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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 

 

 

    Ata da 327ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. 

Remessa da Ata da 325ª Sessão Ordinária, para conhecimento e apreciação dos 

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

Informes Gerais. Ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 325ª Sessão Ordinária. 

2. Apresentação da Prestação de Contas do FMMA/2018 – Secretário da 

Semadur, Conselheiro Luis Eduardo e equipe do Setor 

Financeiro/Semadur. 3. Manifestação do CMMA sobre o Desmatamento de 

área no Parque dos Poderes, para a instalação de um estacionamento em frente 

ao prédio da SEFAZ. (Relatório do Instituto Mamede). 4. Outros assuntos. 5. 

Pauta para a próxima sessão. 

 

      Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito horas, na 

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

Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados/AAOC, 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 e da 5 

Assessora Técnica às plenárias da Assessoria de Assistência aos Órgãos 

Colegiados, Maria Bernardete Durante. Estavam presentes os (as) conselheiros 

(as): Gizele Ficher da Silva Toffoli (Agereg), Berenice Maria Jacob Domingues 

e Rodrigo Giansante (Planurb), Luis Eduardo Costa (Semadur), Benjamin Duarte 

(Asef), Peter James Richardson e Valéria Garcia Gabas (Secovi), Airton Rui 10 

Cicereli Fernandes (Sindicato Rural) e Cátia Hiroko Yamasaki (Sinduscon). 

Justificaram a ausência os (as) conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira 

(Sedesc), Silvia Barbosa do Carmo e Thalita Farias Duarte (Sesau), Neila Janes 

Viana Vieira (Segov), Ariel Serra e João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Luiz 

Mário Ferreira (Imasul), Neiva Maria Robaldo Guedes e Eliza Mense (Instituto 15 

Arara Azul), Adelita Casanova da Rosa Pereira e Elizabete Coimbra Lisbôa 

(ESA/OAB), Sandra Garcia Gabas e Giancarlo Lastória (UFMS), Sandra Marize 

Marques (OAB/MS), Robson Campos dos Santos (IEMS). Estavam presentes 

também: Grazielli L. F. Imasaki e Paulo Alberto Lopes Pires (Setor 

financeiro/Semadur), Rui Nunes da Silva Júnior (Juridico/Semadur), Claudinei 20 

Manezes Pecois (Pres. ARCP), Maria Cristina Possari Lemos (Vice-Pres. 

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

Rosângela, cumprimentou a todos, saudou os convidados e, logo a seguir, 

Aprovada na _____  Sessão 

Ord. ___/___/___ às __ hs 
 

Secretário-Executivo 

da Mesa Diretora 
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procedeu à leitura da pauta e das correspondências de interesse da plenária. 

Correspondências recebidas: 1. Of. N. 0287/2019/26PJ/CGR, recebido em 25 

06/05/19, reiterando a solicitação de atendimento ao Of. N. 

0220/2019/26PJ/CGR, concedendo o prazo de 15 dias contados a partir do 

recebimento. 2. Of. N. 1.437/GAB/Semadur/2019, recebido em 08/05/2019, 

informando que não dispõe de veículos com as características solicitadas pela 

Recic-LE e que também não dispõe de recursos para custear a demanda da 30 

mesma. Correspondências expedidas: 1. Of. N. 14/CMMA/2019, 

encaminhando à Semadur os Ofícios n. 07, 08, 09 e 10 da Recic-LE, nos quais a 

ONG sem fins lucrativos, solicita apoio logístico para a execução de suas ações. 

2. Of. N. 15/CMMA/2019, encaminhando ofício resposta da Semadur à Recic-

LE/2019/Reciclagem de Eletro Eletrônico. 3. Of. N. 16/CMMA/2019, reiterando 35 

a solicitação de esclarecimentos acerca do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(FMMA), conforme foi deliberado na Sessão Extraordinária. Fez a leitura do Of. 

Circular N. 023/DDOC/PLANURB, entregue nesta sessão aos conselheiros 

deste Conselho, convidando para a audiência pública de apresentação e discussão 

acerca da implantação do Loteamento Urbano Fazenda Palmeira, localizado no 40 

Bairro Núcleo Industrial, no dia 24 de maio de 2019, neste mesmo auditório, às 

18 horas. Informando, ainda, que o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, 

encontrava-se disponível para consulta no endereço eletrônico 

http:/www.campogrande.ms.gov.br/planurb e na biblioteca da Planurb. A seguir, 

submeteu a Ata da 325ª Sessão Ordinária à apreciação do pleno, que a aprovou 45 

com unanimidade de votos. Com a anuência da plenária, a Presidente, 

conselheira Rosângela, fez a inversão da pauta, para apresentar o terceiro item 

da pauta “Manifestação do CMMA sobre o Desmatamento de área no Parque 

dos Poderes, para a instalação de um estacionamento em frente ao prédio da 

SEFAZ”, explicando que na última sessão foi abordado este assunto pela Bióloga 50 

Simone Mamede, e, no final, foi solicitado ao Instituto Mamede, que provocou 

a discussão, que apresentasse o documento que enviou ao Ministério Público 

pleiteando a revogação dos § 2º e 3º do artigo 6º da Lei Estadual n. 5.237. Relatou 

que o Instituto encaminhou o documento ao CMMA, o qual foi enviado por e-

mail, a todos os membros deste Conselho, para leitura prévia. Abrindo para o 55 

debate, a Presidente, conselheira Rosângela, solicitou a sua abstenção, haja 

vista ser servidora efetiva do IMASUL como já havia feito em reuniões 

anteriores nas quais houve debate sobre este assunto. A seguir, disponibilizou a 

palavra aos presentes, quando o conselheiro Peter afirmou que lera o documento 

e entendia que precisavam propor alternativas, tendo em vista que estavam 60 

suprimindo uma área de quarenta mil metros, para fazer um estacionamento ou 

qualquer outra edificação. Alertou que poderia ser usada outra área que tivesse 

sido antropizada, ou outras áreas próximas, que fossem mais baratas. 

Concordava com a ideia de que o CMMA devia emitir uma manifestação a 

respeito dessa solicitação. Apesar do bom-senso apontar para a não aprovação 65 

do projeto, o mesmo estava assegurado legalmente, pela legislação vigente. 

Dessa forma, o CMMA,como representante da sociedade, poderia expressar sua 

posição e sugerir que fossem buscada outras alternativas. A seguir, o conselheiro 
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Benjamin evidenciou que a questão legal não estava em discussão, porque se o 

Imasul autorizasse agiria dentro da legalidade. Portanto, precisavam tratar 70 

politicamente se quisessem se manifestar, e decidir se provocariam o CECA, que 

era o órgão que decidiria se o governo não definisse. Além disso, indicou que o 

Executivo Municipal devia se manifestar, através dos órgãos de meio ambiente. 

Nesse momento, o Secretário e conselheiro, Luis Eduardo, advertiu que o 

documento pleiteava alteração em uma lei estadual, assim sendo, devia ser 75 

discutido na Assembleia Legislativa. Alegou que, por ser uma área que não 

pertencia ao Município, o prefeito não podia se posicionar a respeito. Intervindo, 

o conselheiro Benjamin aduziu que o Prefeito podia se manifestar 

politicamente, porque a área cogitada estava dentro do Município de Campo 

Grande, e não havia tempo para esperar a revogação ou alteração de uma lei a 80 

ponto de parar o processo e de impedir a supressão daquela vegetação. Alegou 

que posição política, neste caso, seria fazer um contraponto à ideia do 

Governador, tendo em vista que existia o estudo técnico, bem embasado, na 

questão da flora e da fauna, no agravamento do assoreamento do lago do Parque 

Indígena, etc. Na sequência, a conselheira Valéria relembrou que na sessão 85 

passada havia questionado se a autorização estaria amparada por lei, uma vez 

que, se assim fosse, não restava outra opção ao Conselho senão se posicionar 

politicamente. O problema se apresentava porque quando a lei foi sancionada 

ninguém questionou e agora queriam mudar, portanto, apontou que precisava 

haver um debate mais amplo. Prontamente, o conselheiro Peter declarou que 90 

considerava complicada a posição do Executivo sobre qualquer atitude que 

tomasse, posto que sempre contrariava alguns interesses. Todavia, o CMMA em 

sendo representante da sociedade civil organizada, poderia se manifestar para 

dois ou três lugares: para o CECA, para a Assembleia Legislativa e para o 

Governador. Assim, o governador poderia tomar a atitude que quisesse, mas 95 

haveria o posicionamento do Conselho. O documento podia declarar que o 

conselho reconhecia a legalidade da autorização; entendia a necessidade de 

implementação, porém, sugeria que fossem consideradas outras alternativas, 

para que não houvesse  a necessidade de supressão de um volume de vegetação, 

em função, inclusive, de outros projetos já em andamento no Parque. 100 

Argumentou que bem próximo dali, no Bairro Jardim Veraneio, existia áreas 

antropizadas, que eventualmente poderiam fazer parte de um processo de 

aquisição. Disse que o Plano Diretor de Campo Grande previa algumas situações 

de massa arbórea e discutiu bastante o incentivo a quem prestasse serviços 

ambientais ou preservação de árvores, enfim, preservasse o meio ambiente. A 105 

conselheira Berenice concordou com a sugestão do conselheiro Peter e advertiu 

que quando foi construído o Parque dos Poderes, na década de 80, foi pensado 

dentro da realidade da época. Salientou que em fotos do final da década de 70 e 

inicio dos anos 80, podia-se perceber que era uma área de cerrado bem ralo e que 

no decorrer daquele tempo para cá, houve uma boa regeneração daquela 110 

vegetação, e estava muito mais bonita. Assim, a necessidade da construção de 

outros prédios, para atender o crescimento do Estado, não podia prejudicar a 

regeneração que aconteceu ao longo de tantos anos. Portanto, concordava com a 
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proposta de seguir a busca de outras alternativas que causassem um impacto 

menor. A Presidente, conselheira Rosângela, declarou que era muito difícil 115 

para quem estava na ponta, pois tivera conhecimento de como o funcionário do 

Imasul, que analisou a área, fora hostilizado e acusado de incentivar o 

desmatamento e a destruição do Parque. Acatando a sugestão dos conselheiros 

que a antecederem, a conselheira Cátia disse que os estudos podiam embasar as 

decisões para novas construções e mitigar os impactos para o meio ambiente. 120 

Nesse instante a conselheira Berenice comunicou que já havia na Planurb o 

pedido da Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) para a aludida área. O 

conselheiro Peter interrompeu para perguntar se para a construção de mais de 

duzentas vagas caberia o Estudo de Impacto de Vizinhança e, se isso se aplicava 

para o Governo também, ou era somente para o cidadão comum, uma vez que 125 

isso poderia retardar o processo. Rapidamente o conselheiro Benjamin 

acrescentou que os processos não eram casados, um estava no Estado e o outro 

na Prefeitura, além do que, não estava em discussão qual a obra que seria 

realizada, mas a supressão da vegetação. Resumindo, o conselheiro Luis 

Eduardo lembrou que o Conselho fora provocado pelo Instituto Mamede e que 130 

havia um documento construído pelo mesmo. Assim, argumentou que o CMMA 

devia analisar as colocações, verificar aquelas com as quais concordava e tomar 

um posicionamento. Complementando, a conselheira Valéria comunicou que 

lera todo o documento e constatara que foram feitos vários apontamentos 

técnicos em várias áreas como flora, fauna, e outros. Alegou que se fossem 135 

levantar se isso era na minúcia e no detalhe, teriam que se debruçar em longos e 

aprofundados estudos, para elaboração de um Parecer Técnico. Assim sendo, 

para que pudessem ser céleres podiam elaborar um documento nos moldes 

citados pelo conselheiro Peter, reconhecendo que legalmente a autorização podia 

ser concedida, porém, em uma visão mais ampla de cidade, solicitavam que fosse 140 

analisado se, realmente, havia a necessidade de desmandar aquela área ou 

poderia ser pensada outra alternativa, buscando a preservação da mata, como 

objetivou-se desde o inicio da implantação do Parque dos Poderes. Continuando, 

a conselheira Berenice considerou que era nesta perspectiva que o pleno devia 

votar, para encaminhar esta questão. Dessa forma, a Presidente, conselheira 145 

Rosângela, submeteu à votação como decisão desta plenária: juntar as sugestões 

do conselheiro Peter, do conselheiro Benjamin e conselheira Valéria, bem como, 

as demais manifestações e elaborar uma Carta Aberta. Combinou que após a 

elaboração do documento, seria postado no grupo para apreciação e manifestação 

de todos ante do encaminhamento à Assembleia Legislativa, à Câmara de 150 

Vereadores, ao CECA, ao Governo do Estado e ao Governo Municipal. Esgotado 

este assunto, e para dar sequência à pauta, passou a palavra ao Secretário e 

conselheiro Luis Eduardo, o qual passou a explanar em data show a Prestação 

de Contas do FMMA/2018. Inicialmente, o Secretário e conselheiro Luis 

Eduardo, explicou que na sessão extraordinária, na qual foi apresentada a 155 

Prestação de Contas do FMMA/2018, foi solicitado pela plenária que a 

reapresentação de uma forma mais didática, clara e objetiva. Discorreu, então, 

sobre os valores, comentando e justificando alguns itens. Apontou que havia um 



5 

 

saldo remanescente do ano de 2017 no valor de R$ 1.962.788,34 (um milhão, 

novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro 160 

centavos), somando-se a receita de 2018 no valor de R$ 244.468,95 (duzentos 

e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito mil e noventa e cinco 

centavos), obteve-se um saldo total de R$ 2.207.257,29 (dois milhões duzentos 

e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos). Citou as 

despesas realizadas em 2018: 1. Diárias: R$ 5.813,96 (cinco mil, oitocentos e 165 

treze reais e noventa e seis centavos); 2. Uniformes para a patrulha ambiental: 

R$ 9.669,78 (nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e oito 

centavos); 3. Passagens e despesas com locomoção: R$ 1.782,70 (um mil, 

setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos); 4. Indenizações (PSA): 

290.355,55 (duzentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e 170 

cinquenta e cinco centavos); totalizando: R$ 307.621,99 (trezentos e sete mil, 

seiscentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos). O saldo em 31 de 

dezembro de 2018 foi apontado no valor de R$ 1.902.602,26 (um milhão, 

novecentos e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e seis centavos). Nesse 

momento, o conselheiro Peter destacou que, provavelmente, havia serviços 175 

programados que ainda não havia sido efetuado o pagamento. Lembrou que a 

revisão da Carta Geotécnica, bem como a elaboração do Plano de Manejo da 

APA do Ceroula estavam no rol de atividades da Proposta Orçamentária para 

2018. A Diretora-Presidente da Planurb, conselheira Berenice, explicou que 

como não houve nenhum desembolso ainda em relação à Carta Geotécnica e ao 180 

Plano de Manejo, estes itens não apareciam na Prestação de Contas. Contudo, 

informou que o processo de licitação para a revisão da Carta Geotécnica abriria 

no dia 23 de maio, quando efetivamente haveria a utilização de recursos do 

Fundo. Complementando, o Secretário disse que as despesas foram 

programadas, justamente, pensando no que já estava comprometido mais para à 185 

diante e que a demonstração na planilha foi o que efetivamente tinha sido 

executado. Citou ainda, que havia contratos de PSA, que foram retomados, que 

precisariam de dispêndios de recursos mais tarde. Garantiu que encaminharia ao 

Conselho a relação de todos os Contratos, onde constavam todos os dados: nome 

do proprietário, locais dos serviços executados, valores, etc. Porém, havia a 190 

necessidade de rever os editais, atualizá-los, avaliar os resultados dos serviços 

executados, bem como, se haveria recursos para honrar os pagamentos. 

Novamente o conselheiro Peter fez uso da palavra para questionar quem 

acompanhava a execução efetiva dos serviços, quando prontamente, o 

Secretário respondeu que era a Gerência de Monitoramento Ambiental da 195 

Semadur, através de um setor específico que cuidava das APAs. A conselheira 

Berenice explicou que o Conselho Gestor da APA do Guariroba acompanharia 

o trabalho da Semadur, já que o serviço ambiental estava no limite da APA, 

porque era necessário que o planejamento estivesse junto com quem fazia a 

gestão da execução dos serviços ambientais, uma vez que as ações não podiam 200 

estar dissociadas do planejamento, para realizar os ajustes necessários. 

Interferindo, o conselheiro Benjamin afirmou que entendera, então, que haveria 

dois monitoramentos, questionando se o monitoramento da execução não 
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avaliava os resultados, não verificava os ganhos ambientais, quando a 

conselheira Berenice afirmou que a intenção era justamente juntar essas 205 

avaliações. O conselheiro Luis Eduardo esclareceu que o monitoramento já era 

o ato fiscalizatório, culminando com os relatórios sobre a qualidade e a 

quantidade da água, que eram constantemente divulgados. Colaborando, o 

conselheiro Peter narrou que acompanhava o Programa, pelo CMMA, desde o 

início, quando foi destinada a primeira verba pela Agência Nacional de Águas 210 

(ANA). Lembrou então, que há alguns anos este Conselho solicitou um assento 

no Conselho de Regulação, vinculado à Agência Municipal de Regulação dos 

Serviços Públicos (Agereg). Frisou que, reconhecidamente, a sociedade estava 

prestando um serviço, a partir do fornecimento de água através deste Programa, 

questionando qual era a contribuição, a contrapartida da Concessionária neste 215 

caso. Comentou, também, que o Conselho solicitou o Contrato do Serviço de 

Concessão da Água, mas não conseguiu proceder à sua análise. Concluiu que 

num contrato de longo prazo como esse, o agente que recebeu essa concessão, 

devia assumir o compromisso de prestar serviços de compensação ambiental, 

porque podia-se perceber que era a sociedade que pagava pelos serviços. Na 220 

sequência, o senhor Rui Nunes esclareceu que o Programa de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) foi instituído pela Lei n. 5.025/2011, o qual recebeu 

recursos da ANA, teve aportes do Ministério Público, com recursos oriundos de 

um TAC com um frigorífico, portanto, os recursos destinados ao Programa não 

provinham somente do FMMA. Para deixar mais clara a sua colocação fez a 225 

leitura do artigo 9º da Lei e de seus incisos. Art. 9º. As despesas decorrentes dos 

pagamentos pelos serviços ambientais de que trata esta lei serão custeados: I - 

do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA; II - de transferências ou 

doações de pessoas físicas e/ou jurídicas de direito público e/ou privado 

destinados a este fim; III - de agentes financeiros nacionais e internacionais; IV 230 

- do orçamento municipal; V- das empresas concessionárias de serviços 

públicos; VI - empreendimentos que explorem atividades econômicas, instalados 

na área de intervenção do programa; VII – de outros recursos destinados a este 

fim por meio de lei, Contrato, Convênio e compensações e multas ambientais e 

urbanísticas. Concluiu dizendo que este era um Programa amplo que não 235 

dependia apenas do Fundo, e referindo-se a fala da conselheira Berenice 

realmente seria o momento de avaliar os seus efetivos resultados e, para verificar 

se deveria continuar ou não, acreditava que precisava haver um debate mais 

amplo. Quanto ao monitoramento do Programa, reafirmou a colocação do 

Secretário de que na Semadur havia uma Gerência de Monitoramento Ambiental, 240 

que fiscalizava as questões técnicas relativas à legislação. Em relação aos 

contratos em si, o edital que instituiu o Programa e ao pagamento, existia a 

unidade gestora que possuía o caráter de verificar se as medidas estabelecidas 

pela legislação tinham sido cumpridas. De pronto, o conselheiro Peter observou 

que nunca entrou nenhum recurso provindo de doação ao Fundo, que a Prefeitura 245 

também jamais destinou recurso próprio para o Fundo, tampouco apareceu 

alguma verba advinda de concessionárias. Assim, em sua opinião cabia ao 

Conselho instigar as unidades gestoras, Planurb e Semadur, para buscar 
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alternativas de recursos, inclusive as definidas na lei. Com a palavra, a 

conselheira Gizele, representante da Agereg, afirmou que o Contrato com a 250 

Concessionária Águas Guariroba não estabelecia compromissos com medidas de 

compensação. Contudo, em virtude do Decreto a Semadur estava tentando 

estipular um percentual. Nesse momento, o senhor Rui Nunes explicou que nos 

processos de licenciamento de abastecimento de água e de esgoto requeridos pela 

Águas Guariroba, estava sendo exigida uma taxa de compensação ambiental, 255 

para aportar para o pagamento de PSA, no valor de oitocentos mil a um milhão. 

Contou que a Águas Guariroba estava relutando em fazer este pagamento, 

discutindo a questão da legalidade, mas a Promotora Luz Marina estava ajudando 

no processo. Quanto ao Contrato de Concessão com a Águas Guariroba, a 

conselheira Gizele assinalou que poderia repassar ao Conselho novamente, 260 

mesmo porque houve aditivos recentes, mas que o Contrato estava no site da 

Prefeitura, na página da Agereg. A seguir, a conselheira Valéria ratificou que 

estavam avançando em relação à Prestação de Contas do FMMA, sempre na 

busca de tornar a aplicação dos recursos cada vez mais transparente. Manifestou 

que concordava que o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais estava 265 

dando certo e constatava-se que os recursos do Fundo eram utilizados para este 

fim. Relembrou uma colocação muito importante do conselheiro Giancarlo 

sobre a importância de conhecer o que foi aprovado na Proposta Orçamentária e 

o que efetivamente foi executado. Reportando-se à Prestação de Contas 

apresentada, citou que se o valor das despesas foi de trezentos e sete mil reais e 270 

ficou um saldo de um milhão e novecentos mil, seria interessante saber quais as 

atividades programadas que estavam em processo de viabilização, para que, de 

fato, pudessem visualizar as propostas do Conselho evoluindo. Considerando os 

apontamentos da conselheira que a antecedeu, a conselheira Berenice 

cientificou que, realmente, duas ações que passaram e foram referendadas por 275 

este Conselho, a revisão e atualização da Carta Geotécnica e a elaboração do 

Plano de Manejo da APA do Ceroula, não apareceram na Prestação de Contas 

porque ainda não houvera desembolso, mas como já estavam programadas para 

execução, em seguida haveria o desembolso. Sugeriu, então, que na apresentação 

da Planilha fosse acrescentada mais uma coluna, onde fossem demonstradas as 280 

ações previstas (em andamento). Prosseguindo, o conselheiro Airton Rui 

comunicou que na última terça-feira foram retomadas as atividades do Conselho 

Gestor da APA do Guariroba, depois de quase um ano parado. Em relação à 

Concessionária Águas Guariroba informou que não podia fazer aportes na APA, 

porque isso não constava na legislação. Contudo, foi criada uma taxa fixa de doze 285 

reais nas contas de água, causando um aumento de 23%. Diante disso, 

questionava porque o Decreto Municipal não estabeleceu que esse recurso fosse 

destinado a uma APA ou algo semelhante. Quanto à APA do Guariroba garantiu 

que tudo o que era feito naquele local vinha sendo acompanhado e medido, e 

todo o pagamento executado passava por um processo grande de fiscalização, 290 

portanto, tudo era bem transparente, inclusive divulgado no site da Prefeitura. 

Asseverou que houve um ganho significativo para a sociedade quanto à 

qualidade e quantidade da água, com comprovação através do projeto do 
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Professor Teodorico e sua equipe da UFMS. Disse que o Programa deixou de ser 

um embrião e passou a ser realidade no Município. Sustentou que era um 295 

Programa que estava dando certo e, por isso, deviam realizar os ajustes e dar 

continuidade ao mesmo. A conselheira Berenice declarou que agora havia a 

preocupação maior com a avaliação qualitativa, reconhecendo que a 

apresentação do Professor Teodorico foi extremamente qualitativa, porém, não 

fazia parte da gestão municipal do Programa. Tratava-se de um aporte, um 300 

complemento de um trabalho desenvolvido pela UFMS. Disse que era possível 

aproveitar este trabalho para a avaliação do Programa e, além disso, poderia ser 

feita uma parceria com a UFMS para ampliar e melhorar o seu projeto. Na 

sequência, o Presidente da ARCP, senhor Claudinei, fez uso da palavra, 

inicialmente agradecendo a oportunidade de se manifestar neste Conselho. 305 

Ressaltou que o Programa foi retomado após a posse do senhor Luis Eduardo 

como Secretário da Semadur e da Diretora-Presidente da Planurb, senhora 

Berenice, tendo em vista que ficou muito tempo sem funcionar. Recordou que 

em 2010 foi iniciado o Programa e os produtores ficaram animados, mas logo 

foram abandonados pelo poder público. Todavia, os produtores continuaram se 310 

articulando e trabalhando. Acreditava que o importante era que estavam vendo 

as transformações no próprio quintal. Contou que foram muito respaldados pela 

equipe da UFMS fazendo pesquisas, as quais mostravam que o trabalho que fora 

realizado naquela região melhorou, consideravelmente, a quantidade e a 

qualidade da água para a população de Campo Grande. Relatou que no início dos 315 

trabalhos, há dez anos, a quantidade de água nos reservatórios era muito baixa, 

e, atualmente, conforme a pesquisa do Professor Teodorico, havia a capacidade 

para abastecer toda a cidade de Campo Grande, mas havia a necessidade de que 

a Concessionária melhorasse a captação. Expôs que a Associação fez um 

Relatório com todos os trabalhos desenvolvidos pelos produtores na APA do 320 

Guariroba, bem como, elaboraram mais sete projetos para serem executados no 

futuro, os quais foram entregues para a Planurb, para a Promotora de Meio 

Ambiente e seriam entregues para a Semadur e também para a iniciativa privada, 

buscando parceria para a sua execução. Confessou que há mais de dois meses 

tentavam agendar uma reunião com a Presidente da Águas Guariroba, sem 325 

sucesso. Pontuou que a Concessionária jamais ajudou com qualquer recurso para 

a recuperação da APA, mas, ao contrário, continuava perfurando poços em vários 

locais da cidade, deixando de captar água da APA, que no início era captado 

65%, atualmente somente 30 ou 33% da água para distribuição era captada 

daquela bacia. Para complementar, a Vice-Presidente da ARCP, senhora 330 

Cristina, disse que a Associação, desde o início, estava buscando o entendimento 

dos produtores rurais nas questões relativas ao meio ambiente e, atualmente, 

conscientizados, resguardavam a APP. Contou que foi um trabalho de educação 

ambiental, sistemático e contínuo, visando deixar um legado da Associação para 

a APA do Guariroba. Afirmou que considerava ótimo o trabalho desenvolvido 335 

na referida APA, todavia, apontou que não havia uma avaliação efetiva, única, 

mas várias avaliações de diversos setores da Prefeitura, da UFMS e de iniciativa 

particular. Acreditava que a partir de então, como afirmou a Diretora-Presidente 
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da Planurb, conselheira Berenice, haveria uma avaliação institucional que 

propiciaria a elaboração de um planejamento anual, juntamente com o Conselho 340 

Gestor da APA do Guariroba. Citou que havia os editais de licitação, mas que 

apenas o primeiro foi executado e o segundo estava em execução; o terceiro, o 

quarto, o quinto e outro que haviam assinado no final do ano, ainda não havia 

nada. Avaliou que o Programa PSA foi assinado há sete anos e não atendia mais 

a realidade, muitas determinações que constavam nele já tinham sido executados, 345 

portanto, precisavam ser revistos e reelaborados. Relatou que a ARCP participou 

de um projeto da UFMS, mas era um projeto específico de um professor com 

alunos de mestrado e doutorado, cujo recurso acabou no mês de março de 2019. 

Assim, seriam retirados os aparelhos que estavam colocados em cinco pontos 

diferentes, correspondentes às cinco bacias, em propriedades da região, uma vez 350 

que não tinha recursos para a manutenção dos aparelhos. O valor necessário era 

de apenas cinco mil reais/mês para que os alunos pudessem continuar a monitorar 

e realizar a leitura dos aparelhos que indicavam a qualidade e a quantidade da 

água da APA. Diante disso, elaboraram um projeto e encaminharam para a ANA 

e vários outros parceiros, inclusive para o SICREDI para conseguir esse recurso. 355 

Sinalizou que este trabalho era de responsabilidade do poder público, porque 

controlava a qualidade e a quantidade da água que estava sendo distribuída para 

a população do município. Ressaltou que tinha um relatório de tudo o que foi 

feito, mas estava faltando um acompanhamento por parte dos gestores do 

Programa, com monitoramento sistemático e com registros, para verificar quais 360 

os objetivos alcançados, o que estava dando certo e quais os benefícios para a 

população, visando reelaborar o Programa e dar continuidade às atividades. 

Apreciando as colocações, o Secretário, conselheiro Luis Eduardo, 

aconselhou provocar o Conselho Gestor e diante das reformulações dos editais 

alguns investimentos deste ano, poderiam ser analisados e destinados os recursos 365 

para algumas prioridades apontadas. Finalizando, a senhora Cristina afirmou 

que a proposta da Associação era trabalhar em parceria, não somente provocando 

o poder público, mas buscando o entendimento e mostrando as necessidades para 

viabilizar a execução das prioridades. Agradeceu e colocou-se à disposição pela 

Associação, para trabalhar e divulgar o Programa para o Brasil, mas com ações 370 

efetivas. Dando sequência, a Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu a 

participação dos membros da ARCP e comentou que os comentários fugiram um 

pouco do tema do FMMA, mas precisava ainda expor alguns pontos sobre as 

citações sobre a APA do Guariroba. Sobre a informação de que a Concessionária 

estava perfurando poços e deixando de captar água da Bacia do Guariroba, 375 

questionou se havia algum documento, um requerimento ou processo em 

andamento, para que esta questão pudesse ser analisada mais fundo. O senhor 

Claudinei informou que o contato que tinham com a Águas Guariroba era feito 

com o senhor Fernando Garayo, mas não possuíam nenhum documento. A 

seguir, a Presidente, conselheira Rosângela, solicitou ao Secretário, 380 

conselheiro Luis Eduardo, os contratos dos PSAs de forma digital para 

compartilha com todos os conselheiros, para conhecimento. O Secretário, 

conselheiro Luis Eduardo, prontamente, disse que disponibilizaria os Contratos 
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como foi pedido, apesar de estar tudo publicado. A  Presidente perguntou ainda 

se os recursos oriundos de multas eram depositados no Fundo. O Secretário, 385 

conselheiro Luis Eduardo, declarou que toda a contabilidade passava pela 

SEFIN, e os recursos eram depositados na conta única da Prefeitura e, após, eram 

repassados para o Fundo. Reiterou a explicação de que quando havia uma 

previsão de arrecadação de recursos através das multas, isso, às vezes, não se 

concretizava, porque havia o direito a contestar a multa e passava por todo o 390 

trâmite processual. Garantiu que estavam muito mais próximos da Sefin, porque 

o objetivo era expor os dados com clareza, de forma transparente, visando não 

despertar dúvidas. Quanto à prerrogativa de tornar o CMMA deliberativo julgava 

que precisavam pensar profundamente sobre isso. Asseverou que precisava haver 

uma sensibilidade dos gestores, e era o que estava tentando fazer, buscar a 395 

aproximação entre os gestores e o Conselho e fazer valer uma ideia do coletivo, 

corrigir o que necessitava de ajuste, realizando os devidos encaminhamentos. Por 

fim, a Presidente, conselheira Rosângela, sugeriu como encaminhamento deste 

Conselho solicitar ao Executivo Municipal que revisse a questão do teto das 

multas ambientais, porque considerava inadmissível a incoerência que ocorria. 400 

Contou que teve conhecimento de frigoríficos fiscalizados pelo Município com 

multas de cinco mil, quando o parâmetro do Estado era 500 mil a um milhão de 

reais. Acreditava que deveria ser pensado não somente no fator punitivo. Nesse 

momento, a conselheira Berenice, como Diretora-Presidente da Planurb, 

informou que estas questões constavam das discussões dos técnicos da Planurb 405 

na revisão do Decreto do Silam e que, na sequência seria feita a revisão da lei 

que tratava tanto das taxas para o licenciamento quanto das multas ambientais. 

A conselheira Rosângela informou que o Estado concedia 60% de desconto no 

valor da multa para quem aderisse à conversão da multa para o Projeto ambiental, 

para que, de fato, pudesse ser visualizado o retorno ambiental.  Esclareceu que a 410 

multa ambiental não possuía caráter arrecadatório, mas era punitiva e educativa. 

Em seguida, o conselheiro Peter relembrou que em uma gestão municipal do 

passado, quando o Prefeito era o senhor André Puccineli, dentro dos projetos das 

obras públicas, 0,05% era destinado ao FMMA como compensação ambiental. 

Alegou que isso poderia ser uma grande fonte de recursos para o Fundo. 415 

Refletindo, manifestou interesse em saber se havia algum mecanismo para que 

uma porcentagem do valor arrecadado pelo Estado em licenças ambientais e 

outras taxas dentro do território municipal, pudessem voltar para o Município de 

Campo Grande. Finalizando, parabenizou a equipe da Semadur pelos 

esclarecimentos acerca da Prestação de Contas do FMMA, porque considerava 420 

que havia chegado ao ponto mais avançado dos últimos dez anos, porém, sugeriu 

que a Proposta Orçamentária para 2020 trouxesse números mais realistas, para 

que a prestação de contas não apresentasse tanta diferença. Antes de passar para 

as considerações finais, o senhor Claudinei pediu a palavra para mencionar o 

ICMS Ecológico questionando para quê estava sendo destinado, quando, 425 

prontamente, a conselheira Berenice informou que o recurso era depositado na 

fonte 1 da Prefeitura. Explicou que estava sendo negociado com o Secretário da 

Sefin, senhor Pedro Neto, para que este recurso fizesse parte do FMMA. Relatou 
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que quando a atual gestão assumiu a administração em 2017, o que tinha sido 

informado de 2016 e pago pelo Governo do Estado, foi o valor de setenta e dois 430 

mil reais. Em 2017, os técnicos da Planurb, Rodrigo e Mariana, fizeram o 

cadastro das informações para receber em 2018 e, diante disso, o valor passou 

para um milhão e isso foi mantido de 2018 para 2019. Comunicou ainda, que os 

recursos investidos para a sinalização da APA do Guariroba e a recuperação das 

estradas vicinais provinham da arrecadação do ICMS Ecológico. Para finalizar o 435 

tema do FMMA, a Presidente, conselheira Rosângela, salientou que, como 

ficou decidido na Sessão Extraordinária, foi elaborado o Of. N. 16/CMMA/2019, 

reiterando a solicitação de esclarecimentos acerca do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente (FMMA), o qual, por questões de logística, foi entregue nesta reunião, 

em mãos ao Secretário, senhor Luis Eduardo. Fez a leitura do ofício anunciando 440 

que o mesmo traduzia a maioria das dúvidas dos membros deste Conselho. 

“Senhor Secretário: O Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, em sua 

Sessão Extraordinária, realizada no dia 07 de maio de 2019, considerando a 

ausência de dados inteligíveis na prestação de contas entregue em 29/03/2019, 

deliberou por reiterar a Vossa Senhoria a solicitação constante nos ofícios n.16 445 

e n. 18/2018 e 06/2019 de 19 de fevereiro, solicitando as seguintes informações 

de forma clara e objetiva: 1) Relatório dos recursos do ano de 2018 com o 

comparativo previsto x arrecadado x efetivado; 2) Relatório discriminado das 

despesas (2018); 3) Balancete consolidado referente ao ano de 2018; 4) Extrato 

mensal da conta do fundo referente ao ano de 2018,com a consolidação 450 

bancária,saldos remanescentes, bem como o saldo no fechamento do exercício; 

5) O que foi contratado em 2018, forma de contratação, origem das demandas 

dos projetos, cronograma de atividades e dispêndios de cada, bem como se há 

continuidade dos serviços; 6) Justificar o que não foi gasto/contratado 

comparado com o previsto (2018); 7) Com relação ao orçamento de 2019 enviar 455 

as informações parciais com relatório dos recursos com o comparativo previsto 

x arrecadado x efetivado. Por fim, destacamos a urgência no envio da Proposta 

Orçamentária para 2020, até o dia 31 de maio de 2019, conforme previsto na 

legislação. Solicitamos antecipadamente que após a avaliação do executivo e do 

legislativo, seja encaminhado a este Conselho o orçamento 2020 aprovado para 460 

acompanhamento de sua execução.” Ao final da leitura, o conselheiro Peter 

rapidamente, transmitiu a mensagem deixada pela conselheira Valéria, que 

precisou se retirar, a qual colaborou na elaboração do ofício, que, em sua opinião, 

poderiam ser considerados respondidos os itens relativos ao ano de 2018, 

afirmando que também entendia que podiam encerrar as questões referentes à 465 

prestação de contas de 2018, porque as pendências seriam concernentes ao ano 

de 2019. Complementando, o conselheiro Luis Eduardo concordou com as 

colocações do conselheiro Peter argumentando que ainda informaria o que estava 

comprometido para 2019, conforme o que estava contratado em PSA, os serviços 

que já foram contemplados com o pagamento, enfim, responderia o item 7 do 470 

ofício. Aproveitando a oportunidade, a Presidente, conselheira Rosângela, 

como Coordenadora da Câmara Técnica de acompanhamento do FMMA, 

fez um apelo aos cinco membros da CT para que participassem das reuniões, 
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uma vez que fez sozinha a análise desta Prestação de Contas e assumia, sozinha, 

uma responsabilidade muito grande. Por fim, lembrou que este Conselho não 475 

tinha a prerrogativa legal para aprovar a prestação de contas, contudo, o pleno 

podia dar por recebidas as informações solicitadas referentes à aplicação dos 

recursos do FMMA no ano de 2018. Agradeceu ao Secretário, senhor Luis 

Eduardo, pela abertura da Semadur e pela disponibilidade dos técnicos Paulo, 

Grazielli e Gisseli em prestar os esclarecimentos solicitados. Reiterou que o 480 

Conselho confirmava o recebimento da prestação de contas de 2018 e aceitava 

as informações prestadas, dando por encerrado o assunto. A seguir, a conselheira 

Berenice solicitou a alteração da representatividade da Planurb na Câmara 

Técnica de Acompanhamento do FMMA, substituindo a técnica Jussara 

Jacques de Almeida Alves pelo conselheiro Rodrigo Giansante. Registrou 485 

ainda, que receberia os Projetos da ARCP, os quais seriam analisados com muito 

carinho, para verificar a possibilidade de incluir um dos projetos para a APA do 

Guariroba na Proposta Orçamentária para 2020, ou tentar um Convênio com a 

UFMS para dar continuidade ao projeto de monitoramento do Professor 

Teodorico, aproveitando os aparelhos existentes. A Presidente, conselheira 490 

Rosângela, noticiou que combinara com o Secretário da Semadur, conselheiro 

Luis Eduardo, de realizar uma reunião da Câmara Técnica de Acompanhamento 

do FMMA a cada dois meses, para acompanhar, no processo, as atividades do 

Fundo, para no final poder analisar a prestação de contas com mais 

conhecimento. Afirmou que o posicionamento do Conselho era que se existisse 495 

saldo, que fosse aplicado, porque o interessante era ser aplicado na realização de 

atividades voltadas ao meio ambiente, e não a permanência de saldo, quando 

havia tantas coisas para atender. Reforçou que o Conselho existia para unir 

forças, quer fosse numa causa eminentemente ambiental, como no desmatamento 

do Parque dos Poderes, ou que fosse numa questão financeira. Retornou ao 500 

assunto da perfuração de poços, consultando o pleno se deviam enviar ofício à 

Concessionária Águas Guariroba solicitando esclarecimentos, o que teve a 

concordância de todos. Finalizando, lembrou aos pares que em junho haveria a 

Semana do Meio Ambiente, solicitando à Planurb e à Semadur que incluíssem 

este Conselho nas suas programações. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, 505 

conselheira Rosângela, agradeceu a participação de todos 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, 16 de maio de 2019.  510 
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