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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 

 

 

Ata da 325ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. 

Remessa da Ata da 324ª Sessão Ordinária, para conhecimento e apreciação dos 

conselheiros. 2. Resumo de correspondências de interesse da plenária. 3. 

Informes Gerais. Ordem do dia: 1. Assinatura do Contrato para Capacitação  

de Servidores que atuam na Fiscalização Ambiental – Semadur e Fapec  2. 

Aprovação da Ata da 324ª Sessão Ordinária de 14 de março de 2019. 3. 

Apresentação das Atividades do Instituto Arara Azul – Conselheiras: Neiva 

Guedes e Elisa Mense 4. Esclarecimentos e discussão sobre a reportagem 

divulgada sobre a contaminação da água do Município de Campo Grande. – 

Eng. Ambiental Fernando Garayo/Empresa Concessionária Águas 

Guariroba.  5. Relatório da Câmara Técnica de Acompanhamento do FMMA 

– Coord. Conselheira Rosângela. 6. Plano de arborização do centro de Campo 

Grande/MS. – Eng. Florestal Renan Bezerra/Planurb. 7. Outros assuntos. 8. 

Pauta para a próxima sessão 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às oito horas, 

na sede do Instituto Arara Azul, Rua Klaus Sthurk, 106, Jardim Mansur, 

reuniram-se os membros deste Conselho, sob a Presidência da Conselheira 

Rosângela Maria Rocha Gimenes/OAB/MS e da Assessora Técnica às 

plenárias da Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados, Maria 5 

Bernardete Durante. Estavam presentes os (as) conselheiros (as): Gizele Ficher 

da Silva Toffoli (Agereg), Rodrigo Giansante (Planurb), Luis Eduardo Costa e 

Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia Barbosa do Carmo e 

Thalita Farias Duarte (Sesau), Neila Janes Viana Vieira (Segov), João Gomes 

de Oliveira Neto (Sisep), Neiva Maria Robaldo Guedes e Eliza Mense (Instituto 10 

Arara Azul), Adelita Casanova da Rosa Pereira (ESA/OAB), Sandra Garcia 

Gabas (UFMS), Benjamin Duarte (Asef), Peter James Richardson (Secovi), 

Rodolfo Vaz de Carvalho e Airton Rui Cicereli Fernandes (Sindicato Rural) e 

Cátia Hiroko Yamasaki (Sinduscon). Justificaram a ausência os (as) 

conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira (Sedesc), Leonardo Sampaio Costa 15 

e André Borges Barros de Araújo (Imasul), Vicente Motta de Souza Lima 

(Ibama), Sandra Marize Marques (OAB/MS). Estavam presentes também: 

Vereador Eduardo Romero, Danielle Amorim Freitas de Souza (Gab. Vereador 

Eduardo Romero), Fernando Garayo (Concessionária Águas Guariroba), 

Grazielli L. F. Imasaki e Paulo Alberto Lopes Pires (Setor financeiro/Semadur),  20 

os técnicos da Planurb: Mariana Massud C. de Souza Arruda, Renan Gabriel 

Alle Bezerra, Luiz Mário Ferreira (Imasul), e Simone Mamede (Instituto 

Mamede). Constatada a suficiência de quorum a Presidente, conselheira 

Aprovada na _____  Sessão 

Ordinária  

de ___/___/___ às __ h 

_______________________S

Secretário-Executivo 

Secretario (a) da Mesa 
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Rosângela Maria Rocha Gimenes, agradeceu a cedência do espaço e a 

recepção da equipe do Instituto Arara Azul, onde estava sendo instalada a 325ª 25 

Sessão Ordinária do CMMA. Cumprimentou a todos, saudou e agradeceu a 

presença do Vereador Eduardo Romero, e, de imediato passou a palavra ao 

Secretário e conselheiro Luis Eduardo, o qual explicou sobre o Contrato que 

a Semadur estava firmando com a FAPEC/UFMS, para a realização do curso 

de mapeamento aéreo com drones, com o objetivo de qualificar os vinte 30 

servidores do Setor de Fiscalização Ambiental da Secretaria que iriam atuar na 

fiscalização dos drones que monitorariam as Estações de Monitoramento da 

Qualidade do Ar em Campo Grande/MS.  Explicou que para realizar esta ação 

fora disponibilizado recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), 

com a anuência do pleno. Após a explanação assinou o referido Contrato e o 35 

deixou na Mesa Diretora aguardando a assinatura do Presidente da Fapec e 

conselheiro Rodolfo Vaz de Carvalho, que mais tarde procedeu à assinatura. 

Em seguida, a Presidente, conselheira Rosângela, convidou a todos para 

dirigirem-se à sala de reuniões do Instituto para darem prosseguimento à pauta. 

Inicialmente, passou a palavra às anfitriãs, para a Apresentação sobre o 40 

Instituto Arara Azul. A conselheira Neiva Guedes, Presidente da Instituição, 

fez uso da palavra cumprimentou e desejou as boas-vindas a todos. A seguir, 

explanou em data show a história do Instituto, desde a sua criação até os dias 

atuais. Apresentou o Instituto Arara Azul salientando que era uma organização 

não governamental, de direito privado e sem fins econômicos, tendo como 45 

principal finalidade a promoção da conservação ambiental, aliada a pesquisa e à 

educação nas suas ações. Informou que o Instituto vinha desenvolvendo 

projetos de proteção ambiental, como o Projeto Arara Azul, desenvolvido a 29 

anos no Pantanal, mantendo as populações viáveis de araras azuis 

(Anodorhynchus hyacinthinus), a médio e a longo prazo em vida livre no seu 50 

ambiente natural. Contou que, além desse Projeto, o Instituto Arara Azul 

desenvolvia o Projeto Aves Urbanas – Araras na Cidade de Campo Grande, 

entre outros, que teve início em 2010, quando as araras Canindés começaram a 

chegar à cidade e que os estudos estavam eram voltados para a biologia da 

espécie e nas interações existentes no local. Narrou que em 1989 a situação da 55 

arara azul no Pantanal era crítica, com a ameaça premente de extinção e que 

com muito estudo sobre a espécie e várias ações de conservação, conseguiu-se 

reverter a situação emergente e, atualmente existia aproximadamente, seis mil 

indivíduos em vida livre no Pantanal, onde os ninhos eram cadastrados, 

monitorados e seus filhotes anilhados e nanochipados. Toda a sua explanação 60 

foi lustrada e explicada através de slides. A seguir, a conselheira Elisa abordou 

sobre a política de patrocínio da instituição e seus produtos de sustentabilidade, 

prestando deferência às parcerias que propiciavam a concretização das ações. 

Ao final da narrativa, vários (as) conselheiros (as) se manifestaram 

parabenizando a entidade pela excelência do trabalho na defesa de espécies tão 65 

importantes para a preservação da flora de nosso Município e do nosso Estado. 

A Presidente, conselheira Rosângela, elogiou e parabenizou a equipe do 

Instituto e deu sequência à pauta passando a palavra ao Engenheiro Ambiental 
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Fernando Garayo, técnico da Concessionária Águas Guariroba, que 

discorreu sobre o item 6 da pauta. O senhor Fernando afirmou que a água 70 

distribuída em Campo Grande atendia a todos os parâmetros da legislação, 

Portaria n. 05, do Ministério da Saúde. Expôs que analisando o estudo 

divulgado pela Agência Pública e pela ONG Pamblicei verificou-se uma falha 

de interpretação nos dados, uma vez que o estudo considerou a presença de 

agrotóxicos, quando foi informado pelo aparelho a detecção abaixo do limite de 75 

quantificação. Exemplificando, citou que o limite de glifosato na legislação era 

de 500 mcg por litro e declarou que qualquer aparelho no Brasil somente media 

acima de 30 mcg por litro de amostra de água. Assim, explicou, que o laudo da 

análise descrevia o agrotóxico e apontava menor do que 30, o que queria dizer 

que, até onde o equipamento pode detectar não detectou, portanto, não se podia 80 

afirmar que havia ou não a presença daquele elemento, e o estudo, 

erroneamente, interpretou a presença de agrotóxico, mesmo estando no limite 

de quantificação do aparelho. Finalizada a sua explanação se colocou à 

disposição para os questionamentos. A conselheira Silvia, Coordenadora da 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde/SVS/SESAU, exprimiu que, quanto 85 

aos dados interpretados do SISÁGUA, o sistema de coleta e análise dos dados 

de análise de agrotóxicos disponibilizados pelas empresas prestadoras de 

serviço de abastecimento de água ao Ministério da Saúde manifestaram 

entendimento unânime entre os técnicos que operam o sistema (Secretarias 

Estadual e Municipais), que houve uma interpretação equivocada de quem os 90 

analisou. Relatou que o Ministério da Saúde estava consolidando os dados do 

sistema para realizar a sua avaliação sobre a qualidade da água e a presença ou 

não de agrotóxicos. Manifestou que entendia que precisava haver um 

aprimoramento do SISÁGUA para que não ocorressem distorções na 

transcrição dos dados e nas interpretações dos resultados; que medidas de 95 

proteção aos mananciais deviam ser empreendidas pelos responsáveis; que 

novos estudos deviam ocorrer a fim de conhecer o rol de agrotóxicos utilizados 

no Estado, para aprimorar a lista dos vinte e sete agrotóxicos monitorados de 

acordo com a nossa realidade; que não podiam afirmar que as baixas 

concentrações de agrotóxicos encontrados na análise pela Águas Guariroba não 100 

ofertavam exposição contínua a esses metabólicos, mesmo que em pequenas 

quantidades. Continuando, o conselheiro Airton Rui opinou que o Laboratório 

que fazia a análise e fornecia os dados devia ter feito sua defesa imediata e 

divulgar na mídia nacional, mas não houve manifestação neste sentido. A 

conselheira Sandra Gabas alertou que vários aspectos deviam ser observados, 105 

dentre eles o viés político. Entendia que as quantidades mínimas precisavam ser 

levadas em consideração, tendo em vista que o glifosato estava sendo utilizado 

nas áreas degradadas do Município e existia a possibilidade de chegar às águas 

subterrâneas. Além disso, afirmou que nas áreas urbanas eram utilizados 

agrotóxicos nos jardins particulares e públicos e nas hortas. Questionou se os 110 

pontos de coletas para análises eram distribuídos nos vários pontos da cidade. 

Destacou também que no site da Águas Guariroba constava apenas um relatório 

desde o mês de novembro de 2018. Enfatizou que o Plano Diretor de Campo 
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Grande não versou uma linha sobre águas subterrâneas. Por fim, sugeriu que o 

CMMA instituísse um Grupo de Trabalho específico para acompanhar este 115 

assunto. A formação do GT foi referendado pelo pleno e ficou assim 

constituído: conselheira Sandra Garcia Gabas Gabas/UFMS, Silvia Barbosa do 

Carmo/Sesau, Rodolfo Vaz de Carvalho/Sind. Rural, Luiz Mário Ferreira 

/Imasul. O técnico Fernando Garayo  explicou que a empresa realizava o 

acompanhamento através dos dados do SISÁGUA. De pronto, o conselheiro 120 

Rodolfo ressaltou que o CMMA devia empreender um movimento para a 

instalação de laboratórios adequados para a análise da água e colocou a FAPEC 

à disposição para ajudar na pesquisa e monitoramento da qualidade da água de 

Campo Grande. A conselheira Thalita explicou que o monitoramento consistia 

em duas fases, uma chamada controle, em que todos os parâmetros são 125 

analisados pela empresa concessionária e o outro era a Vigilância, na qual a 

Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde realizava 

coletas para atestar a qualidade da água distribuída no Município para o 

consumo humano. Logo em seguida, a conselheira Silvia reclamou da atuação 

do Imasul no sentido de que fornecia outorga e não comunicava os órgãos de 130 

saúde, impossibilitando o trabalho de monitoramento da Vigilância em Saúde 

Ambiental . Esgotado esse assunto, a Presidente, conselheira Rosângela, fez a 

leitura das correspondências de interesse da plenária. Correspondências 

recebidas: 1.Of. Circ. N. 3/COMIF/PLANURB, recebido em 14/03/2019, 

encaminhado pela Planurb solicitando a confirmação dos representantes do 135 

CMMA no Comitê Municipal e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos ou 

a sua substituição, para conclusão do mandato 2018-2020. 2. Of. Circ. N. 

9/COJUR/Semadur, recebido em 15/03/2019, encaminhando a cópia da 

Campanha Publicitária em Outdoor’s, visando divulgar o DISQUE SILÊNCIO. 

3. Of. N. 307/DMA/Planurb, recebido em 15/03/2019, solicitando a indicação 140 

de três representantes deste Conselho para participar do evento “Conhecendo as 

Águas de Campo Grande”, em comemoração ao Dia Mundial da Água. 

Encaminhado por e-mail e pelo WhatsApp aos membros do CMMA. 4. Of. 

N. 858/SUFGA/Semadur, recebido em 20/03/2019, encaminhando a relação 

dos Pedidos de Licenciamento Ambiental junto à Semadur, referente ao mês de 145 

fevereiro/2019. 5. Ofícios n. 07, 08, 09 e 10/2019 da Recic.LE, recebidos em 

21/03/2019, solicitando: - cessão de uso de um caminhão baú com 12 metros de 

comprimento; - cessão de uso de um caminhão baú de 7 metros de 

comprimento; - cessão de uso de um veículo utilitário; verba para pagamento 

de salários  de detentas, respectivamente. 6. Of. n. 0220/2019/26PJ/CGR, 150 

recebido em 28/03/2019, solicitando informações sobre o resultado do 

julgamento interposto perante o CMMA pela empresa Bueno Transportes e 

Comércio Ltda. Encaminhado por e-mail aos membros do CMMA em 

29/03/2019. 7. Of. n. 0210/2019/42PJ/CGR, recebido em 08/04/2019, 

encaminhando cópia do Relatório de Vistoria Técnica n. 014/DAEX/CORTEC-155 

MA/2019, o qual instrui o IC n. 06.2017.00000001-1, que apura os impactos 

ambientais causados ao Córrego Reveilleau pela obra de drenagem da bacia de 

retenção na confluência das Avenidas Hiroshima e Mato Grosso, em Campo 
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Grande/MS. 8. Of. N.1.197/GFCP/Semadur recebido em 15/04/2019, 

encaminhando relatório das notificações expedidas da Vila Pioneiros e Região 160 

(Vila Maciel, Vila Adelina, Jardim Colonial, Universitário Secção D, Agulhas 

Negras, Vila Colibri, Santa Úrsula, Jardim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Botânico, Vila Santa Branca). 9. Of. N. 1.222/SUFGA/Semadur, recebido em 

16/04/2019, encaminhando a relação de Pedidos de Licenciamento Ambiental 

junto à Semadur, referente ao mês de março/2019. Correspondências 165 

Expedidas: 1. Of. N. 08/CMMA/2019, encaminhado ao Promotor Luiz 

Antônio Freitas de Almeida, 34ª PJ/MP, em resposta ao Of. n. 077/2019/34PJ, 

com esclarecimentos e solicitando a prorrogação do prazo para uma resposta 

formal. 2. Of. N. 09/CMMA/2019, encaminhado ao Excelentíssimo Prefeito, 

Marcos Marcelo Trad, encaminhando o Of. n. 077/2019/34PJ/CGR, no qual 170 

consta a Recomendação expedida nos autos do Inquérito Civil n. 

06.2018.00000825-1, que trata das competências do CMMA em relação ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente. 3. Of. N. 10/CMMA/2019, encaminhado 

ao Senhor Ricardo Éboli Gonçalves Ferreira, Diretor-Presidente do IMASUL 

solicitando a indicação de dois representantes daquele Instituto para compor a 175 

Câmara Técnica Permanente para Acompanhar o Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos. 4. Of. N. 11/CMMA/2019, encaminhado ao Senhor Ricardo Éboli 

Gonçalves Ferreira, Diretor-Presidente do IMASUL, solicitando informações 

referentes à solicitação de supressão de quatro hectares de cerrado em frente ao 

prédio da SEFAZ, no Parque dos Poderes, para construção de um 180 

estacionamento, bem como a cópia digital do processo, para análise e 

posicionamento do CMMA. 5. Of. N. 12/CMMA/2019, encaminhado à 

Senhora Mariana Massud Correa de Souza Arruda, Coordenadora do Comitê 

Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e 

Urbanos/Planurb, reiterando a indicação dos representantes do CMMA nesse 185 

Comitê, ou seja: conselheiro Rodolfo Vaz de Carvalho, como titular e Luiz 

Antônio de Oliveira, como suplente. 6. Of. N. 13/CMMA/2019, encaminhado à 

senhora Lucilaine Medeiros, Presidente da Empresa Concessionária Águas 

Guariroba, convidando para participar da 325ª Sessão Ordinária do CMMA, no 

dia 25 de abril de 2019, para falar sobre a reportagem sobre a água 190 

contaminada em Campo Grande. Em seguida, abordou e colocou em discussão 

o ofício do Imasul em resposta a este Conselho em relação ao desmatamento de 

uma área no Parque dos Poderes em frente ao prédio da SEFAZ, para a 

construção de um estacionamento. Nesse momento, a Bióloga Simone, do 

Instituto Mamede, fez uso da palavra manifestando a sua indignação pelo fato, 195 

tendo em vista que tratava-se de uma área que abrigava muitos animais 

silvestres e espécies de árvores nativas que seriam retiradas. Fez um apelo ao 

Conselho para que se manifestasse e procurasse mobilizar a sociedade civil, 

que provavelmente, somente tomaria conhecimento do desmatamento quando 

visse o fato consumado. O conselheiro Rodolfo demonstrou desprezo pelo 200 

caso e garantiu que falaria com o Secretário Estadual de Meio Ambiente, Jaime 

Verruk, para rever o processo pois considerava a escolha do local totalmente 

inadequada para o desmatamento. Complementando, o conselheiro Benjamin 
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aludiu que o Presidente do Imasul não tinha amparo legal para negar o 

licenciamento, conforme a legislação que consta no ofício, a qual deixou a 205 

referida área fora da área de preservação. Após outras várias manifestações de 

oposição ao desmatamento, consignou-se elaborar uma moção de repúdio e 

encaminhar aos órgãos competentes que poderiam atuar na defesa e na 

reivindicação para a não autorização do desmatamento. Pelo adiantado da hora, 

a Presidente, conselheira Rosângela, explicou que precisariam realizar uma 210 

Sessão Extraordinária para analisar e emitir um parecer acerca da Prestação de 

Contas, que já recebera em mãos em uma reunião com o Secretário da 

Semadur, Luis Eduardo. Ficou acertado então, que seria consultada a 

disponibilidade de local para a realização da mesma, e comunicado a todos com 

antecedência. Além disso, não havia mais tempo para apresentar o item 4 da 215 

pauta que se tratava do relato do Plano de Arborização do Centro da cidade, 

pelo Engenheiro Florestal Renan Bezerra/Semadur, que seria pautado junto 

com a prestação de contas ou na próxima sessão ordinária do Conselho. Nesse 

momento, o conselheiro Rodrigo informou que com a provação do Plano 

Diretor de Campo Grande/MS estavam previstas mais de cento e quarenta 220 

ações de planejamento, sendo que metade delas tinham prazo de até três anos 

Relatou ainda que  o Grupo de Trabalho estava nos ajustes finais da revisão do 

decreto do Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental, que 

seria repassado à Relatoria do CMMA. Ainda, que foi proposto um ajuste na 

redação final da minuta do Projeto de Lei do Zoneamento Ecológico-225 

Econômico do Município de Campo Grane/MS (ZEE CG), visando facilitar a 

compreensão do texto, e que seria encaminhado à Relatoria do CMDU, da qual 

o CMMA também fazia parte. Com relação à apresentação do Plano de 

Arborização Urbana Central de Campo Grande, relembrou que na reunião de 

fevereiro fora solicitado que fosse incluída na pauta de março, mas que em 230 

virtude da inversão de pauta, o projeto não foi apresentado por falta de tempo. 

O assunto, então, foi pautado na reunião ordinária de abril, que também por 

inversão de pauta, não houve tempo para a apresentação. Reforçou que o 

objetivo era apresentar a proposta para colher sugestões dos pares para a 

construção do Plano de Trabalho, no entanto, devido à quantidade de ações em 235 

decorrência do Plano Diretor (PDDUA), não seria possível adiar por mais uma 

reunião. Logo após algumas colocações de conselheiros (as), ficou decidido 

que o documento sobre a posição do CMMA em relação ao desmatamento seria 

elaborado na Sessão Extraordinária para encaminhamento posterior. Nada mais 

havendo a tratar, a Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu a presença 240 

de todos, especialmente às conselheiras representantes do Instituto Arara Azul 

pela receptividade e declarou encerrada a presente sessão ordinária e eu, Maria 

Bernardete Durante, Secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que será lida e 

aprovada em Sessão Ordinária, assinada pela Presidente e pelo Secretário-

Executivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo Grande/MS, 25 245 

de abril de 2019.  


