05 
de julho de 2013.  No período vespertino, no dia 02 de agosto de 2013, no segundo momento da 
Plenária Final da Conferência, na Câmara de Vereadores, sucedeu a eleição para delegados.  

Sendo assim, democraticamente a plenária optou por realizar o pleito de delegados por 
aclamação. Os candidatos da categoria sociedade civil organizada entraram em consenso entre si 
de que Messias da Costa Atayde seria o delegado titular e que Maria Madalena Caixeta Tavares da 
Silva seria delegada suplente. A plenária aprovou por unanimidade de votos. Os candidatos 
representantes do setor público e empresarial entraram em consenso de que Rômulo Cesar de 
Almeida seria o delegado titular e Vanuberci Franco Monteiro da Silva seria o delegado suplente.  
A plenária aprovou por unanimidade de votos. 

 

OBSERVAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE CONFERENCISTAS 

A meta de público da I Conferência Municipal de Meio Ambiente de Jaciara MT era de 80 
participantes inscritos como conferencistas, devido à quantidade de lugares na Câmara de 
Vereadores, sendo 40 pessoas da Sociedade Civil Organizada (50%), 24 pessoas do Setor 
Empresarial (30%) e 16 pessoas do setor público (20%). 

Porém, após as inscrições realizadas antecipadamente, houve grande procura de vagas, 
ultrapassando o número esperado para o setor público e sociedade civil. Obtivemos um total de 
160 participantes, sendo 141 conferencistas, 06 convidados, 03 observadores e 10 pessoas da 
equipe técnica. Dos conferencistas 66 são da Sociedade Civil Organizada, 44 do Poder Público 
Municipal, 10 do Poder Público Estadual e 21 do Setor Empresarial. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


