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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 329ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1.  
Remessa da Ata da 328ª Sessão Ordinária, para conhecimento e apreciação dos 
conselheiros. 2. Resumo das correspondências de interesse da plenária. 3. 
Informes Gerais. Ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 328ª Sessão 
Ordinária. 2.  Esclarecimentos sobre a perfuração de poços na 5 
cidade/diminuição da captação na APA do Guariroba - Concessionária Águas 
Guariroba. 3. Parecer sobre o Processo da Cantina Mato Grosso. – 
Conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes. 4. Parecer sobre a Empresa 
COMFER. – Cons. Ariel, Conselheiro Luiz Antônio de Oliveira, 
Conselheira Elizabete Coimbra Lisbôa e Conselheira Ossana Chinzarian 10 
Miguel. 5. Ofício-Resposta da Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento (Sefin) sobre o ICMS Ecológico. – Conselheira Berenice Maria 
Jacob Domingues. 6. Comunicado sobre a revisão do Decreto do Sistema de 
Licenciamento Ambiental de Campo Grande/MS (SILAM) – Planurb. 7. 
Apresentação de um Estudo/Projeto sobre o turismo na APA do Córrego 15 
Ceroula – Lucilene/Planurb. 8. Pauta para a próxima sessão. 9. Informes.                        
Aos dezoito dias do mês de julho 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 20 
Presidência da 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), Gizele Ficher da Silva Toffoli 
(Agereg), Rodrigo Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos 25 
(Semadur), Silvia Barbosa do Carmo (Sesau), Ariel Serra (Sisep), Leonardo 
Sampaio Costa (Imasul), Luiz Mário Ferreira (Imasul), Neiva Maria Robaldo 
Guedes (Instituto Arara Azul), Elizabete Coimbra Lisbôa (ESA/OAB), 
Giancarlo Lastória (UFMS), Benjamin Duarte (Asef), Peter James Richardson 
e Valéria Garcia Gabas (Secovi), Airton Rui Cicereli Fernandes (Sind. Rural) e 30 
Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon). Justificaram a ausência os (as) 
conselheiros (as): Neila Janes Viana Vieira (Segov), João Gomes de Oliveira 
Neto (Sisep), Vicente Motta de Souza Lima (Ibama), Eliza Mense (Instituto 
Arara Azul), Adelita Casanova da Rosa Pereira (ESA/OAB/MS), Sandra 
Garcia Gabas (UFMS), Sandra Marize Marques (OAB/MS), Robson Campos 35 
dos Santos (IEMS), Rodolfo Vaz de Carvalho (Sind. Rural), e Cátia Hiroko 
Yamasaki (Sinduscon). Estavam presentes também: Francis Moreira Faustino 
Yamamoto (Águas Guariroba), Clayton Marcos Pereira Bezerra (Águas 
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Guariroba), Lucilene Misoe Oliveira Oshiro (Planurb), Danielle Amorim 
Freitas de Souza (Câmara Municipal/Ver. Eduardo Romero), Isabella Coelho 40 
Richardson (Estudante) e Mariana Coelho Richardson  (Estudante).  Constatada 
a suficiência de quorum a Presidente conselheira Rosângela, cumprimentou a 
todos, realizou a leitura do nome dos convidados, agradecendo-lhes a presença. 
Na sequência, passou a palavra ao Secretário-Executivo, conselheiro Luiz 
Antônio, para fazer a leitura da pauta descrita acima e das correspondências de 45 
interesse da plenária. Correspondências recebidas: 1. 1. Of. N. 
2.398/SUFGA/SEMADUR, em 11/07/2019, relação dos pedidos de 
licenciamento ambiental referente ao mês de junho/19. Correspondências 
expedidas: 1. Of. N. 22/CMMA/2019, encaminhado à Senhora Lucilaine 
Medeiros, Presidente da Concessionária Águas Guariroba, reiterando o convite 50 
para participar da próxima Sessão Ordinária do CMMA, em 18 de julho, às 8h, 
para oferecer esclarecimentos ao pleno sobre a perfuração de poços na cidade, 
deixando de captar a água disponível na APA do Córrego Guariroba. 2. Of. N. 
23/CMMA/2019, encaminhando à Semadur o Parecer do Conselho sobre a 
Proposta Orçamentária do FMMA/2020. Citou também o Of. Circ. N. 55 
034/DDOC/PLANURB, entregue em mãos a cada um dos conselheiros 
presentes, que convida para a Audiência Pública de apresentação e discussão 
acerca da implantação do Loteamentos SETPAR Campo Grande, localizados 
no Bairro Caiobá, no dia 26 de julho de 2019, às 18 horas, no Auditório da 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb, Rua 60 
Hélio de Castro Maia, Jardim Paulista, Campo Grande/MS. Informa, também,    
que o Relatório de Impacto Ambiental/RIMA encontra-se disponível para 
consulta no site http:/www.campograndense.ms.gov.br/planurb e na biblioteca 
da PLANURB. Frisou que este ofício também foi encaminhado por e-mail e no 
grupo do Whats a todos (as) conselheiros (as).  Em seguida, submeteu à 65 
aprovação a Ata da 327ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade 
de votos. Dando sequência à pauta, a Presidente, conselheira Rosângela, 
convidou os representantes da Concessionária Águas Guariroba para prestar 
esclarecimentos sobre a “Perfuração de poços na cidade/diminuição da 
captação na APA do Córrego Guariroba”. Inicialmente com a palavra, o 70 
senhor Cleyton, Gerente de tratamento, cumprimentou a todos e informou 
que chegara à Empresa em janeiro para fazer frente às Unidades de Produção 
de Água e Operação de tratamento das Unidades de Esgoto. Explicou que vinha 
a este Conselho para esclarecer sobre o teor de um ofício que a Concessionária 
recebera no qual questionava a perfuração de poços na cidade. De pronto, 75 
afirmou que não havia perfuração de poços em Campo Grande ainda, tendo em 
vista que o Plano Diretor previa alguns investimentos, que acreditava que ainda 
seriam disponibilizados para atender a população da cidade. Todavia, havia um 
pedido ao Imasul para perfuração de três poços, dois no macro sistema do 
Taveirópolis, e um no macro sistema do Pioneiros, que eram áreas abastecidas 80 
complementarmente pela produção superficial da APA do Lajeado e o fato da 
localização da perfuração dos poços justificava  pela distância, haja vista que 
para efetuar uma captação maior do Guariroba haveria a necessidade de obras 
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de infraestrutura. Finalizou se colocando à disposição para outras informações. 
A Presidente apontou que este assunto foi trazido pelo Presidente e Vice-85 
Presidente da Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia 
do Guariroba (ARPC), os quais participaram de uma reunião deste CMMA. 
Abriu então para discussão, quando o conselheiro Leonardo informou que o 
Imasul fizera um expediente à Concessionária questionando como a capital 
seria abastecida nos próximos anos, se com a captação de águas subterrâneas 90 
ou de águas superficiais através da Bacia do Guariroba e do Lajeado. Contou 
que a resposta foi de que em princípio seria através da captação de águas 
subterrâneas, tendo em vista a demanda de Campo Grande, pois a dificuldade 
maior seria a implantação de obras de infraestrutura para estender o 
abastecimento da APA do Guariroba e do Lajeado para as outras regiões da 95 
cidade. A seguir, o conselheiro Peter perguntou qual era a porcentagem de 
captação de água superficial em relação à captação através de poços; o que a 
APA do Guariroba e a APA do Lajeado representavam cada uma na captação; e 
qual a previsão de tempo para a perfuração dos três poços citados. O técnico 
Cleyton respondeu que o planejamento da ampliação do abastecimento de água 100 
estava previsto no Plano Diretor de Águas, aprovado em 2012, que previa o 
crescimento da população do município. Complementando, a técnica Francis 
informou que 50% da captação de águas era superficial, sendo 36% da captação 
era da APA do Guariroba e 14% do Lajeado e os outros 50% era captação 
através dos poços. O conselheiro Peter voltou a questionar se havia a 105 
informação de como era essa ordem quando a Concessionária assumiu. A 
senhora Francis anunciou que desde que a Águas Guariroba assumiu o serviço 
a principal captação foi da Bacia do Guariroba seguida do Lajeado. Contou que 
à época houve os grandes investimentos dos espanhóis, quando foram 
perfurados dez poços localizados no Aquífero Guarani. Explicou que a 110 
Concessionária gerou esses investimentos por conta dos racionamentos e as 
intermitências que havia na cidade, para não ficar dependente apenas de dois 
sistemas que tinham limitação de captação. Expôs que no Guariroba havia uma 
limitação de 1.400 litros por segundo e o Lajeado de 500 litros por segundo, 
sendo que no Lajeado não havia intenção de expansão, visto que a Bacia estava 115 
localizada em área urbana, e que no Guariroba podia haver um estudo futuro 
para o aumento da captação. Concordou que havia um trabalho muito bom na 
APA do Guariroba realizado pelos proprietários junto com a Semadur, para a 
conservação e proteção daquela área, contudo, afirmou que vinham explorando 
o que a licença lhes permitia. Concluindo, disse que a última perfuração 120 
executada pela Empresa foi no ano de 2014, na Bacia do Coqueiro. Na 
sequência, o conselheiro Ariel narrou que quando foi elaborada a revisão do 
Plano Diretor de Água e Esgoto estava à frente da Agência de Regulação, 
ocasião em que foi construído o Plano de Abastecimento de Água com 
discussão sobre a ampliação do sistema com a captação superficial e/ou a opção 125 
pela perfuração de grandes poços no Aquífero Guarani, por ser uma exploração 
mais barata, que utilizava menos energia elétrica. Contou que não havia ainda 
100% de interligação pelos sistemas de abastecimento, assim, se houvesse um 
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problema no fornecimento do Guariroba, a cidade entraria no caos. Relatou que 
à época o Lajeado já apresentava problemas de assoreamento, em função de 130 
estar localizado em área urbana, portanto, existia um custo a mais para tratar a 
água daquele área. Expôs que, atualmente, o sistema Guariroba precisava ser 
analisado, tendo em vista que, com o tempo, surgiram incrustrações nas 
tubulações que reduziam a capacidade de transporte de água. Concluindo 
sugeriu que fosse apresentado o Plano de Abastecimento de Água a este 135 
Conselho e a previsão para a revisão do mesmo, e que a Empresa Águas 
Guariroba retomasse a prática da Sanesul de reter em Campo Grande a 
memória das pessoas que entendiam de saneamento e conservassem essas 
pessoas na Empresa, porque a troca causava um défcit de conhecimento e 
muitos prejuízos à eficiência no acompanhamento dos trabalhos. Prosseguindo, 140 
a conselheira Silvia informou que a Secretaria Municipal de Saúde realizava o 
licenciamento das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e de Esgoto (ETEs) 
e, como técnica da Sesau, fazia inspeções nessas estações desde 2007, quando o 
Ministério da Saúde iniciou a implementação da Vigilância para a Qualidade da 
Água para o consumo humano. Relatou que em 2017 realizando uma inspeção 145 
na ETA Guariroba percebeu que não havia qualquer mudança em relação à 
estrutura, às instalações, deixando claro que não houve nenhum aprimoramento 
no sistema. E voltando a inspecionar em 2018 constatou que tudo continuava 
do mesmo jeito, sem nenhum investimento na Estação. Apontou que vinha 
acompanhando o relevante trabalho dos produtores rurais para a preservação 150 
daquela área e para o aumento da produção de água. Expressou que se 
preocupava com a perfuração de poços, porque não chegavam informações à 
equipe da Vigilância sobre a melhoria no Sistema do Guariroba para que 
pudesse aumentar a sua captação, questionando se não seria melhor investir 
nesse sistema para evitar a perfuração de poços. A técnica da Concessionária, 155 
senhora Francis, reconheceu que eram questionamentos muito pertinentes, 
uma vez que podia-se observar que era um empreendimento muito grande, mas 
que era difícil se constatar os investimentos. Garantiu que a Empresa investia, 
haja vista toda a manutenção e monitoramento constante do sistema, com a 
troca do meio filtrante dos filtros e demais melhorias realizadas, que não eram 160 
visíveis. Disse que, infelizmente, aquela Unidade operava atualmente na sua 
capacidade máxima, captando 1.380 litros por segundo e que se as bombas 
conseguissem atingir a captação de 1.800 litros por segundo, se perderia a 
qualidade na saída da água tratada. Explicou que para duplicar a adutora teria 
que ser feito um estudo detalhado para verificar a possibilidade de ampliação. 165 
Asseverou que a Empresa realizava estudos constantes questionando qual seria 
a melhor solução, a ampliação da estação já existente, ou a perfuração de poços 
para a utilização da água do Aquífero Guarani, que é o maior Aquífero do 
mundo. Informou que o Plano de Abastecimento de Água seria apresentado ao 
Imasul, mas que não havia uma data prevista para a sua revisão, dispondo-se a 170 
apresentá-lo também ao CMMA. Na sequência, o conselheiro Rodrigo 
solicitou que fosse atualizado o número de poços na cidade, quando foi 
declarado pela senhora Francis que havia 128 (cento e trinta e oito) poços 
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operando atualmente. Continuando o conselheiro Rodrigo comunicou que a 
Planurb estava elaborando o Plano de Manejo do Ceroula e se houvesse 175 
qualquer possibilidade de considerar a captação de água naquela região, mesmo 
que remota, seria interessante a previsão para que constasse no Plano. Informou 
que a equipe ‘   estava revisando também o Plano de Saneamento 
Básico de Campo Grande com vários parceiros, como a Sisep, a Agereg e, 
inclusive, a Concessionária Águas Guariroba, organizados em Câmaras 180 
Técnicas. Contou que foi realizada a primeira reunião da Câmara Técnica do 
Plano Diretor de Abastecimento de Águas e do Plano Diretor de Esgotamento 
Sanitário e que seria considerada a transversalidade dos vários planos visando 
otimizar as ações. Manifestou que seria interessante associar esse Plano ao 
Corpo de Bombeiros, para elaborar um Plano Municipal de Hidrantes. 185 
Assegurou que após o esboço o Plano passaria pelo CMMA, para receber 
contribuições antes de concluir o produto. Em resposta às colocações, a 
senhora Francis revelou que a Empresa já havia feito um estudo para a 
captação superficial do Córrego Ceroula e constatou que o mesmo possuía uma 
vazão muito boa, inclusive com uma área muito interessante para realizar a 190 
captação, sem precisar construir uma barragem grande, uma vez que já existia 
uma barragem antiga para captação de energia. Contudo, acreditava que a ideia 
havia sido descartada pelo impacto ambiental que causaria. Disse que estava 
acompanhando os estudos e discussões para revisão do Plano de Saneamento e 
julgava que seria discutida a questão da revisão do Plano Diretor de 195 
Abastecimento de Água. Quanto ao Plano de instalação de Hidrantes informou 
que estavam verificando junto ao Corpo de Bombeiros, porque o mesmo já 
havia sido redigido, revisto e finalizado, porém, ainda não foi publicado. Expôs 
que a infraestrutura necessária das redes já havia sido passado para o Corpo de 
Bombeiros no Plano de Hidrantes. Complementando, a conselheira Gizele 200 
esclareceu que a implantação de hidrantes ficou definida para as áreas que 
ainda não tinham abastecimento e que o Corpo de Bombeiros estava fazendo 
um estudo para aproveitar a rede existente. A seguir, o conselheiro Airton 
revelou que fazia parte do Conselho Gestor da APA do Guariroba e que tinha 
conhecimento do grande investimento naquela região pelos próprios produtores 205 
e pelo Poder Público. Relatou que nos últimos dez anos houve um aumento 
significativo tanto no volume como na qualidade da água, segundo os estudos 
realizados pela equipe da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Contudo, podia-se constatar que a Concessionária Águas Guariroba investia 
muito pouco naquela área, concluindo-se que não havia interesse da Empresa 210 
em ampliar a captação de água daquela APA. Com a palavra, o técnico da 
Empresa, senhor Cleyton, apontou que a abordagem de aumentar a captação 
na APA do Guariroba remetia à concepção da ampliação do milênio, na qual 
previa-se a duplicação e, em algum momento, a planta da ETA seria espelhada. 
Explicou que, observando-se o sistema como estava atualmente, foi 215 
aumentando o volume ao longo do tempo, sendo que, do ano passado para a 
data atual a produção aumentou um pouco mais de 200 mil metros cúbicos por 
mês naquela Bacia, chegando no teto da outorga. Avaliando, discorreu que a 
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ampliação implicava em duplicar, não a barragem, mas todo o sistema de 
captação, os 32 quilômetros de adutoras, além de fazer todas as duplicações 220 
dentro do próprio sistema de distribuição para transportar a água da ETA para 
os reservatórios. Destacou que aproveitar a água subterrânea trazia alguns 
benefícios do ponto de vista de setorização de sistemas, melhoria e regularidade 
de abastecimento, controle de pressões, redução de perdas, ou seja, com a 
perfuração de poços eram criados micro setores que tornavam mais dinâmica a 225 
distribuição e mais fácil de controlar. O conselheiro Leonardo lembrou que o 
Plano de Saneamento era de competência do Município e que a ampliação do 
sistema devia ser previsto no mesmo. Assim, o que foi perguntado à 
Concessionária foi se havia um planejamento compactuado com o município 
para a ampliação do sistema de abastecimento de água. Apontou que esse Plano 230 
devia ser apresentado também ao Estado, para verificar se era viável e se era 
compatível com o que havia disponível de hidro na região de Campo Grande. 
Salientou que precisava ser considerado que a substituição da captação 
superficial pela subterrânea implicava em impacto econômico muito grande, 
com uma economia de recursos em vários sentidos, demandando menos custos 235 
para a Empresa, que deviam refletir na diminuição das tarifas para a população. 
Mencionou que a Agência Nacional de Águas (ANA) condicionou a destinação 
de recursos para a APA do Guariroba ao acompanhamento do Imasul, que 
passou a ser o controlador da Agência no Estado. A partir do acompanhamento 
que vinham fazendo perceberam que o maior investimento dispensado àquela 240 
região era do Poder Público, Prefeitura e Banco do Brasil, bem como dos 
produtores rurais que investiam na recuperação e preservação da APP e, 
consequentemente, na produção de água. Disse que a reclamação era de que a 
Empresa Concessionária investia muito pouco e era a maior beneficiada, tendo 
custos menores para tratar a água para a distribuição. Por fim, apontou que com 245 
a perfuração de mais três poços, a cidade ficaria com 141 (cento e quarenta e 
um poços). Realçou que em uma reunião realizada, recentemente, com a 
Concessionária, esta revelou que foi autorizada a implantação de loteamentos 
por terceiros sem planejamento prévio e, com isso, a Águas argumentou sobre a 
necessidade de perfurar poços, tendo em vista que precisavam atender a 250 
população, onde estivesse localizada. Interferindo, o conselheiro Peter 
comentou que havia uma situação nova, haja vista que no próximo mês de 
agosto entraria em vigência um novo Plano Diretor e não tinha conhecimento 
se Agereg tinha ciência do que mudaria na matriz de ocupação do Município. 
Expôs que os empreendimentos multirresidenciais teriam uma localização 255 
completamente diferente da matriz que vinha sendo atendida. Portanto, 
entendia que haveria um impacto efetivo que talvez não tivesse chegado à 
Concessionária, nem à Agereg, as quais seriam consequências que podiam 
ocorrer numa situação futura, como a questão da água e do esgoto. Assim, 
acreditava que a Planurb e a Agereg precisavam convocar a sociedade para 260 
participar da discussão. Denunciou que desde o início da Concessão, como 
representantes da sociedade civil organizada, tentaram participar das 
discussões, contudo nunca conseguiram, nem mesmo no Conselho Municipal 
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de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU). Disse que havia um plano de 
expansão de saneamento, ano a ano, porém, não tinham acesso ao Contrato da 265 
Águas, entretanto, as informações precisavam ser disponibilizadas ao setor 
empresarial, uma vez que Secovi e Sinduscon eram os empreendedores na 
cidade e precisavam participar das discussões. Alertou que o Plano Diretor foi 
revisado envolvendo trinta e oito planos setoriais, porém, o Plano de 
Abastecimento de Água não foi discutido. O conselheiro Rodrigo lembrou que 270 
sempre que era lançado um novo empreendimento havia a Carta de Viabilidade 
que condicionava a implantação. Apontou que a revisão do Plano Diretor 
envolvia uma série de planos, mas que a Lei de Saneamento exigia revisão a 
cada quatro anos. Explicou que o Município de Campo Grande adotou os 
Planos Setoriais e que na revisão do Plano Diretor buscariam fazer com que os 275 
Planos dos quatro eixos conversassem entre si e que houvesse uma 
complementariedade. Esclareceu que para a revisão do Plano de Saneamento, 
foram criadas as Câmaras Técnicas, que em determinados momentos iriam 
transversalizar os conteúdos, na sequência seria preparada uma minuta 
preliminar, que seria trazida para aprovação do Conselho e levada para a nova 280 
configuração do Plano Diretor, que agora possuía a característica urbana e 
ambiental. Destacou que o Plano Diretor definia as áreas onde eram 
incentivadas as ocupações e as áreas onde restringia as ocupações pela 
relevância ambiental ou pela falta de infraestrutura, que era denominado “custo 
de oportunidade”. O conselheiro Ariel, respondendo ao conselheiro Peter, 285 
afirmou que no passado a socialização das informações era muito pequena, mas 
por força de uma Lei que criou a Agência Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos e consequente atuação dos agentes públicos, houve a 
necessidade da criação do Conselho Municipal de Regulação, onde tinham 
representatividade a OAB/MS, o CREA/MS, representantes dos Usuários do 290 
Sistema, enfim, representantes de todos os setores envolvidos com a temática. 
Destacou que esta formatação poderia ser revista e alterada, inclusive, ser 
extinto, sugerindo que as suas atribuições poderiam ser trazidas para este 
Conselho de Meio Ambiente, pois a sua composição era a mais eclética 
possível. Para fechamento deste assunto, foi dada a palavra ao conselheiro 295 
Giancarlo, que manifestou considerar este tema extremamente relevante, haja 
vista que se tratava do abastecimento de água para toda a cidade, o qual 
mereceria um tempo bem maior de discussão por este Conselho. Disse que 
concordava plenamente com o conselheiro Ariel quando citou a necessidade 
da preservação da memória, para que algumas questões pudessem ser revistas e 300 
reavaliadas. Analisando, disse que a gestão da Sanesul enfrentou muitas 
dificuldades de interligação, de falta de conexão para distribuição da água no 
município. Solicitou a atenção para o número de Coophas que havia em Campo 
Grande, explicando que eram cooperativas habitacionais, as quais foram 
implantadas na época dos Serviços da Água e Esgoto (SAE) da Prefeitura, 305 
quando eram captadas um pouco da água do Lajeado e um pouco do Córrego 
Desbarrancado, sem atender toda a cidade. Portanto, cada Coopha que era 
implantada fazia o seu sistema autônomo, perfurando seus poços. Apontou que 
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a Coophavila I, que estava localizada ao lado do Coophavila II, não se 
preocupava com esta quando ficava sem água, porque cada um cuidava da 310 
própria manutenção e despesas do seu poço. Assim, quando a Sanesul assumiu 
tentou interligar ao máximo esses sistemas, sendo que, atualmente, este 
problema estava equacionado com a concessão à Concessionária Águas 
Guariroba. Entretanto, considerava que a Concessionária poderia apresentar 
algo mais substancial, uma vez que havia o Plano Diretor de Abastecimento de 315 
Água, o qual previa como seria o desenvolvimento da cidade. Lembrou que no 
Plano da Estação do Guariroba havia a previsão de duplicação da adutora, 
passando de 1.4 para 2,8 litros cúbicos por segundo, mas para isso seria 
necessário o alteamento da barragem. Explicou que aquele reservatório tinha 
uma área de 100 hectares aproximadamente, e que, com alteamento da 320 
barragem, implicaria na inundação de uma área de 600 hectares, atingindo uma 
parte muito grande da região que estava sendo preservada. Relembrou que à 
época de 1978, 1979, pensava-se na captação de água do Aquífero Botucatu, 
não se considerava o Aquífero Guarani, contudo, os poços não deram a vazão 
que se esperava, as bombas eram importadas de Israel e a Carteira de 325 
Exportação e Importação do Banco do Brasil (Cacex) inviabilizou a ação, 
quando foi implementado, então, o Sistema Guariroba, todavia, este Sistema 
era estagnado e a cidade cresceu. Expôs que foi informado que havia 138 
poços, contudo, não eram todos no Aquífero Guarani, mas existia captação 
também, no Aquífero Bauru e Aquífero Basalto. Nesse momento, consultou a 330 
conselheira Gizele, coordenadora da Câmara Técnica para acompanhamento 
do Contrato de Concessão da Água, se havia sido explanado e discutido em 
plenária o Relatório elaborado em reunião pela CT, definindo que seria 
importante apresentar na próxima sessão. Apontou que o grande problema 
enfrentado há algum tempo, e o próprio Ministério Público estava 335 
demonizando, era o uso de águas subterrâneas. Noticiou que o uso de águas 
subterrâneas, em termos mundiais era um recurso muito mais viável, com custo 
bem menor que a captação superficial. Avaliou que não havia nenhum 
problema em utilizar, de forma adequada, o sistema de captação de água 
subterrânea, porém, a partir do momento que a Concessionária havia mudado a 340 
matriz de captação de superficial para subterrânea, havia a necessidade de um 
Estudo Hidrogeológico. Atestou que este Estudo estava previsto em Lei, com 
Parecer do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e, inclusive, como proposta 
sua como representante na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. A Lei 
definia que a responsabilidade pelo Estudo era dos grandes usuários, que neste 345 
caso, era a Prefeitura, uma vez que utilizava a água para abastecer a cidade de 
Campo Grande. Alegou que essa discussão vinha se alargando e a 
responsabilidade era jogada de um para outro e, dessa forma, o perigo estava na 
perfuração de poços de forma não recomendada. Por fim, reafirmou que não era 
contrário à utilização de recursos hídricos subterrâneos, o que considerava uma 350 
evolução, lembrando que foi implementado esse recurso à época da Sanesul, 
quando teve a oportunidade de colaborar com o estudo da Geologia, e, 
atualmente, a maioria dos 79 municípios do Estado era abastecida com água 



9 
 

subterrânea. Diante da importância do tema, insistiu na importância da 
continuidade da discussão embasada com informações mais consistentes e 355 
dados mais exatos. Concordou com as colocações anteriores de que a Empresa 
Concessionária não estava investindo satisfatoriamente na Bacia do Guariroba, 
não somente com recursos financeiros, questionando se a mesma possuía 
pontos de medição de vazão com monitoramento nos córregos da Bacia. 
Interferindo a senhora Francis informou que havia pontos de monitoramento, 360 
medição de vazão e que esses dados eram disponibilizados no Relatório Mensal 
enviado à Semadur, onde eram divulgados no site do Córrego Limpo, e, 
também, era enviado ao Imasul. Nesse instante, a conselheira Rosângela 
perguntou se esses dados podiam ser disponibilizados por e-mail ao CMMA. 
Obtendo resposta positiva, ficou definido que seria encaminhado um ofício à 365 
Concessionária com esta solicitação. Concluindo, o conselheiro Giancarlo 
ratificou que o Estudo Hidrogeológico era imprescindível para ampliação da 
rede de abastecimento, haja vista que seria uma exigência também do Imasul 
para emitir a Outorga, uma vez que o detalhamento atual era muito generalista. 
Solicitou novamente que a CT para Acompanhamento do Contrato de 370 
Concessão da Água expusesse o seu Relatório porque nele constava este 
assunto, entre outros. De imediato, o conselheiro Leonardo sugeriu que este 
Relatório fosse encaminhado também ao Imasul, para fortalecer o pedido do 
Estudo Hidrogeológico, já que estava posta a necessidade da utilização da água 
subterrânea. O conselheiro Giancarlo ainda ressaltou uma solicitação muitas 375 
vezes reiterada pela conselheira Sandra Gabas, de que fosse abordado este 
tema na revisão do Plano Diretor, a qual não foi atendida, consultando se havia 
ainda uma possibilidade de adendo. Prontamente, o conselheiro Rodrigo 
esclareceu que a Lei definia que a competência era do Estado para legislar 
sobre águas superficiais e águas subterrâneas, e que o Município podia legislar 380 
sobre a conservação das margens. Finalizando, a Presidente, conselheira 
Rosângela, agradeceu a participação dos técnicos da Concessionária Águas 
Guariroba, comunicando que havia a Câmara Técnica para Acompanhamento 
da Qualidade da Água distribuída à população, que continuaria atenta às 
questões aqui abordadas, considerando que este era um dos papéis deste 385 
Conselho. Como encaminhamento, sugeriu pautar para a próxima sessão 
ordinária, em agosto, a apresentação e explanação do Relatório da Câmara 
Técnica para Acompanhamento do Contrato de Concessão da Água. Dando 
sequência à pauta, anunciou o próximo item, o qual seria a Apresentação do 
parecer sobre o Processo de Licenciamento da Cantina Mato Grosso. 390 
Compartilhou que o Processo veio para o CMMA, porque o sua licença foi 
cancelada. Narrou que, analisando o Processo, e como relatora, considerava a 
medida extrema para um empreendimento que tinha mais de uma atividade. 
Salientou que o mesmo funcionava há mais de vinte anos, com atividades 
diversas, como bar e lanchonete, apresentação de shows e música ao vivo. 395 
Assim, antes de um Parecer conclusivo, sugeriu que o Processo voltasse para a 
Semadur para consultar novamente a equipe técnica, porque constava como 
falha a ausência de Relatório e a decisão foi o cancelamento das atividades da 
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Cantina, considerando incompatível a medida aplicada com a infração, 
conforme a legislação. Consultou o pleno sobre a sua proposição, quando a 400 
conselheira Gisseli, falando em nome da Semadur, informou que a licença foi 
cancelada pela Comissão de Controle Ambiental (CCA), mas com a 
recomendação do antigo Gerente de Licenciamento Ambiental. Disse que 
conhecia a problemática da Cantina Mato Grosso, quando em tempos 
anteriores, os proprietários procuraram a Semadur e corrigiram a questão do 405 
som. Contou que conversara com a equipe atual de licenciamento, que apontou 
que não podiam desconsiderar uma decisão da CCA, mas que com a 
manifestação do CMMA, poderia ser revista. Retomando, a Presidente, 
conselheira Rosângela, destacou que a Semadur não considerou todas as 
atividades daquele empreendimento, decidiu cancelar a licença para tudo. 410 
Relevou que medidas extremas precisavam ser analisadas mais vezes, porque 
tinha conhecimento de casos onde o Estado agiu de forma abrupta e depois o 
empreendedor entrava judicialmente pedindo os lucros cessantes. Avaliou que 
o cancelamento da licença da Cantina Mato Grosso implicava em cessar três 
atividades. Lembrou que havia um novo Plano Diretor e se este não permitia 415 
som ao vivo naquela área, que fosse cancelada esta atividade, mas não o  
fechamento. Complementando, a conselheira Valéria lembrou que antes de 
tomar medidas extremas, havia as medidas mitigatórias. Exemplificou que 
antes de proibir o som ao vivo existiam medidas que podiam atenuar esta 
atividade. Para esclarecer melhor, a conselheira Gisseli fez um histórico da 420 
situação. Disse que o empreendimento tinha a licença ambiental e precisava 
entregar os relatórios de monitoramento, os quais não estavam sendo 
apresentados. Em uma fiscalização foi constatado que descumpria duas 
condicionantes: uma era que o esgoto não estava adequado às normas e a outra 
era a ausência dos relatórios de monitoramento. Houve a notificação para a 425 
regularização da questão do esgoto e autuação pela ausência dos relatórios. A 
irregularidade com o esgoto foi imediatamente corrigida e apresentaram uma 
justificativa para a ausência dos relatórios, informando que foi falha do 
responsável técnico, o qual foi substituído, e, enfim, entregaram  um relatório 
de monitoramento. Contudo, o Gerente de Fiscalização informou que o 430 
relatório apresentado não substituiria os vinte dois relatórios que deviam ter 
sido entregues. A conselheira Gisseli afirmou que em sua análise, a Semadur 
falhou quando não cobrou os relatórios com mais insistência, sendo incoerente 
deixar acumular vinte e dois relatórios. Portanto, na avaliação com a atual 
equipe de técnicos, entendia que a multa paga pela infração de não apresentar 435 
os relatórios foi a penalidade que recebeu e não se podia cancelar uma licença 
no momento em que começava a apresentar os relatórios de monitoramento. 
Dessa forma, a licença devia ter sido suspensa até que as irregularidades 
fossem sanadas. À vista de todo o exposto, considerava plausível que a 
Semadur encaminhasse um novo relatório ao CMMA com estas considerações, 440 
para que o pleno pudesse elaborar o seu Parecer. A seguir, o conselheiro Luiz 
Mário disse que no Imasul se deparavam cotidianamente com este tipo de 
situação na fiscalização no Estado. Argumentou que era impossível estar 
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constantemente verificando se o empreendedor estava cumprindo suas 
condicionantes e, com isso, existiam as penalidades, que iam desde uma multa, 445 
à suspensão da licença, até o extremo de cancelar uma licença. Concordou que 
no caso em tela foi tomada uma medida extrema, sendo que o que motivou o 
cancelamento da atividade foi o descumprimento de duas condicionantes. 
Alegou que precisava ser analisado, também, o interesse do empreendedor em 
resolver o problema, além da análise e parecer da equipe sobre o impacto que 450 
aquela atividade estava trazendo para aquela região. Portanto, todas as 
alternativas para resolução da problemática deveriam ser muito bem avaliadas, 
pois cancelar uma licença de operação era a última medida a ser tomada. 
Afirmou que desconhecia qualquer caso de imediato cancelamento de licença 
no Estado, sendo referendado pela conselheira Rosângela, pois ambos são 455 
representantes do Imasul. A conselheira Gisseli alegou que não foi diretamente 
a Semadur que emitiu o cancelamento da licença, tendo em vista que era a 
CCA que tinha este poder, a qual era formada por representes da Semadur, da 
Planurb e da Sesau. Porém, estava claro no Processo que a decisão foi induzida 
pelo Gerente, e isso era muito grave, gerando um desconforto muito grande e 460 
indignação em toda a equipe. Explicou que o primeiro parecer da CCA foi para 
a suspensão das atividades, logo em seguida, vinha o despacho do Gerente 
daquela época, que induzia a Comissão a cancelar a licença, por fim, vinha a 
revisão da decisão da CCA emitindo o parecer final de cancelamento da 
licença. Defendeu que a Semadur também seguia os procedimentos citados 465 
pelo representante do Imasul. A Presidente, conselheira Rosângela, finalizou 
dizendo que o Processo iria voltar para a Semadur e seria tema da pauta da 
próxima Sessão Ordinária, no dia 22 de agosto. Mencionou que o próximo item 
da pauta, que seria o Parecer da Empresa COMFER ficaria também pautado 
para a próxima sessão, tendo em vista que o Grupo de Trabalho para a sua 470 
análise solicitou prorrogação de prazo para a sua apresentação. Em relação ao 
item seguinte, que se tratava do Ofício da Sefin em resposta ao questionamento 
do CMMA sobre o ICMS Ecológico, informou que no teor do ofício o 
Secretário dizia que não recebia ICMS Ecológico, com o que discordava, pois 
acompanhava a publicação do Estado, a qual demonstrava que Campo Grande 475 
era o Município que mais recebia repasse de recursos do ICMS Ecológico. 
Assim, sugeriu que fosse marcada uma reunião com o Secretário Municipal de 
Finanças, senhor Pedro Pedrossian, na qual gostaria da presença de 
representantes da Planurb e da Semadur e de quem mais quisesse participar, 
para buscar esclarecimentos sobre esta questão. A proposta foi acatada por 480 
todos e ficou consignado que, após esta Assessora marcar a audiência, seria 
divulgada a data e horário no grupo de whats. Quanto ao item Apresentação da 
revisão do Decreto do Sistema de Licenciamento Ambiental de Campo 
Grande/MS. – SILAM, explicou que não seria uma apresentação, mas um 
comunicado da Planurb de que finalizou a revisão do Decreto do Decreto do 485 
Silam, a qual seria encaminhada oficialmente ao CMMA. Diante disso, 
convocou a Câmara Técnica específica, para assumir a análise do documento 
para posterior relato ao pleno. Foi lido o nome dos membros desta Câmara 
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Técnica, sendo a Presidente a Coordenadora. Em seguida, a conselheira 
Gisseli lembrou que o Decreto do Silam estava completando 20 anos e, neste 490 
momento, estava sendo revisto e alterado, visando a sua modernização e a 
agilização no atendimento exigido pela atualidade. Aproveitando a 
oportunidade, informou que a lista de dispensa sairia pelo site da JUSEMS de 
forma imediata, o que propiciaria maior celeridade aos processos. Retomando, 
a Presidente, conselheira Rosângela, comunicou que o último item da pauta a 495 
Apresentação de um Projeto sobre o turismo na APA do Córrego Ceroula, pela 
técnica da Planurb, Lucilene, seria adiado para a próxima sessão deste 
Conselho, tendo em vista o adiantado da hora. Na sequência, avisou que 
recebera o pedido do conselheiro Rodolfo para ser substituído no Comitê 
Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos. 500 
Consultou os pares sobre o interesse em participar do referido Comitê, 
convidando diretamente a conselheira Ossana para assumir a 
representatividade como titular, a qual aceitou prontamente, se colocando à 
disposição. Em seguida, referiu-se ao Ofício n. 7, recebido da Planurb, 
solicitando que o Conselho informasse a permanência ou a substituição dos 505 
seus representantes no Conselho Gestor da APA do Lajeado, sendo referendado 
o nome da conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes, como titular, e da 
conselheira Adelita Casanova da Rosa Pereira, como suplente. Por fim, se 
reportou ao Ofício Circular n. 034/DDOC/Planurb, que foi recebido por e-mail, 
pelo WhatsApp do grupo do CMMA e entregue também em mãos a cada 510 
conselheiro (a) presente, o qual convidava para a audiência pública de 
apresentação e discussão acerca da implantação de Loteamentos – SETPAR 
Campo Grande, localizados no Bairro Caiobá, no dia 26 de julho de 2019, às 18 
horas, no Auditório da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano (Planurb), informando, ainda, que o Relatório de Impacto Ambiental 515 
(RIMA), encontrava-se disponível para consulta no endereço eletrônico 
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb e na biblioteca da Planurb. Em 
tempo, o conselheiro Peter solicitou informações sobre a correspondência que 
este pleno decidiu encaminhar a vários agentes públicos acerca do 
desmatamento da área do Parque dos Poderes, para a construção de um 520 
estacionamento. De imediato, a Presidente, conselheira Rosângela, explicou 
que utilizando o texto da Ata que tratou deste assunto, elaboraria uma Moção e 
compartilharia no grupo de WhatsApp para apreciação de todos, para depois 
encaminhar aos destinatários indicados na reunião. Nos informes, o 
conselheiro Rodrigo divulgou que a Prefeitura lançaria em agosto um projeto 525 
participativo denominado “Praça no Bairro”, envolvendo vários órgãos 
municipais, junto com a comunidade, no qual estava prevista a revitalização de 
uma praça em cada bairro. Contou que foram feitas pesquisas de várias formas, 
inclusive com a indicação dos Conselhos Regionais e a realização de 
audiências públicas. Ainda, informou que a 71ª Reunião Anual da SBPC - 530 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, seria realizada, pela primeira 
vez, em Campo Grande/MS, de 21 a 27 de julho de 2019, na UFMS, com 
várias palestras e cursos, com a participação de vários palestrantes conhecidos, 
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inclusive, alguns conselheiros deste Conselho. Em seguida, a conselheira 
Elizabete pediu esclarecimentos sobre uma publicação do conselheiro Ariel, no 535 
Whats, mostrando um problema de esgoto no Parque dos Poderes. A 
conselheira Rosângela declarou que o problema levantado foi sobre uma 
tubulação de esgoto que passava no Joaquim Português, que seria uma bomba 
relógio. Explicou que como estava próximo do Parque do Prosa seria 
encaminhado um ofício do CMMA à Gerência de Unidade de 540 
Conservação/Imasul, que cuidava especialmente dessa região, solicitando que 
fiscalizasse a área e notificasse a Concessionária Águas Guariroba para 
providenciar a mudança dessa tubulação, se fosse o caso. Antes de finalizar, a 
conselheira Silvia informou como coordenadora da Câmara Técnica de 
Resíduos Sólidos/CMMA, que ainda não tinha realizado reuniões, 545 
propositalmente, uma vez que participava do Grupo de Trabalho de Resíduos 
Sólidos da Planurb, onde estava sendo discutido este tema com muita riqueza 
de detalhes. Assim, planejava em uma próxima sessão trazer ao pleno as 
informações sobre as discussões atuais. Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente, conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes, agradeceu a 550 
participação de todos e asseverou que era sempre muito satisfatório discutir 
com esta plenária temas tão importantes relacionados ao meio ambiente. 
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 555 
Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo Grande/MS, 18 de julho de 
2019.  
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