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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 328ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1.  
Remessa da Ata da 326ª Sessão Extraordinária e da 327ª Sessão Ordinária, 
para conhecimento e apreciação dos conselheiros. 2. Resumo de 
correspondências de interesse da plenária. 3. Informes Gerais. Ordem do dia: 5 
1. Aprovação da Ata da 326ª Sessão Extraordinária e da 327ª Sessão 
Ordinária. 2. Apresentação do Parecer da Câmara Técnica de 
Acompanhamento do FMMA sobre a Proposta Orçamentária/2020, elaborada 
pela Semadur. Coord. Rosângela Maria Rocha Gimenes. 3. Apresentação 
do Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e 10 
Urbanos – Campanha Agosto Alaranjado 2019: “Onde tem queimada não 
tem Saúde” – Coord. Eng. Ambiental Vinícius V. Ferreira Zanardo. 4. 
Apresentação do Projeto, aprovado, do Deputado Pedro Kemp para proibição 
de canudos de plástico em bares e restaurantes de Campo Grande. 5. Outros 
assuntos. 6. Pauta para a próxima sessão. 15 

 
Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 Berenice Maria Jacob 20 
Domingos, Vice-Presidente deste Conselho, tendo em vista a ausência 
justificada da Presidente, conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes 
(OAB/MS), e da Assessora Técnica às plenárias da Assessoria de Assistência 
aos Órgãos Colegiados, Maria Bernardete Durante. Estavam presentes os (as) 
conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira (Sedesc), Berenice Maria Jacob 25 
Domingues e Rodrigo Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos 
Santos (Semadur), Silvia Barbosa do Carmo e Thalita Farias Duarte (Sesau), 
Neila Janes Viana Vieira (Segov), Ariel Serra (Sisep), Eliza Mense (Instituto 
Arara Azul), Elizabete Coimbra Lisbôa (ESA/OAB), Peter James Richardson 
(Secovi), Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon). Justificaram a ausência os 30 
(as) conselheiros (as): João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Neiva Maria 
Robaldo Guedes (Instituto Arara Azul), Rosângela Maria Rocha Gimenes 
(OAB/MS), Sandra Garcia Gabas e Giancarlo Lastória (UFMS), Sandra 
Marize Marques (OAB/MS), Benjamin Duarte (Asef), e Cátia Hiroko 
Yamasaki (Sinduscon). Estavam presentes também: Humberto Belmonde de 35 
Barros Godoy, Empresa SOL AMBIENTAL, Rodrigo Prado Aparecido (Ideal 
Inc) e Engenheiro Ambiental Vinicius V. Ferreira Zanardo (Planurb). 
Constatada a suficiência de quorum a Presidente em exercício, conselheira 

Aprovada na _____  Sessão 
Ordinária  

 ___/___/___ às __ h 

Secretário-Executivo da Mesa Diretora 
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Berenice, cumprimentou a todos, saudou os convidados e, inicialmente, 
externou o seu profundo sentimento de perda pelo falecimento do dedicado 40 
companheiro de trabalho e grande defensor das causas ambientais, senhor 
José Marcos da Fonseca, ocorrido no dia 1º de junho do ano em curso. 
Comunicou também, o falecimento do pai da conselheira Rosângela, 
Presidente deste Conselho, que aconteceu no dia 20 de junho passado. Sugeriu 
que o CMMA manifestasse as suas condolências à família do ex conselheiro 45 
do CMMA, José Marcos, e à conselheira Rosângela, enviando-lhes uma 
Moção de Pesar. Todos prezaram a sugestão e concordaram por 
unanimidade. Antes de prosseguir, convidou a conselheira Ossana Chinzarian 
Miguel, para tomar posse, a qual foi indicada pelo Sinduscon, para substituir o 
conselheiro Luiz Octávio Carvalho de Pinho, desejando-lhe boas-vindas e um 50 
trabalho profícuo neste Conselho. Dando sequência à pauta, passou a palavra 
ao Secretário-Executivo, conselheiro Luiz Antônio, para fazer a leitura da 
pauta descrita acima e das correspondências de interesse da plenária. 
Correspondências recebidas: 1.  Carta Convite. N. 10/2019, recebido em 
30/05/2019, encaminhado pela Frente Parlamentar Ambientalista/Vereador 55 
Eduardo Romero para o evento Painel “Drenagem Urbana: Desafios e 
Oportunidades”, no dia 07 de junho de 2019 na Câmara Municipal de Campo 
Grande/MS, a partir das 13h30min. A Presidente foi convidada para compor a 
Mesa de abertura. 2. Requerimento da SOL BRASIL referente ao 
indeferimento de Licença Ambiental em nome de COMFER – Comércio de 60 
Metais Ltda. 3. Of. N. 2.174/SUFGA/SEMADUR, em  25/06/2019, relação 
dos pedidos de licenciamento ambiental referente ao mês de maio/19. 4. Of. 
N. 992/GAB/SEFIN, recebido em 24/6/2019, encaminhando resposta ao Of. 
N. 20/CMMA/2019, que solicitava que os recursos do ICMS Ecológico 
fossem depositados no FMMA, esclarecendo baseado na legislação vigente. 65 
Repassado aos conselheiros (as) por e-mail. Correspondências expedidas: 
1. Of. N. 17CMMA/2019, encaminhado ao Wenceslau Carlos de Oliveira, da 
Associação Campograndense de Orquifilia e Ambientalismo – ACOA, que 
solicitou assento neste CMMA. 2. Of. N. 18/CMMA/2019, encaminhado à 
Promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, 26ª PJ/MP, em resposta ao 70 
Of. n. 0220/2019/26PJ, encaminhando cópia dos Pareceres do CMMA 
referentes ao recurso do requerente Depósito Bueno Ltda. 3. Of.. N. 
19/CMMA/2019, encaminhado ao Promotor da 34ª PJ/CGR, solicitando 
prorrogação da data da reunião agendada com a Presidente para o dia 11 de 
junho, na qual deverá apresentar todas as Atas assinadas do CMMA, nas quais 75 
foi discutido o FMMA. 4. Of. N. 20/CMMA/2019 encaminhado ao Senhor 
Pedro Pedrossian Neto, Secretário Municipal da SEFIN, solicitando que os 
recursos oriundos do ICMS Ecológico sejam depositados diretamente na 
Conta do FMMA. 5. Of. N. 21/CMMA/2019, encaminhado à Senhora 
Lucilaine Medeiros, Presidente da Concessionária Águas Guariroba, 80 
convidando-a, ou o seu representante, para a próxima Sessão Ordinária do 
CMMA, em 27 de junho, às 8h, para oferecer esclarecimentos ao pleno sobre 
a perfuração de poços na cidade, deixando de captar a água disponível na 
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APA do Guariroba. Finalizada a leitura, a Presidente em exercício, 
conselheira Berenice, foi informada que a Concessionária Águas Guariroba 85 
não havia dado retorno acerca do convite. Assim, solicitou à Assessora que 
reiterasse o convite e enviasse cópia à Agência Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos (Agereg). A seguir, submeteu a Ata da 326ª Sessão 
Extraordinária e da 327ª Sessão Ordinária à apreciação do pleno, que as 
aprovou com unanimidade de votos. De pronto, passou a palavra à 90 
conselheira Gisseli, representante da Câmara Técnica de Acompanhamento 
do FMMA, para relatar o parecer sobre a Proposta Orçamentária para 
FMMA/2020. Com a palavra, a conselheira Gisseli esclareceu que falaria em 
nome da conselheira Rosângela, coordenadora desta Câmara Técnica, 
tendo em vista que a mesma enfrentara problemas familiares com o 95 
conseqüente falecimento do seu pai. Relatou que a mesma não conseguiu 
participar da reunião, mas os membros da CT se reuniram e procederam à 
análise da Proposta Orçamentária para FMMA/2020 encaminhada pela 
Semadur. Expôs que a reunião foi realizada no dia 24 de junho, às 14 horas, 
na Semadur e fizeram-se presentes, além de si, os seguintes membros: Neila 100 
Janes Viana Vieira (Segov), João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Rodrigo 
Giansante (Planurb) e Benjamin Duarte (Asef). A seguir, leu o Relatório 
elaborado sobre as conclusões definidas ao final da análise e discussão da 
Câmara Técnica: 1. Introdução:  Este relatório foi elaborado com a 
finalidade de relatar as deliberações resultantes da reunião da Câmara 105 
técnica para acompanhamento do FFMA, realizada em 24 de junho de 2019, 
às 14 horas na SEMADUR. 2. Do Relatório e Considerações: Foi feita a 
leitura dos itens e, após, foram discutidas as propostas de cada um dos eixos 
apresentados, sendo verificado que a maior parte dos recursos previstos já 
estava comprometida com ações em andamento, como os estudos para 110 
revisão da Carta Geotécnica e a elaboração do Plano de Manejo da APA do 
Ceroula, o Pagamento pelos Serviços Ambientais prestados no âmbito da 
Bacia do Guariroba, a manutenção dos Centros de Educação Ambiental, o 
manejo da Arborização Urbana na Região Central, entre outros. Com 
relação ao valor global previsto, foi explanado que está dentro de uma 115 
expectativa próxima da realidade, pois o valor foi definido com base no saldo 
remanescente e nas entradas de recursos no primeiro quadrimestre do ano. 
Foi aventada a necessidade de melhorar a proposta de recursos destinados à 
execução de obras e serviços visando à restauração de Áreas de Preservação 
Permanente – APP’s urbanas de domínio público, considerando que há 120 
grande necessidade do Município nesse sentido, em alguns casos decorrentes 
de decisões judiciais e propostas de TAC’s, e não há nenhum recurso 
destinado a esta demanda. A sugestão foi remanejar entre os eixos, dentro do 
próprio item do orçamento. Além disso, foi sugerido incluir na Proposta uma 
previsão que fomentasse a criação de brigadas de combate a incêndios nas 125 
unidades de conservação, bem como verificar a possibilidade de destinar 
recursos do FMMA para o projeto da Associação de Recuperação, 
Conservação e Preservação da Bacia do Guariroba – ARCP Guariroba, 
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denominado “Estudo Hidrológico e Sedimentológico para o Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica do Córrego Guariroba”. Isto é o que temos a relatar 130 
ao CMMA. Campo Grande, 24 de junho de 2019. Ficou registrado que a cópia 
do Projeto da ARCP ficaria nos arquivos do CMMA, para leitura e 
conhecimento. Após a leitura, se colocou à disposição para maiores 
explicações, destacando que o remanejamento de recursos entre itens do 
mesmo eixo foi declarado possível pela equipe financeira da Semadur, por 135 
isso, a CT, em sua análise, sugeriu as mudanças. Prontamente, o conselheiro 
Peter se manifestou dizendo que ficara em dúvida sobre a última planilha 
encaminhada, recordando que nos estudos e projetos havia dois tópicos, um de 
Unidade de Conservação, que entendia que seria para o Plano de Manejo da 
APA do Ceroula, cujo recurso já estava reservado. Além disso, nos três itens 140 
no eixo Melhoria de Gestão Ambiental: Estudos e Projetos, Outros Serviços e 
Consultoria com recursos elencados, questionou se eram para ações genéricas 
ou se já havia projetos definidos para utilização desse recurso, haja vista que 
houve uma discussão preliminar de utilizar parte dos recursos do Fundo, para 
revisões de planos estabelecidos no Plano Diretor. Respondendo, a 145 
conselheira Gisseli falou que para a maior parte dos projetos já havia 
recursos destinados. Especificamente no eixo Melhoria da Gestão Ambiental 
estava inclusa a Revisão da Carta Geotécnica, que estava em andamento, e 
nos Outros Serviços de Terceiros, estava incluído a Arborização do Centro. 
Complementando, a conselheira Berenice esclareceu que tinha sido feito pela 150 
Semadur junto com a Planurb, o levantamento em todas as ruas e avenidas do 
centro, identificando cada espécie, quando foi concluída a necessidade de 
algumas ações corretivas e preventivas relativas à Arborização. Seguindo, o 
conselheiro Peter lembrou que havia solicitado que se projetasse a Proposta 
Orçamentária em cima de valores mais aproximados com a realidade de 155 
arrecadação, e que o Secretário, conselheiro Luis Eduardo havia 
concordado em trabalhar com os saldos remanescentes, mais ou menos no 
valor entre dois e três milhões de reais, mais os recursos previstos, para o ano 
de 2019. Diante disso, perguntou se nos quatro milhões definidos no 
orçamento para 2020 foram considerados os recursos antigos ou estavam 160 
previstos na arrecadação. A conselheira Gisseli respondeu que o Orçamento 
atingia os quatro milhões justamente porque estava considerando o saldo 
remanescente dos anos anteriores. Na sequência, a conselheira Neila 
questionou se o Plano de Arborização do Centro já estava elaborado, quando, 
prontamente, a conselheira Berenice respondeu que sim e que houve a 165 
colaboração da senhora Juliana Casadei. Objetivando prestar maiores 
esclarecimentos, o conselheiro Rodrigo Giansante disse que a ideia surgiu 
em função da revitalização da Rua 14 de julho, atingindo um quadrilátero 
definido, buscando o manejo de espécies comprometidas e/ou inadequadas 
para o passeio público, implementando com o plantio de árvores nas áreas 170 
onde não havia. O intuito era, também, melhorar o micro clima e reduzir as 
ilhas de calor no centro da cidade. Complementando, a conselheira Berenice 
comunicou que havia um recurso no Contrato do BID destinado para essa 
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ação, contudo, não era suficiente para abrangência da área que precisava ser 
trabalhada. Em análise com a equipe de planejamento e a equipe da Semadur, 175 
conclui-se que seria necessário melhorar o entorno, ou seja, a área de 
influência indireta da Rua 14 de julho, e, foi assim, que buscaram o orçamento 
do FMMA, para incluir um recurso a mais para atingir uma área maior. 
Concluiu afirmando que precisavam deixar no orçamento do FMMA alguns 
elementos abertos, mesmo que com um valor mínimo de mil reais, uma vez 180 
que não se podia saber de quanto seria a receita. Em relação à sugestão da 
Câmara Técnica de Acompanhamento do FMMA de direcionar recursos para 
as campanhas contra as queimadas, a conselheira Silvia argumentou que além 
do problema dos incêndios, havia grande deposição de resíduos sólidos nas 
áreas das APAs e em vários outros pontos da cidade, sendo interessante 185 
também pensar em ações para resolver essa problemática. A conselheira 
Berenice complementou que as APPs deviam ser incluídas e devia-se pensar, 
fortemente, em ações preventivas, inclusive com notificações e cobranças da 
própria sociedade aos proprietários de terrenos baldios, para evitar problemas 
maiores com incêndios e doenças provenientes de depósito de lixo e 190 
crescimento da vegetação. Reiterando, a conselheira Silvia relatou que fazia 
parte da rotina de trabalho da Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
Ambiental/Sesau, atender os imóveis abandonados, fechados, quando 
enfrentavam vários agravos, principalmente na região do centro. O 
conselheiro Peter disse que percebia que somente a repressão não estava 195 
surtindo efeito. Alegou que era um problema crônico na cidade, que todo ano 
era discutido e que a Prefeitura vinha há mais de dez anos, notificando os 
proprietários, todavia, sem efetividade. Portanto, em sua opinião, esse assunto 
precisava ser construído de outra forma, sugerindo um trabalho de 
conscientização. Seguindo, a conselheira Silvia expôs que a Sesau adotava 200 
como critério de limpeza de terrenos não aceitar que fosse feita a capina sem a 
remoção do material, esperando a decomposição natural, tendo em vista, que a 
leishmaniose era endêmica no município e era transmitida pelo vetor 
flebótomo, onde a fêmea busca realizar a oviposição em matéria orgânica 
decomposta, ofertando a proliferação do mosquito. Reafirmando, o 205 
conselheiro Peter alegou que este assunto não podia ser esgotado nesta 
reunião, mas que deviam ser somados esforços de cada órgão que pudesse 
colaborar, para produzir uma solução concreta. A conselheira Elizabete 
sugeriu que o juiz notificasse no processo de inventário, para que ficasse 
determinada a limpeza e comprovação anual da limpeza do terreno. Frisou 210 
que se o inventariante não cumprisse uma ordem judicial poderia ser preso. 
Replicando a conselheira Berenice expôs que, dessa forma, a burocracia se 
tornaria ainda maior. Lembrou que já havia um Comitê Municipal de 
Combate aos Incêndios, para tratar das queimadas urbanas, e que não podia 
trabalhar somente na época de secas, assim sugeria que os representantes do 215 
CMMA, que participavam deste Comitê, buscassem estabelecer ações que 
efetivamente contribuíssem na diminuição das queimadas urbanas, que 
comprovadamente traziam conseqüências incalculáveis para a saúde da 
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população. O conselheiro Luiz Antônio colaborou sugerindo que fosse 
determinado aos proprietários de terrenos desocupados que plantassem grama, 220 
já que a grama crescia somente até um determinado ponto. A conselheira 
Berenice considerou a ideia excelente, e, concluindo esse tema da pauta, 
consultou os pares se podiam aprovar o Parecer da Câmara Técnica para 
Acompanhamento do FMMA sobre a Proposta Orçamentária do FMMA 
para 2020, com as alterações sugeridas, as quais seriam incorporadas a 225 
mesma e trazidas na próxima sessão pela conselheira Gisseli. O Parecer foi 
aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência aos assuntos da pauta, a 
Presidente em exercício, conselheira Berenice, passou a palavra ao 
Engenheiro Ambiental, Vinícius V. Ferreira Zanardo (Planurb), 
Coordenador do Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos 230 
Incêndios Florestais e Urbanos, o qual fez um breve histórico sobre o 
Comitê Municipal, que foi instituído no ano de 2000, na gestão do então 
Prefeito de Campo Grande, André Puccinelli, inicialmente composto por oito 
instituições. Após um período inativo, em 2017, o atual Prefeito Marquinhos 
Trad, retomou as atividades deste Comitê, definindo a composição com 235 
dezessete entidades. Citou as instituições que o compunham, destacando entre 
elas o CMMA. A seguir apresentou, em data show, os dados sobre a 
Campanha Agosto Alaranjado 2019 com título “Diga Não às 
Queimadas”, “Onde tem Queimada não tem Saúde”. Expôs que o Comitê 
tinha como principal objetivo promover o intercâmbio de informações e o 240 
planejamento de ações conjuntas voltadas à prevenção de incêndios urbanos e 
florestais. Relatou as atividades e os números da Campanha enfatizando que 
em 2018 o foco foi a punição, já que em 2017 foram desenvolvidas várias 
ações voltadas à educação. Neste ano o Comitê realizou um diagnóstico da 
situação de Campo Grande, apontando que em 2017 foram registrados 1.997 245 
(um mil, novecentos e noventa e sete) focos de incêndio em vegetação na 
zona urbana e rural atendidos pelo Corpo de Bombeiros, quando em 2018 
foram 2.395 (dois mil, trezentos e noventa e cinco) focos. Discorreu sobre os 
dados por região urbana, relacionando anos anteriores com 2018 e as ações 
que estavam em andamento no ano em curso. Retratou os dados fornecidos 250 
pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre os casos registrados de 
problemas respiratórios, mostrando que em 2017 o total de ocorrências foi de 
55.514 (cinquenta e cinco mil, quinhentas e quatorze) nas várias regiões 
urbanas, sendo que a Região Urbana do Bandeira registrou o maior número de 
ocorrências de atendimentos médicos decorrentes de problemas respiratórios, 255 
causados pelas queimadas. No ano passado, o número foi de 59.304 
(cinquenta e nove mil, trezentos e quatro), continuando a Região Urbana do 
Bandeira apresentando o maior número de casos. Frisou que a Campanha 
deste ano visava ampliar a eficiência da gestão pública, promovendo a 
transversalidade de ações em todos os órgãos, além de buscar a sensibilização 260 
da população para não realizar queimadas, com o objetivo de diminuir os 
números apresentados. Citou que os Centros de Educação Ambiental também 
incluíram o tema das queimadas nas atividades de educação ambiental 



7 
 

desenvolvida nesses locais; que a Energisa acatou a sugestão do CMMA feita 
em 2018, para que fossem inseridas informações nas contas de energia, bem 265 
como nas contas de água, pela Concessionária Águas Guariroba. Narrou ainda 
as demais formas de divulgação da Campanha demonstrando o trabalho 
relevante que a equipe, juntamente com os diversos parceiros vinham 
desenvolvendo. Após finalizar a apresentação, abriu para as manifestações dos 
(as) conselheiros (as), quando foram fornecidas várias sugestões para maior 270 
divulgação da Campanha. Além disso, a conselheira Silvia se manifestou 
preocupada quando foram apresentadas as ocorrências apontando que houve 
quase 60 mil notificações de casos respiratórios decorrentes de queimadas. 
Argumentou que não se podia afirmar que todos esses casos fossem 
decorrentes de queimadas, porque havia um viés muito grande, uma vez que 275 
muitos outros agentes podiam causar doenças respiratórias. Diante disso, 
solicitou que os dados fossem colocados de outra forma. Assim, a Presidente 
em exercício, conselheira Berenice, aconselhou a equipe da Planurb que se 
reunisse com a equipe da Sesau para encontrarem a forma mais correta de 
comunicar esses dados, aproximando-os mais da realidade. Encerrando as 280 
discussões sobre este tema, asseverou que o expositor, Engenheiro Vinícius, 
compilaria todas as sugestões dadas neste plenário e apresentaria ao Comitê, 
haja vista a busca constante de aperfeiçoamento do trabalho. Em seguida, 
anunciou o próximo item da pauta “Apresentação do Projeto, aprovado, do 
Deputado Pedro Kemp para proibição de canudos de plástico em bares e 285 
restaurantes de Campo Grande”, o qual não foi apresentado, tendo em vista 
que a assessoria do deputado não confirmou a presença, ficando consignado 
que seria reiterado o convite para que fosse pautado para a sessão ordinária de 
julho. Continuando, no item Outros assuntos, a Presidente em exercício, 
conselheira Berenice, informou que a Presidente, conselheira Rosângela, 290 
havia solicitado que se criasse uma logomarca para o CMMA, anunciando que 
o artista Vinicius Zanardo elaborara três sugestões. As logomarcas foram 
apresentadas em data show e, por fim, foi combinado que seriam 
disponibilizadas no grupo de WhatsApp do CMMA, e também por e-mail, 
para que os (as) conselheiros (as) as avaliassem, e na próxima sessão seria 295 
anunciada a escolhida. O conselheiro Ariel retomou o assunto sobre os lotes 
vazios, porque lembrou-se de uma experiência ocorrida na cidade de Lajes, no 
Estado de Santa Catarina, onde foi criada uma Associação que realizou o 
cadastro de agricultores urbanos. Após, houve um Decreto ou uma Lei 
municipal, que regulamentou o uso de alguns terrenos desocupados para que 300 
essas pessoas pudessem utilizar para o plantio de determinadas culturas. 
Afirmou que foi um Projeto que teve resultados positivos, onde a batata foi a 
principal cultura, sendo que os maiores produtores de batata do Brasil, tiveram 
origem naquela localidade. Sugeriu que este CMMA elaborasse um Projeto de 
Lei para encaminhar à Câmara Municipal para a criação do IPTU Verde, 305 
onde poderia ser desenvolvido um projeto semelhante a este, ou o plantio de 
grama, ou outro, no qual o proprietário receberia um pequeno desconto no 
IPTU, salientando que o carnê poderia emitido na cor verde. Afirmou que não 
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havia implicações jurídicas, uma vez que seria feito um Contrato de adesão e 
a permissão de uso dos terrenos seria dada somente aos cadastrados na 310 
Associação, com uma declaração de uso específico para aquela atividade, 
eximindo os proprietários de qualquer vínculo ou compromisso com os 
produtores. Finalizando, a Presidente em exercício, conselheira Berenice, 
retratou a necessidade de constituir uma Comissão para análise do Processo da 
Empresa CONFER, que deu entrada nesta Sessão. A Comissão Técnica ficou 315 
assim constituída: conselheiro Ariel (Sisep), conselheira Neila (Segov), 
conselheira Elizabete (ESA/OAB) e conselheira Ossana (Sinduscon), com a o 
apoio técnico da CCA, formada pela Planurb, Semadur e Sesau. Nesse 
momento, a conselheira Gisseli colocou a equipe de fiscalização da Semadur 
à disposição para prestar informações sobre a legislação, sobre o 320 
procedimento de licenciamento. Prosseguindo, a Presidente em exercício, 
conselheira Berenice, relatou que o Of. N. 992/GAB/SEFIN, foi 
encaminhado equivocadamente à Planurb, no qual aquela Secretaria 
respondeu aos questionamentos do CMMA sobre o ICMS Ecológico. 
Solicitou que esta Assessora escaneasse o ofício e enviasse por e-mail a todos 325 
(as) os (as) conselheiros (as) para conhecimento, e que o mesmo fosse 
discutido na próxima sessão ordinária. Por fim, foi anunciada a pauta 
construída durante esta reunião para a próxima sessão: 1. discussão sobre o 
ofício da Sefin; 2. participação da Concessionária Águas Guariroba, 
reiterando o convite à Presidente, com cópia para a Agereg; 3. decisão sobre a 330 
logomarca do CMMA; 4. Parecer sobre o Processo da Confer; 5. reiteração do 
convite à assessoria do Dep. Pedro Kemp , para apresentação do Projeto para 
proibição de canudos de plástico em bares e restaurantes de Campo Grande, 
de sua autoria. Ademais,  a conselheira Berenice informou que a equipe da 
Planurb, juntamente com a Semadur, havia terminado a revisão do Decreto do 335 
Silam. Assim, na próxima sessão gostaria de apresentar o resultado, para 
instituir uma relatoria deste Conselho e trabalhar com a maior brevidade 
possível. Relatou que o documento ficara muito bom, simplificou bastante, 
revogava seis ou sete decretos e uma portaria, colocando tudo na mesma 
normativa, facilitando tanto o trabalho do técnico que analisava o processo, 340 
como para o empreendedor. Ainda, a conselheira Gisseli solicitou que fosse 
incluído nesta pauta o Processo da Cantina Mato Grosso, o qual estava em 
posse da conselheira Rosângela, para cumprir os prazos que o empreendedor 
precisava atender. Enfatizando, a conselheira Berenice salientou que não era 
somente a necessidade do empreendedor, mas que o mesmo tinha uma 345 
responsabilidade social muito grande, pois a sua empresa possuía cerca de 
quinze pessoas empregadas, com famílias, que dependiam da resolução 
daquela questão. Portanto, se a conselheira Rosângela não conseguisse 
trabalhar na emissão do parecer, o mesmo poderia ser-lhe repassado para 
conclusão. A conselheira Elizabete solicitou também que fosse incluída, 350 
junto com o projeto dos canudinhos, a questão da proibição das sacolas de 
lixo, quando a conselheira Berenice esclareceu que o Município já possuía 
legislação antiga sobre o assunto das sacolas plásticas. Nada mais havendo a 
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tratar, a Presidente em exercício, conselheira Berenice Maria Jacob 
Domingues, agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a 355 
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, 27 de junho de 2019.  

 360 
 
         Luiz Antônio de Oliveira                  Berenice Maria Jacob Domingues 
     Secretário-Executivo/CMMA                  Vice-Presidente do CMMA 


