
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

Estado de Mato Grosso do Sul 

   Aprovado na sessão 
___________conselho pleno 
de ____/____/____ às ___ hs 

_____________________ 

Secretario(a) da Mesa  

 

               CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 

 

Ata da 300ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: 

Expediente: 1. Posse da conselheira Neila Janes Viana Vieira, 

representando a SEGOV, como suplente. 2. Remessa da Ata da 299ª Sessão 

Ordinária, para conhecimento e apreciação dos conselheiros. 3. Resumo 

das Correspondências de Interesse da Plenária. 4. Informes Gerais. Ordem 

do dia: 1. Aprovação da Ata da 299ª Sessão Ordinária. 2. Apresentação do 

Produto Final do Zoneamento Ecológico Econômico/ZEE de Campo 

Grande/MS. Geógrafo Fábio Ayres/Técnico da PLANURB 3. 

Considerações sobre a Proposta Orçamentária do FMMA/2018, recebida da 

Semadur em 31 de maio de 2017. Câmara Técnica do FMMA 4. 

Apresentação de sugestões do CMMA, para colaborar na elaboração do 

Plano Diretor de Campo Grande/MS, atendendo a solicitação constante no 

Of. Circ./Planurb/n. 26/2017. 5. Resposta da Semadur referente ao Of. n. 

0272/2017/26PJ/CGR, que solicita informações acerca das condicionantes 

constantes no Parecer n. 01/CMMA/2017, em relação à Empresa FEMAR. 

6. Pauta para a próxima Sessão.  7. Outros assuntos.  
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Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às oito 

horas, na Sala de Sessões Plenárias “Nilo Javari Baren”, sede dos Conselhos 

Municipais, Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados/CAOC, Rua 

Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista, reuniram-se os membros deste 

Conselho, sob a Presidência da conselheira Rosângela Maria Rocha 

Gimenes/OAB/MS, para a realização da 300ª Sessão Ordinária do CMMA. 

Estavam presentes os (as) conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira e 

Orestes Moraes Godoi/SEDESC, Rodrigo Giansante/PLANURB, Ivan 

Pedro Martins/SEMADUR, João Gomes de Oliveira Neto/SISEP, Daice 

Carrapateira da Silva/IBAMA, Jânio Batista de Macedo/AMAPE, Sandra 

Marize Marques Oliveira/OAB/MS, Peter James Richardson/SECOVI e 

Rodolfo Vaz de Carvalho/Sindicato Rural. Estavam presentes também: 

Fábio Martins Ayres/Planurb, Benjamin Duarte/ASEF, indicado para 

conselheiro suplente, mas ainda não nomeado, Arlindo M. Muniz/OAB/MS, 

Daniela Soares/SINDUSCON, Danielly Guimarães 

Mulinário/SINDUSCON, Yuri de Macedo Yamara/SECOVI, Luciana 

Mendes Valério/UCDB, indicada para conselheira titular, mas ainda não 

nomeada, Cláudio Hideaki Kitaguti/ SECOVI. Constatada a suficiência de 

quorum a Presidente, conselheira Rosângela declarou aberta a 300ª Sessão 
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Ordinária, cumprimentou a todos e comunicou que este Conselho também 

estava comemorando a Semana do Meio Ambiente com a sala repleta de 

mudas frutíferas, gentilmente cedidas pela SEMADUR, enfeitando a 

plenária, as quais seriam entregues aos presentes no final da reunião. 

Anunciou que em homenagem aos conselheiros que dedicam o seu tempo 

em prol do meio ambiente, estava sendo servido um café da manhã, 

oferecido pelo conselheiro Peter, como representante da Financial 

Imobiliária, convidando-os para degustá-lo. Retomando os trabalhos a 

Presidente, conselheira Rosângela, de imediato, deu posse à conselheira 

Neila Janes Viana Vieira, como suplente, representado a SEGOV. Em 

seguida, submeteu a Ata da 299ª Sessão Ordinária à apreciação do pleno, 

que a aprovou sem alterações. A seguir, passou a palavra ao Secretário-

Executivo, conselheiro Luiz Antônio que inicialmente leu o nome dos (as) 

conselheiros (as) que justificaram ausência a esta reunião: Conselheira 

Helena Clara Kaplan/ESA/OAB/MS, Conselheira Sandra Garcia Gabas e 

Conselheiro Giancarlo Lastória/UFMS,Thalita Farias Duarte e Maria 

Aparecida de Menezes Machado/SESAU. Seguiu lendo as correspondências 

de interesse da plenária. Correspondências expedidas : 1. Ofício N. 

20/CMMA/CAOC/2017, de 18 de maio de 2017, ao Procurador Geral do 

Município, solicitando informações sobre o cumprimento do TAC, cujo 

objeto é o tamponamento dos poços tubulares neste município. 2. Ofício N. 

21/CMMA/2017, de 18 de maio de 2017, encaminhado à Diretora-

Presidente da Planurb, ao Secretário da Semadur e ao Secretário da SISEP, 

solicitando informações sobre o andamento do Plano de Resíduos Sólidos, 

especificamente no que se refere à destinação dos resíduos da construção 

civil. 3. Of. N. 22/CMMA/2017, de 23 de maio de 2017, encaminhado ao 

Secretário da SEMADUR, enviando o Parecer N. 01/CMMA/2017, tendo 

em vista o recebimento do Of. N. 0272/2017/PJ/CGR, para providências em 

caráter de urgência. 4. Ofício N. 23/CMMA/2017, de 05 de junho de 2017, 

encaminhado ao Secretário da SEMADUR, informando a permanência dos 

representantes deste Conselho Gestor da APA do Ceroula, como titular 

conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes e como suplente, conselheira 

Sandra Marize Marques Oliveira, bem como no Conselho Gestor da APA do 

Guariroba a permanência do conselheiro Airton Rui Cicerelli Fernandes, 

como titular, e a indicação da conselheira Sandra Garcia Gabas, como 

suplente. Correspondências Recebidas: 1. Ofício da Associação 

Sulmatogrossense dos Engenheiros Florestais – ASEF indicando o senhor 

Benjamin Duarte para representar essa Associação no CMMA, como 

suplente, em substituição à conselheira Débora Cristina Pereira Prado. Em 

tramitação. 2. Of. N. 0272/2017/26PJ/CGR, recebido em 23 de maio de 
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2017, o qual requisita, no prazo de 15 dias, informações sobre se a Empresa 

Femar atendeu a notificação desta Conselho, no sentido de comprovar 

integral atendimento da condicionante n.1 da LO n. 03.417/2016, 

encaminhando documentação comprobatória. 3. Of. N. 40/Gab 

Reitoria/2017, recebido em 23 de maio de 2017, indicando a senhora 

Luciana Mendes Valério, para representar aquela Universidade, como titula, 

em substituição à conselheira Rocheli Carnaval Cavalcanti. Em tramitação. 

4. Of. 126/2017/GAB/CMCG, recebido em 29 de junho de 2017, da Câmara 

de Vereadores de Campo Grande, convidando a Presidente deste Conselho 

para a Sessão Solene de entrega do Prêmio Ecologia e Ambientalismo, no 

dia 7 de junho, à 9 horas, no Plenário Oliva Enciso na Câmara Municipal. 

Confirmamos a presença. 5. Of. N. 1.646/GEOF/SEMADUR, recebido em 

1º de junho de 2017 (foi encaminhada por e-mail em 31 de maio de 2017), 

encaminhando a Proposta Orçamentária do FMMA/2018. Encaminhado 

aos conselheiros por e-mail. 6. Of. n. 0127/2017 – 34PJ/CGR, solicitando 

apoio financeiro para aferição dos decibelímetros, para auxiliar as operações 

da Polícia Militar nos casos de perturbação da tranqüilidade, poluição 

sonora, etc. Finalizada a leitura, a Presidente perguntou aos pares se havia 

algum apontamento sobre as correspondências. Como não houve nenhuma 

manifestação, anunciou a presença do Doutor Arlindo Muniz, Presidente 

da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MS, o qual falaria sobre as 

ações desenvolvidas pela OAB em comemoração à Semana do Meio 

Ambiente e sobre a nova legislação ambiental, relatando que o mesmo 

também foi debatedor, juntamente como Ministro relator do Código 

Florestal, Aldo Rabelo. Com a palavra, o Doutor Arlindo Muniz 

cumprimentou a todos e, inicialmente, agradeceu ao senhor Ivan Pedro, 

Superintendente da Semadur, pelo fornecimento de 200 mudas frutíferas à 

OAB, estendendo este agradecimento ao Secretário, senhor José Marcos. 

Contou que houve um plantio na OAB e na Comunidade Indígena Urbana e 

as demais mudas foram distribuídas à população com a orientação sobre a 

forma de plantar e os cuidados necessários com a irrigação, tendo em vista 

que a época vindoura seria de estiagem. Relatou que houve um evento com 

o Ministro Aldo Rabelo sobre os cinco anos do Código Florestal, destacando 

que alguns artigos estavam sendo revistos, contudo, o Código estava vigente 

e, se houvesse alguma alteração, o julgamento não teria valor retroativo. 

Apontou que o STF tinha a obrigação de julgar o mais rápido possível os 

questionamentos, para que pudesse ser retomada a segurança jurídica no 

país, para que os órgãos ambientais pudessem trabalhar com segurança e os 

servidores não ficassem à mercê da pressão do Ministério Público. Após 

discorrer mais alguns pontos que vinham sendo discutidos sobre o Código 
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Florestal encerrou a sua explanação colocando a OAB, através da 

multiplicidade de mais de trinta Comissões existentes, à disposição da 

demanda da sociedade, para atender os direitos sociais, não individuais. 

Agradeceu o convite da Presidente e desejou uma profícua reunião. A 

seguir, o conselheiro Rodolfo agradeceu o empenho da Presidente em fazer 

uma reunião diferente para comemorar a Semana do Meio Ambiente, à 

Semadur pela cedência das mudas e ao conselheiro Peter pelo café da manhã 

especial. Elogiou as colocações do Doutor Arlindo e declarou que participou 

ativamente da construção do Código Florestal e que este documento foi feito 

exatamente para se construir algo melhor para o futuro. Apontou que 

somente quem não conhecia o campo, a situação agrária, poderia achar que 

os assentados estavam sendo assistidos, com raríssimas exceções. Discorreu 

sobre mais alguns itens relacionados ao Código, afirmando que já haviam 

sido construídas muitas situações positivas. Concluiu sugerindo que o 

CMMA deveria comunicar ao Ministério Público que recebera uma 

denúncia de que o mesmo estava orientando que com a previsão de que a 

Lei seria alterada, nenhuma providência deveria ser tomada em cima da Lei 

atual. Considerava que deveria haver uma luta por meios democráticos para 

mudar a Lei, mas que a mesma estava vigente até ser alterada e precisava ser 

respeitada. Dando sequência, a conselheira Daice abordou que o Código 

Florestal estava provocando uma celeuma, no sentido de que definia que o 

IBAMA e o IMASUL autuavam os produtores, mas havia a dificuldade de 

interpretar o parágrafo 4º do artigo 59, e perguntou se no evento com o 

Ministro Aldo Rabelo foi levantada esta questão. O Doutor Arlindo 

respondeu que não foi levantada, mas adiantou que a OAB estava 

programando um evento para discutir a Lei Complementar N. 140, que 

regulamenta este artigo, estabelecendo as competências. A conselheira 

Daice solicitou uma reunião com a OAB, IBAMA e IMASUL para 

chegarem a um consenso. Nesse momento, a Presidente, conselheira 

Rosângela sugeriu que o IBAMA fizesse um ofício para a OAB fazendo 

esta consulta. Agradeceu ao Doutor Arlindo pela exposição e prosseguindo 

com a pauta, convidou o Geógrafo Fábio Ayres/Técnico da PLANURB, 

para apresentar o assunto pautado sobre o Zoneamento Ecológico 

Econômico/ZEE de Campo Grande/MS. Enquanto instalava-se os aparelhos 

para a apresentação, o conselheiro Ivan Pedro pediu licença para 

apresentar o item 5. que se tratava da resposta da Semadur referente ao Of. 

n. 0272/2017/26PJ/CGR, que solicitava informações acerca das 

condicionantes constantes no Parecer n. 01/CMMA/2017, em relação à 

Empresa FEMAR. Informou que a Semadur tinha tomado as providências e 

que a Empresa FEMAR já foi interditada e desentarditada, sendo 
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estabelecido um Termo de Compromissos que a mesma deveria cumprir, 

entre eles a apresentação de um Plano de Desativação, para sair daquela área 

para outra área mais adequada e estava para vencer o prazo do Termo, 

portanto, solicitou que fosse retardada a resposta à Promotoria. A 

Presidente, conselheira Rosângela, explicou que o prazo limite para 

resposta do CMMA ao MP era o dia 14 de julho de 2017. Replicando, o 

conselheiro Ivan Pedro sugeriu que o Conselho respondesse ao MP que 

havia feito uma solicitação à SEMADUR e a Secretaria estava tomando as 

providências. Mas a Presidente, conselheira Rosângela, insistiu que a 

Semadur emitisse uma resposta urgente a este Conselho. Com a palavra, o 

Geógrafo Fábio Ayres manifestou que se sentia satisfeito em apresentar os 

estudos sobre o ZEE, explicando que explanaria de forma sintética, 

considerando que já haviam sido feitas diversas apresentações, além de que 

todo o material, inclusive o produto final na íntegra estava disponível no 

site da PLANURB. Discorreu resumidamente desde o surgimento do 

Zoneamento Ecológico Econômico em 1981, pela Política Nacional de Meio 

Ambiente, Lei N. 6.938 e somente foi regulamentado em 2002. Citou que o 

Município possuía aproximadamente 8.200 quilômetros quadrados e o 

desmatamento do cerrado dessa área equivaleria a aproximadamente 6.100 

quilômetros quadrados, assim 79% da área do município de Campo Grande 

estava desmatada. Assim, com todos os estudos que desenvolveram para o 

ZEE podiam ser definidos, a partir dos resultados obtidos, quais os locais 

que precisavam de interferência. Explicou como foi feito o trabalho e as 

configurações resultantes. Concluindo, afirmou que este Zoneamento 

Ecológico Econômico pretendia contribuir para tomada de decisões e o 

produto findava com essa análise técnica, e, em forma de contrato, previa 

uma Minuta de Lei, que já estava disponível no site da PLANURB, mas que 

ainda estava sendo trabalhada. Manifestou que gostaria de apresentar a 

Minuta de Lei do ZEE, contudo, foi necessário dar uma pausa neste produto, 

porque todos os esforços estavam sendo dispensados para a revisão do Plano 

Diretor. Agradeceu e se colocou à disposição para esclarecimentos. A 

Presidente, conselheira Rosângela, abriu para considerações dos pares, 

quando o conselheiro Rodolfo sugeriu que Campo Grande, Nova Alvorada, 

o Governo do Estado e as instituições afins, discutissem conjuntamente 

sobre as áreas de preservação próximas aos dois municípios. Discorreu 

sobre outras colocações do apresentador e ofereceu várias sugestões, entre 

elas, sugerindo que se trabalhasse o turismo na área do Ceroula. Em seguida, 

o conselheiro Peter se referindo ao grupo de trabalho apontou, como crítica 

construtiva, que o processo em si não abriu de forma consistente para a 

participação da sociedade na construção desse documento. Afirmou que 
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chegou aos Conselhos a fórceps, e era extremamente importante por conta 

do viés ambiental, como elemento indutor da forma de ocupação, mas não 

trouxe indução e definição econômica ao município, que é o que dá 

sobrevida à sociedade. Portanto, considerava que, numa próxima 

aproximação, precisava trazer, efetivamente, os órgãos e segmentos 

produtivos à discussão. Afirmou que existia uma complexidade ligando as 

legislações, que permitiam usar o ZEE como instrumento, cruzando-o com o 

SILAM, definindo que o licenciamento rural passasse para o município, que 

acreditava que a Lei Complementar N. 140 tinha previsão neste sentido. 

Portanto, resumiu que como primeiro e segundo produto teve evoluções, 

contudo, precisava ser definido quando seria introduzida a economia do 

município no documento. Assim, se era um Zoneamento Ecológico e 

Econômico era imprescindível que trouxesse este elemento, porque se 

percebia no documento somente legislações que limitavam e não que 

induziam para o desenvolvimento econômico. O técnico Fábio retomou 

afirmando que o documento não era estanque e acabado e que os estudos e 

as análises continuavam e todas as contribuições seriam consideradas, tendo 

em vista que as matrizes eram dinâmicas. Colaborando, o conselheiro Ivan 

Pedro esclareceu que o município estava dando o exemplo na convivência 

econômica. Apontou que na APA do Guariroba existia um maciço florestal 

de eucalipto e havia um produtor de água que estava recebendo por serviços 

ambientais, portanto, estava sendo feita uma tentativa de convivência 

ambiental e econômica. Concordava que ainda existiam alguns conflitos, 

mas já havia evoluído bastante. Abordou que havia outro desafio que era a 

construção do Plano de Manejo da APA do Ceroula, que seria uma outra 

aproximação do ZEE. Destacou que era uma região de grande potencial 

turístico, com serras de primeira qualidade, onde o córrego Ceroula 

precisava ser preservado, uma vez que poderia vir a ser um possível 

manancial de abastecimento para Campo Grande. Portanto, esse seria um 

grande desafio, pois precisava ser previsto como conviver com uma indução 

de turismos, preservar o Inferninho, que era também uma área super 

interessante para o turismo, e, ao mesmo tempo, dar condições para que 

aquela economia sobrevivesse. Assim, não se podia pensar somente em 

restrições, mas em planejar de forma técnica, para que se diminuísse a 

judicialização do aspecto ambiental e do aspecto ideológico que se colocava 

na questão ambiental. O conselheiro Peter colocou que pela diversidade 

existente dentro do município, talvez fosse preciso uma redução do tamanho 

da unidade de planejamento do ZEE, discorrendo sobre situações para 

ilustrar a sua opinião. Finalizadas as manifestações, a Presidente, 

conselheira Rosângela, agradeceu ao Geógrafo Fábio Ayres pela 



 7 

 

 

225 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

235 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

255 

 

 

 

 

260 

 

 

explanação afirmando que este pleno continuaria contribuindo na construção 

deste documento. De imediato, passou ao item dois da pauta que se tratava 

das propostas para o Plano Diretor. Lembrou que o Conselho tinha o prazo 

até o dia 20 de junho para enviar à PLANURB. Nesse momento, o 

conselheiro Peter consultou o conselheiro Rodrigo se era possível estender 

o prazo, para que uma Comissão recolhesse as propostas dos demais 

conselheiros, se reunisse e as sistematizasse e as trouxesse para aprovação 

em plenária em uma sessão extraordinária. Ficou consignado então, que a 

proposta do CMMA poderia ser entregue até o dia 23 de junho. Portanto, 

todos deveriam encaminhar sugestões ao e-mail do conselheiro Peter e da 

conselheira Valéria, até o dia 16 de junho, para que fizessem a 

sistematização. Foi marcada uma Sessão Extraordinária no dia 22 de junho, 

às 14 horas, neste mesmo local, para apresentar a proposta do CMMA para o 

Plano Diretor, chancelá-la e encaminhá-la dentro do prazo previsto. Da 

mesma forma, ficou decidido que no mesmo prazo deveriam ser 

encaminhadas as considerações e sugestões acerca da Proposta 

Orçamentária do FMMA/2018, para o e-mail da conselheira Rosângela, a 

qual faria sistematização e apresentaria na mesma sessão extraordinária, 

para aprovação e encaminhamento à SEMADUR. Enfim, a pauta para a 

Sessão Extraordinária ficou definida com os dois itens citados: 1. Propostas 

para o Plano Diretor e 2. Considerações e aprovação da Proposta 

Orçamentária do FMMA/2018. A seguir, o conselheiro Rodrigo convidou 

os presentes para um Workshop sobre Resíduos Sólidos no CEA Polonês, às 

14 horas deste mesmo dia e, no dia seguinte, seria realizado no CEA 

Imbirussu, no mesmo horário. Na sequência, o mesmo conselheiro sugeriu 

como pauta para a próxima sessão ordinária a apresentação do Termo de 

Referência para a atualização da Carta Geotécnica, para a apreciação deste 

pleno e encaminhamento do processo de licitação ainda neste ano. Ficou 

combinado então, que o documento seria encaminhado com antecedência 

por e-mail, para que os pares analisassem e trouxessem as suas 

considerações. Nesse momento, o conselheiro Peter, considerando a 

existência de 58 micro bacias, perguntou se existia algum estudo planejado 

para essas micro bacias. O técnico da Planurb, conselheiro Rodrigo, 

declarou que iriam retomar o Plano de Drenagem e havia alguns estudos 

pontuais que estavam sendo realizados, como a bacia do Bandeira junto com 

a Semadur; o assoreamento do Lago do Amor, em parceria com a UFMS; e 

a micro bacia do Lajeado 06, que tem problema de drenagem, também em 

parceria com a UFMS. Na Micro bacia do Lajeado 06 foi feito um 

diagnóstico para identificar a galeria, na parte de drenagem, para saber onde 

estava a rede e definir onde estava desencadeando. No caso da micro bacia 
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do Bandeira seria um plano de ação mais detalhado que estava sendo 

construído, para verificar o carreamento das partículas que vão contribuir ao 

longo dos três córregos, o processo de urbanização e o que contribuiu 

efetivamente no processo de assoreamento. O Geógrafo Fábio 

complementou que a Prefeitura estava estreitando as parcerias com as 

Universidades, assim os gestores José Marcos da Semadur e Berenice da 

Planurb estavam fazendo reuniões com os reitores, buscando parcerias para 

as análises. Dando sequência, o conselheiro Rodolfo sugeriu como tema de 

pauta a apresentação de um trabalho sobre um novo método desenvolvido 

para identificação de poluentes no chorume e um dos pesquisadores era um 

físico da UFMS, solicitando aos representantes daquele Universidade a sua 

interferência neste convite. A Presidente, conselheira Rosângela, afirmou 

que o CMMA encaminharia ofício convidando a UFMS para apresentar o 

trabalho sugerido pelo conselheiro Rodolfo. Em seguida, abordou que o 

mesmo conselheiro solicitou a emissão de um ofício por este Conselho ao 

Ministério Público sobre a aplicação do Código Florestal, mas entendia que 

não era o momento para essa atitude, uma vez que não ficou claro se as 

recomendações que o MP fizera foram para o município de Campo Grande 

ou para o Estado, assim, o CMMA precisava aguardar mais informações. 

Replicando, o conselheiro Rodolfo argumentou que o Conselho pediria 

esclarecimentos sobre como o MP estava orientando em relação à aplicação 

do Código Florestal. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, conselheira 

Rosângela, agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a 

presente Sessão Ordinária distribuindo as mudas aos pares e visitantes, e eu, 

Maria Bernardete Durante, secretária “ad doc”, lavrei a presente ata que 

será lida e aprovada em sessão ordinária, assinada pela Presidente e 

Secretário-Executivo da Mesa Diretora deste Conselho. Campo Grande, 08 

de junho de 2017. 

  

 


