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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 330ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. 
Remessa da Ata da 329ª 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 329ª Sessão Ordinária do 
CMMA. 2. Bem-estar animal. - Vereador Francisco Gonçalves Carvalho 3. 
Apresentação do estudo/pesquisa sobre o turismo na APA do Ceroula – Lucilene 
Oshiro/Planurb. 4. Parecer sobre a Empresa COMFER. – Cons. Ariel, Cons. Luiz 
Antônio, Consª. Elizabete e    Consª. Ossana C. Miguel 5. Relatos sobre a revisão 
do Decreto do Sistema de Licenciamento Ambiental de Campo Grande/MS. – 
SILAM – Planurb 6. Outros assuntos. 7. Pauta para a próxima sessão.  
                                                                                                                                                  

  Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 5 
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), 
Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb), Luis Eduardo Costa e Gisseli 
Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia Barbosa do Carmo (Sesau), 10 
Ariel Serra e João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Luiz Mário Ferreira (Imasul), 
Adelita Casanova da Rosa Pereira (ESA/OAB/MS), Giancarlo Lastória (UFMS), 
Peter James Richardson e Valéria Garcia Gabas (Secovi), Airton Rui Cicereli 
Fernandes (Sind. Rural), Cátia Hiroko Yamasaki e Ossana Chinzarian Miguel 
(Sinduscon). Justificaram a ausência os (as) conselheiros (as): Rodrigo Giansante 15 
(Planurb), Neila Janes Viana Vieira (Segov), João Gomes de Oliveira Neto 
(Sisep), Vicente Motta de Souza Lima (Ibama), Neiva Maria Robaldo Guedes 
(Instituto Arara Azul), Eliza Mense (Instituto Arara Azul), Elizabete Coimbra 
Lisbôa (ESA/OAB), Sandra Garcia Gabas (UFMS), Sandra Marize Marques 
(OAB/MS), Benjamin Duarte (Asef), Robson Campos dos Santos (IEMS), 20 
Rodolfo Vaz de Carvalho (Sind. Rural). Estavam presentes também:  os técnicos 
da Planurb: Mariana Massud, Gabriela P. F. B. Lazari, Edmar Flávio Golveia 
Filho, Lucilene Misoe Oliveira Oshiro e Mariana Thais Rodrigues Godoy, Karine 
A. de Souza Martins (Câmara Municipal/Ver. Francisco Gonçalves Carvalho), 
Alexandre Rodrigues Pinheiro (Câmara Municipal/Ver. Francisco Gonçalves 25 
Carvalho), Humberto B; B. Godoy (COMFER), Rodrigo do Prado Aparecido 
(Ideal Incorporadora), Cleide Regina Pinheiro Martins (Sanesul), Januário 
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Ximenes Neto (Sanesul), Carolina Muniz (SRCG) e Renata Possari (SRCG). 
Constatada a suficiência de quórum, a Presidente conselheira Rosângela, 
cumprimentou a todos e convidou o Vereador Francisco para fazer parte da Mesa. 30 
Em seguida, fez 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 
interesse da plenária. Correspondências expedidas: 1. Of. N. 24/CMMA/2019, 
encaminhado à Planurb, confirmando a permanência das representantes deste 35 
Conselho no Conselho Gestor da APA do Lajeado: Conselheira Rosângela Maria 
Rocha Gimenes, como titular, e Conselheira Adelita Casanova da Rosa Pereira, 
como suplente. 2. Of. N. 25/CMMA/2019, encaminhando ao Deputado Pedro 
Kemp convidando-o para expor sobre o seu Projeto de Lei aprovado que proíbe o 
uso de canudos plásticos em bares e restaurantes. 3. Of. N. 26/CMMA/2019, 40 
encaminhado à Planurb, solicitando a substituição do Conselheiro Rodolfo Vaz 
de Carvalho, titular, pela Conselheira Ossana Chinzarian Miguel, para representar 
este Conselho no Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios 
Florestais e Urbanos no âmbito do Município de Campo Grande. 4. Of. N. 
27/CMMA/2019, encaminhado à Concessionária Águas Guariroba, agradecendo 45 
a participação de seus técnicos na Sessão Ordinária deste Conselho no dia 
18/07/2019, e solicitando a disponibilização do Relatório dos dados de 
monitoramento da captação de águas da APA Guariroba. 5. Of. N. 
28/CMMA/2019, encaminhado ao Imasul, solicitando uma vistoria na Parque dos 
poderes, onde uma tubulação de esgoto passa no meio do lançamento de drenagem 50 
do Córrego Joaquim Português. Correspondências recebidas: 1. Of. n. 
04557/2019/34PJ/CGR, recebido em 19/07/2019, solicitando a Ata da Sessão na 
qual foi discutido o desmatamento de 3,31 hectares de cerrado do Parque dos 
Poderes, para construção de um estacionamento. 2. Of. n. 0499/2019/34PJ/CGR, 
recebido em 29/07/2019, solicitando, no prazo de 30 dias, a Ata deliberativa a 55 
respeito do acatamento, ou não, da Prestação de Contas do FMMA/2018. 3. Carta 
AG. N. 990/2019, da Concessionária Águas Guariroba, recebida em 12/08/2019, 
encaminhando os dados de monitoramento da captação de águas da APA 
Guariroba, em resposta à solicitação do CMMA. Encaminhado por email. 4. Of. 
N. 2.887/SUFGA/SEMADUR, recebido em 13/08/2019, encaminhando a relação 60 
dos pedidos de licenciamento ambiental referente ao mês de julho/19. 
Encaminhado por email. No final da leitura perguntou se havia alguma 
manifestação quanto às correspondências. Como não houve nenhum comentário, 
de imediato submeteu à aprovação a Ata da 329ª Sessão Ordinária, a qual foi 
aprovada por unanimidade de votos.                65 
Dando sequência à pauta, a Presidente, conselheira Rosângela, convidou o 
Vereador Francisco Gonçalves Carvalho para falar sobre o tema “Bem-estar 
animal”. Com a palavra, o Vereador apresentou-se dizendo que era Médico 
Veterinário há 37 anos e que exerceu suas atividades no Centro de Zoonozes de 
Campo Grande por quase 30 anos, onde trabalhou por muitos anos com a 70 
conselheira Silvia do Carmo. Declarou que, portando, grande parte de sua vida foi 
pautada na questão da vida animal. Discorreu sobre os procedimentos acerca do 
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tratamento que se oferecia aos animais no passado e disse que na Câmara de 
Vereadores era Presidente da Comissão de Bem Estar Animal e que também fazia 
parte da Comissão de Meio Ambiente. Relatou que existia uma lei que estava 75 
tramitando na Câmara de Deputados e no Senado, a qual não tratava mais os 
animais como coisa, como um objeto, reforçando completamente a mudança da 
relação do homem com os animais. Apontou o problema da morte de animais 
silvestres na cidade que precisava ser resolvido com urgência, informando que de 
dezembro até a data atual sessenta capivaras morreram atropeladas. Outro 80 
problema apontado pelo Vereador foi a febre maculosa, alertando que precisava 
ser considerada, lembrando que era tratada como a leishimaniose, cujos exames 
que eram feitos em Belém do Pará, sempre davam negativos, quando, na verdade, 
existiam muitos animais infectados. Assim, a doença chegou para ficar, e ficaria 
por mais uns cem anos. Lamentou que as autoridades somente começaram a tomar 85 
providências após a morte de uma pessoa importante, uma arquiteta que 
trabalhava na Uniderp. Disse que no dia seguinte foram contratadas setecentas e 
cinquenta pessoas para trabalhar no controle da doença, mas essas pessoas não 
tinham nenhum conhecimento e não receberam orientação alguma, e a doença se 
alastrou. Historiou sobre o sonho da implantação de uma UPA, quando em 2012 90 
o então Prefeito Nelsinho Trad sancionou uma lei para acalmar os ânimos daquele 
momento, contudo ficou somente no papel; em 2014 o prefeito Bernal deu entrada 
com a UPA Veterinária, mas também somente no papel. Contou que o atual 
Prefeito Marquinhos Trad abriu as portas para que o mesmo pilotasse esse projeto 
junto com o CCZ e que estavam buscando o apoio da Secretaria Municipal de 95 
Saúde para verificar de onde viria o custeio, porém o Conselho Municipal de 
Saúde questionou o dispêndio de recursos para a ação. Relatou que em visitas à 
hospitais veterinários em outros estados do Brasil foi constatado que o recurso 
estava ligado ao meio ambiente. Por isso, estavam buscando a parceria da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), através do 100 
Secretário Luis Eduardo, quando apresentariam um organograma, constando o 
espaço da UPA (não um hospital), para tratamento de cães e gatos, e outro 
departamento para atendimento de outras questões com animais em toda a cidade, 
como o caso das capivaras, araras, quatis e outras espécies. Informou que já havia 
recursos de uma emenda parlamentar do Deputado Márcio Fernandes, que 105 
encaminhou oitenta e cinco mil reais para o CCZ, para a compra de materiais, 
bem como, através de emenda da Câmara Municipal, foram designados recursos, 
que foram utilizados para a aquisição de material cirúrgico. Contou que havia, 
também, uma emenda parlamentar do Deputado Dagoberto que designava 
recursos para a compra de um castra móvel. Além disso, informou que lhe foram 110 
repassados cento e cinquenta mil para aplicação na UPA. Portanto, garantiu que 
a UPA Veterinária estaria funcionando antes do término da gestão do Prefeito 
Marquinhos, pois era um compromisso de campanha. Explicou que o CCZ 
continuaria a cumprir o seu papel, que era o controle de zoonoses e a UPA 
Veterinária funcionaria no prédio anexo do CCZ. Relatou, ainda, que elaborou 115 
uma lei, juntamente com mais quatro vereadores, Gilmar da Cruz, Antônio Cruz 
e Eduardo Romero, que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido, 



4 
 

realçando que já havia uma Lei Municipal que proibia os órgãos municipais de 
estourar fogos. Disse que já haviam conversado com o Prefeito que concordava 
em sancionar a referida lei, a qual teria cento e oitenta dias para começar a vigorar, 120 
após a sua publicação. Ressaltou que havia em Campo Grande mais de vinte 
pontos de observação de aves e, segunda uma estudiosa, mais de quatrocentas 
espécies de aves na cidade, que, com a soltura de fogos, eram afugentadas. 
Afirmou que além das aves outros animais, bem como as pessoas, seriam 
beneficiados com a lei. Contou que existia, também, no CCZ, o programa de 125 
castração on line, que era referência no Brasil, graças à equipe do Centro e da 
Agetec. Explanou que haveria um programa na UPA, que se tratava de fazer uso 
de um veículo para funcionar como uma ambulância simples, para recolhimento 
de animais, nas ocasiões de emergência. Em relação aos maus tratos aos animais, 
relatou que havia muitos tipos, desde estupro até a sacrificação de animais, e que 130 
precisava de um trabalho grande para chegar a conscientização da população. 
Finalizou agradecendo a oportunidade de participar desta plenária e colocou a 
Câmara de Vereadores à disposição para qualquer demanda do CMMA. Quando 
foi aberta a sessão para manifestações, a conselheira Silvia parabenizou o 
Vereador, Doutor Francisco, e confessou que o admirava e respeitava muito o seu 135 
trabalho, e que o que aprendeu na área de controle de zoonoses, no decorrer dos 
anos, devia muito a ele. Manifestou que concordava com o expositor quando disse 
que Campo Grande necessitava realmente de um setor voltado para o Bem estar 
dos animais. Contou que estava em uma Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
Ambiental, a qual, no ano passado, foi implantado o Programa de Atenção aos 140 
Acumuladores, os quais vivem em situação de vulnerabilidade social, 
inicialmente voltado para acumuladores de resíduos. Disse que o programa seria 
ampliado para outras Secretarias, como a Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SAS), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(Semadur), porque entendia que meio ambiente e saúde precisavam trabalhar 145 
juntos. Contou que nesse programa de monitoramento de acumuladores de 
resíduos tinham encontrado muitos acumuladores de animais. Concluiu 
afirmando que era preciso discutir com todos os órgãos envolvidos com muita 
seriedade, para cuidar do bem estar de todos os animais de nosso Município. Em 
seguida, a conselheira Rosângela contou que recebera uma denúncia pelo 150 
Imasul, de que em uma residência em um bairro nobre de Campo Grande estava 
matando cachorros para alimentação. Confessou que ficou muito impressionada 
e preocupada, procurando pensar de quem era a competência para agir, uma vez 
que o Imasul não tratava desse assunto no município. Questionou se algum técnico 
municipal saberia informar o andamento disso, quando a conselheira Silvia 155 
explicou que acompanhou por muitos anos esse caso, relatando que se tratava de 
uma havaiana, usuária de drogas, que vive numa condição sub-humana, a qual já 
havia sido acionada pela Polícia Federal, pela Imigração, pelo DECAT, contudo, 
naquele momento não havia a questão do uso de animais para alimentação, ao 
contrário, ela tratava muito bem os animais. Disse que oferecia muitos problemas 160 
como odores fétidos, barulho, sem nenhuma higiene, tanto pessoal como da casa. 
Ressaltou que este problema persistia, sendo acompanhado por uma agente fiscal 
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sanitária do CCZ. Informou que o DECAT já fora acionado, o CCZ estava 
agendando uma visita à residência, mas que era muito difícil porque a moradora 
não abria os portões para receber os técnicos, por isso o Delegado estava emitindo 165 
um mandado, para poderem adentrar ao imóvel. Retomando, o Vereador apontou 
que gostaria de citar mais duas coisas importantes. Primeiro, frisar a abordagem 
da conselheira Silvia sobre os acumuladores de animais, pois existia pessoas em 
Campo Grande que possuíam mais de trezentos animais em um terreno de 24 por 
30 metros. Destacou que há algum tempo foi detectado que na Rua Madri havia 170 
uma senhora, funcionária pública aposentada, que abrigava mais de duzentos e 
cinquenta felinos, a qual foi acumulando dívidas. Contou que ela vivia com um 
tio e que um certo dia deu veneno a ele e também tomou, cometendo suicídio. 
Outro problema maior ainda, que entendia que o CMMA precisava cobrar da 
Saúde era a questão do carrapato da capivara, sobre o qual havia um estudo do 175 
Doutor Renato Andreotti, da Embrapa, maior autoridade do mundo em carrapatos, 
onde em um levantamento recente constatou que todas as capivaras da cidade que 
foram capturadas portavam carrapatos, todos contaminados com a bactéria 
Richettsia richettsii, que transmitem a febre maculosa. Informou que em 2016 
houve em Campo Grande três casos de febre maculosa, em 2017, dois casos e, em 180 
2018, um caso. Portanto, era uma grande preocupação, principalmente com o 
Lago do Amor e com o Parque dos Poderes, e em alguns condomínios 
residenciais, como o Damha. Disse que esperava que não acontecesse como a 
leishmaniose, que apesar de tantos avisos, as autoridades não tomavam as 
providências necessárias e a doença se alastrou. Finalizou alertando que, além 185 
disso, infelizmente, grande parte de médicos que estavam saindo das 
Universidades não sabia fazer diagnósticos de leishimaniose, nem de febre 
maculosa, tampouco da dengue. Com a palavra, a Presidente, conselheira 
Rosângela, agradeceu novamente ao Vereador e colocou este Conselho à 
disposição dizendo que todos trabalhavam por um meio ambiente saudável. 190 
Prosseguindo, anunciou o próximo item da pauta “Apresentação do 
estudo/pesquisa sobre o turismo na APA do Ceroula”, convidando a técnica da 
Planurb, Bacharel em Direito e Turismóloga, Lucilene Oshiro para fazer uso 
da palavra. A técnica Lucilene cumprimentou a todos e expôs que essa pesquisa 
foi o resultado de um trabalho de conclusão do Curso de Turismo, com ênfase em 195 
Empreendedorismo e Políticas Públicas, pela Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul, realizada em dois anos, 2017 e 2018, abrangendo épocas de chuva 
e épocas de seca também. Noticiou que a APA do Ceroula era a maior em extensão 
do Município, com quase 67 mil hectares e, por causa disso, precisou delimitar 
uma área para a pesquisa, escolhendo a região da Cachoeira do Céuzinho e o seu 200 
entorno. Diante de todas as condições ambientais encontradas decidiu direcionar 
o trabalho para detectar os principais aspectos que impactavam o local, para 
auxiliar na exploração de forma mais correta. Discorreu sobre o tema explanando 
a pesquisa em data show. Destacou que na APA do Ceroula havia um hot stop de 
observação de aves, e que esta modalidade tinha se tornado muito atraente para o 205 
turista. Afirmou que já estava consolidado, tanto no Brasil como fora, que Campo 
Grande era a capital de observação de aves, o que considerava uma oportunidade 
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muito grande para fomentar o turismo em nossa cidade. Colocou que o tema do 
trabalho foi denominado “Céuzinho – análise dos impactos causados pelo 
desenvolvimento desordenado do turismo na APA do Ceroula no Município de 210 
Campo Grande/MS”, com o objetivo de prevenir que o local sofresse prejuízos 
em sua beleza cênica, paisagística e ambiental. Apontou que o Turismo era uma 
área multidisciplinar e os profissionais do turismo não conseguiriam agir 
isoladamente, pois precisavam trabalhar interligados com as diversas áreas, para 
que o turista fosse atendido de forma que lhe causasse motivação para voltar e 215 
trazer outras pessoas a esse destino. Citou que o Relatório do Fórum Mundial de 
Turismo de 2017 colocou o Brasil como o país número um no quesito diversidade 
de recursos naturais, além de se destacar como o oitavo classificado no item de 
recursos culturais. Portanto, entendia que precisavam aproveitar a oportunidade 
para fomentar o turismo visando o desenvolvimento econômico do Município de 220 
Campo Grande. Descreveu que aquele local da APA tinha a beleza do bioma do 
cerrado, onde as questas de Maracajú lhe davam uma beleza cênica fantástica, 
além de ter nas proximidades a Bacia do Paraguai e a Bacia do Paraná, lamentando 
que muitos campograndenses não conheciam. Afirmou que a proposta era a 
exploração do turismo de forma sustentável, visando o desenvolvimento 225 
econômico, mas garantindo sempre a preservação as áreas naturais, e, para isso, 
era necessário um suporte técnico e legal em todas as áreas. Frisou que o turismo 
e o desenvolvimento econômico deviam de concatenar para que interagissem 
harmonicamente e causassem o menor impacto de danos possível ao ambiente. 
Apresentou os dados econômicos e financeiros que o desenvolvimento do turismo 230 
oferecia, e apontou que o mesmo também ampliava os postos de trabalho de forma 
multidisciplinar. Finalizou expondo a importância da avaliação, monitoramento e 
controle constantes para que o atrativo oferecido naquela área se tornasse 
referência em nosso Município. Agradeceu a oportunidade e se colocou à 
disposição para esclarecimentos. Com a palavra, o conselheiro Giancarlo 235 
parabenizou o trabalho da pesquisadora Lucilene e lembrou que à época da 
Enersul havia naquela região um centro para recuperação de drogados, perguntou 
se ainda existia, quando foi respondido que a estrutura ainda existia, mas não 
estava em funcionamento. A seguir, a conselheira Silvia apontou que não 
somente na APA do Ceroula, mas também na APA do Guariroba existia o 240 
questionamento do turismo formal. Relatou que nas redondezas das APAs havia 
descarte vergonhoso de resíduos de todos os tipos, questionando se não seria o 
momento de trabalhar a fiscalização de forma mais incisiva, já que era muito 
difícil levar a população à conscientização através da educação ambiental, que 
acontecia de forma muito precária em nossa cidade. Denotou que o poder público 245 
poderia organizar essas áreas com monitoramento mais eficiente como se fazia 
em outras regiões de turismo, onde os turistas somente adentravam à área depois 
de adquirir um voucher e/ou com a companhia de um guia, sugerindo que, talvez 
pudesse ser ampliado o trabalho dos guardas municipais ambientais. A técnica 
Lucilene expôs que um levantamento mapeou cinquenta cachoeiras no Município 250 
de Campo Grande, as quais a maioria dos munícipes não conhecia. Confirmou 
que infelizmente, havia descarte de resíduos nesses locais, caçambas cheias 
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descarregavam o entulho, quando a Semadur era acionada fazia a fiscalização e 
multava, mas não tinha efetivo suficiente para executar e o serviço de 
monitoramento permanente. Salientou que antigamente a população alegava que 255 
não existia lugares apropriados para o descarte, contudo, já estavam instalados 
quatro EcoPontos e continuava com o hábito horroroso de jogar lixo em qualquer 
lugar. Portanto, também concordava com uma cobrança mais incisiva e multas 
para alertar as pessoas de suas responsabilidades com a preservação do meio 
ambiente. Argumentando, a conselheira Silvia disse que os quatro EcoPontos era 260 
muito pouco para o universo e a realidade de Campo Grande, além de 
apresentarem problemas, pois não recebiam todos os tipos de materiais. Contou 
que vinha questionando os técnicos da SOLURB através do Conselho que 
participava. A seguir, o conselheiro Airton Rui reforçou que havia muitos 
problemas com o descarte de materiais em nossa cidade, exemplificando com o 265 
fato de que na semana anterior precisara descartar quatro lâmpadas fluorescentes 
e não encontrou um lugar de recolhimento público. Contou que foi até uma loja 
grande que comercializava este tipo de lâmpada, onde receberam “de favor”. 
Denunciou que quando andava pelas ruas ou em praças da cidade recolhia garrafas 
ou outro tipo de lixo jogado, porém não existia nenhuma lixeira para descartar 270 
esse material, sugerindo que fossem construídas lixeiras de concreto, uma vez que 
existia muitos vândalos que destruíam as lixeiras de plástico. Reivindicou ainda, 
a colocação de pontos de água nas praças, para que as pessoas que cuidavam não 
precisassem se sacrificar para levar água de casa para regar as plantas, reafirmou 
que o poder público devia proporcionar as condições para que os cidadãos 275 
pudessem exercer a sua cidadania. Dirigindo-se à expositora da pesquisa, alegou 
que percebera que não houve referência à população local, complementando que 
admirava e acompanhava muito a atividade relacionada à observação de aves, mas 
destacou que, apesar de todo o potencial que o Brasil possuía, a exploração do 
turismo ainda era muito deficiente, e, em Campo Grande não era diferente. 280 
Buscando esclarecer, a técnica Lucilene divulgou que o Eco Turismo tinha como 
vertente áreas naturais com vistas à sustentabilidade, e a sua Política definia que 
as pessoas precisavam ser preparadas e inseridas, pois quem praticava esse tipo 
de turismo tinha que ter a consciência de que nada podia ser deixado no local, 
carregando consigo todo o lixo produzido. Revelou que a Planurb vinha 285 
realizando oficinas, enquanto elaborava o Plano de Manejo da APA, para 
conscientizar os moradores. O conselheiro Luis Eduardo manifestou que era 
grande o desafio para atender toda a cidade, porque não havia efetivo suficiente, 
sendo apenas uma dúzia de guardas municipais ambientais, mas havia muito 
empenho da equipe de educação ambiental e esse trabalho abrangia a população 290 
do local, mas também de todos que o utilizavam. Explicou que o descarte irregular 
em vias era difícil de fiscalizar, a não ser quando o infrator era pego em flagrante. 
Revelou que neste ano conseguiu-se um controle que antes da implantação do 
CTR Eletrônico não havia. Narrou que em janeiro deste ano iniciou-se com uma 
gestão de quatro mil toneladas em resíduos da construção civil, e em julho foram 295 
cinquenta e sete mil toneladas. Assim, através do Softwear implantado podia-se 
controlar todo o fluxo dos resíduos, inclusive a utilização e o movimento das 
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caçambas, contudo, muita coisa precisava ser ajustada, pois era um programa de 
fiscalização muito novo. Em seguida, o conselheiro Luiz Antônio parabenizou a 
técnica Lucilene pela pesquisa que trouxe conhecimentos importantes a este 300 
pleno e sugeriu que a Sedesc fosse procurada, porque era a Secretaria responsável 
pelo desenvolvimento econômico e podia colaborar com o projeto. Esgotado o 
assunto, a Presidente, conselheira Rosângela, passou a palavra à conselheira 
Ossana para apresentar o Parecer sobre a Empresa COMFER, elaborado pela 
Comissão instituída para este fim. A conselheira Ossana explicou que o Processo 305 
da Empresa COMFER foi analisado à luz da legislação e o Parecer fora emitido 
com a presença de todos os membros da Comissão. Procedeu à leitura nos 
seguintes termos: “Minuta do Voto” “Trata-se do processo de licenciamento 
ambiental sob o nº 91546/2017-65, referente a empresa COMFER COMÉRCIO 
DE METAIS LTDA, localizada na Rodovia Anel Viário, nº 247, figurando como 310 
atividade principal o comércio de metais. Conforme folhas 33 e 34 do processo 
no qual consta o Comunicado 1.644/GFLA/2017, emitido em 12 de dezembro de 
2017 e recebido pela COMFER em 08/01/2018, foi informado à empresa para que 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias apresentasse os documentos listados sob 
itens 01 a 33 do referido Comunicado; Conforme folha 35 do processo a empresa 315 
protocolizou, em 09 de abril de 2018, a solicitação de mais 60 dias para conclusão 
das pendências requeridas pelo Comunicado 1.644/GFLA/2017, e folha 41 do 
processo no qual consta o Comunicado nº 0135/GLFA/2018, recebido em 25 de 
abril de 2018, deferindo a dilação de prazo para 08/06/2018 para atendimento do 
comunicado anterior; Conforme folhas 52 a 92 do processo no qual consta 320 
protocolo de entrega, em 30 de maio de 2018,  dos documentos visando 
atendimento das exigências contidas no Comunicado 1.644/GFLA/2017; 
Conforme folhas 93 a 95 do processo no qual consta o Parecer Técnico 
04073/GFLA/SEMADUR/2019, segundo o qual 12 itens do Comunicado não 
foram atendidos e que,  assim sendo, não haveria mais possibilidade de estender 325 
a tramitação do processo de licenciamento, ressaltando, porém, a falta de 
apresentação de comprovação de intimação à empresa de seu conteúdo ou da 
decisão prolatada baseada em suas premissas, que só foi dado a conhecer ao 
interessado, pois este procurou a Administração em 03/2019 em busca de 
informações quanto à decisão dos autos e lhe foi dado conhecer que o processo já 330 
estava decidido e arquivado. Insta observar que neste Parecer consta as seguintes 
observações, em sua conclusão final: 3.2 análise do atendimento ao Comunicado 
n. 1.644/GFLA/2017; - “O Comunicado não foi integralmente atendido. Após 
análise restou constatado o não atendimento aos seguintes itens: 10, 11, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28. Dos itens citados acima, foi feito um aparte com 335 
relação aos itens 16, 17 e 18. Vejamos: - Para o não cumprimento de alguns itens 
do Comunicado n. 1.644/GFLA/2017 a empresa justificou que parte da sucata 
ferrosa possuía o chamado metal de sacrifício. Esse metal possui menor poder de 
redução do que o material utilizado na estrutura, para que possa ser sacrificado e 
protegido. Já as sucatas ferrosas que não possuíam composição desse material de 340 
sacrifício em contato com a água e o oxigênio entra em processo de ferrugem, 
porém, leva um determinado tempo (anos) para se deteriorar por completo. Assim, 
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com base nessa justificativa técnica e considerando que os materiais depositados 
no pátio da empresa não permanecem mais que uma semana no local, fls. 57, a 
empresa deixou de cumprir alguns itens do Comunicado n. 1.644/GFLA/2017 345 
(itens 17, 18 e 19); - Com relação à justificativa mencionada este agente Fiscal de 
Meio Ambiente entende que o licenciamento ambiental não pode se basear 
somente em premissas ou argumentos técnicos sem que haja sua efetiva 
comprovação. Portanto, entende que se faz necessário o cumprimento dos itens 
17, 18 e 19, visto que desta forma teremos como aferir se a tese defendida pela 350 
empresa realmente procede, além do benefício de obtermos subsídios técnicos 
importantes para o monitoramento da atividade; Mais adiante, no mesmo parecer, 
diz-se: “Restou constatado ainda o não atendimento aos seguintes itens: 10, 11, 
16, 21, 22, 23, 26, 27, 28 do Comunicado n. 1.644/GFLA/2017”. Na decisão final 
do processo, temos: “ Diante da documentação constante no processo em análise 355 
de acordo com a legislação em vigor, opinamos pela ratificação dos termos 
contidos no Parecer Técnico n. 04.073/GFLA/2019, uma vez que já foram 
concedidos à empresa todos os prazos legais previstos no artigo 18, §2º, do 
Decreto Municipal n. 7.884/99 para o completo atendimento do Comunicado n. 
1.644/GFLA/2017. Vê-se que da decisão do presente caso, tratou-se apenas de 360 
RATIFICAÇÃO de parecer emitido de forma vaga, sem fundamentação, sem 
aplicação do art. 55, LC 123, e, consequentemente, sem notificação e abertura de 
prazo para defesa, o agente fiscal exigiu do contribuinte o que não determinou 
fazer, ou seja, exige o cumprimento dos itens, sob o argumento exclusivo de que 
a justificativa técnica apresentada pelo contribuinte não era válida. Logo, a 365 
decisão pelo indeferimento dos autos foi apenas de RATIFICAÇÃO de decisão 
anterior eivada de nulidade ante a ausência de fundamentação da decisão 
administrativa, a qual, se submete ao entendimento doutrinário regulamentado 
pela Lei Federal nº 9.784/1999 – lei que regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal. Em seu artigo 50, a referida lei elenca 370 
situações de fato e de direito que quando presentes obrigam o agente público a 
motivar o ato, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos presentes. 
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos 
e dos fundamentos jurídicos, quando: I – neguem, limitem ou afetem direitos ou 
interesses; II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; [...] V – 375 
decidam recursos administrativos. Não obstante, o parecer, ao seu final, entende 
que: “Art. 18 – As solicitações de esclarecimentos e complementações 
decorrentes da análise dos documentos, projetos e Estudos Ambientais, serão 
realizados uma única vez, podendo haver reiterações nos casos em que os 
atendimentos não sejam satisfatórios ou gerarem a necessidade de novos 380 
esclarecimentos. § 1º - ... § 2º - O empreendedor terá o prazo máximo de 03 (três) 
meses para atendimento da solicitação original e, de 02 (dois) meses, para o caso 
de reiteração, sob pena do processo ser encerrado e arquivado”. Com relação ao 
prazo, entendemos que quem está adstrito aos prazos descritos no art. 18 é a 
Administração Pública, e a esta que cabe de uma única vez, resguardando ainda, 385 
reiterações ilimitadas, as solicitações de esclarecimentos e complementações da 
análise de documentos. Ao contribuinte/empreendedor, cabe, tantas quantas vezes 
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forem requisitadas, atender as solicitações de esclarecimentos e 
complementações, nos prazos de 03 meses para a solicitação original e de 02 
meses para as demais solicitações. Logo, não há limites para as Reiterações de 390 
informações, de documentos, e o que mais julgar necessário, para a 
Administração, o que se limita é o tempo de atendimento para cada uma dessas 
solicitações. O contribuinte, em seu entender, atendeu às solicitações da 
Administração Pública, cabendo a esta requisitar/determinar eventuais dúvidas ou 
complementações de ações que visem a viabilidade econômica do 395 
empreendimento. Não há interesse para a Administração pública o fechamento 
dos estabelecimentos comerciais, mas apenas e tão somente sua adequação às 
regras ambientais. Há ainda, em contraposto à decisão administrativa, o disposto 
no art. 55 do Estatuto das Micro e Pequenas empresas, pois a Legislação 
complementar assegurou a estes pequenos empreendimentos. 400 
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, 
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação 
do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, e deverá ser 
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza 
comportar um grau de risco compatível com esse procedimento. Assim, 405 
corroborado ao fato de que o contribuinte não foi intimado da decisão supra, 
também não lhe foi aberto prazo para o cumprimento dos itens tidos por não 
satisfeitos, com a orientação adequada ao seu cumprimento, considerando que, no 
entender do contribuinte, os mesmos haviam sido cumpridos rigorosamente item 
a item, consoante o que demonstra o ofício de fls. 55/62. Nesse desiderato, nosso 410 
voto é de que: a) Seja regularmente intimado o contribuinte da decisão de fls. 
93/95 requisitando ao mesmo cumprimento dos itens considerados que não foram 
integralmente atendidos, e, que em nosso entender, se o foi em sua integralidade, 
cabe a Administração apontar a parte que não foi atendida e discriminar as ações 
atinentes ao seu integral cumprimento nos itens 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 415 
26, 27 e 28, uma vez que não sendo descrito em Lei não há como o contribuinte 
cumprir com uma exigência não determinada/especificada. 3.2 “Análises do 
atendimento ao Comunicado n. 1.644/GFLA/2017; - O Comunicado não foi 
integralmente atendido. Após análise restou constatado o não atendimento 
aos seguintes itens: 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28. b) Seja 420 
assinalado prazo de 02 meses para cumprimento das determinações a serem 
elencadas com observação ao item “a” desse voto/decisão; c) Seja anulada o auto 
de infração e multa nº 471894, uma vez que a penalidade imposta é decorrente do 
prosseguimento de atividade que se desejava prosseguir, e bem por isso se 
persegue a concessão da Licença Ambiental, não sendo razoável aplicação de 425 
multa para o fato em questão”. Ao final da apresentação, a conselheira Gisseli 
pediu vistas ao Parecer, justificando que precisava analisá-lo melhor uma vez que 
algumas questões deviam ser consideradas e explicadas melhor, ficando então, 
responsável por apresentar o seu relatório na próxima sessão ordinária no mês de 
setembro. Antes de dar prosseguimento à pauta, a Presidente, conselheira 430 
Rosângela, comunicou que recebera o questionamento de um munícipe em 
relação às estações de transbordo de resíduos da construção civil, alegando que os 
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caçambeiros não estavam descarregando totalmente os resíduos, mas como era 
um problema específico, solicitou que o mesmo se dirigisse oficialmente ao 
CMMA, para os encaminhamentos. Por fim, passou a palavra à conselheira 435 
Berenice para os relatos sobre a alteração do Decreto do Sistema de 
Licenciamento Ambiental de Campo Grande/MS (SILAM). A Diretora-
Presidente da Planurb, conselheira Berenice relatou que o trabalho de revisão 
do SILAM iniciou em janeiro deste ano, com a instituição do Grupo de Trabalho 
formado pela equipe técnica da Semadur: Alessandra Gonçalves Vargas da 440 
Fonseca, Renata Mendes de Freitas, Carolina Ishy Candia, Cristóvão Espíndola 
Junior, Mikaela Paes Fugita, Paulo Sleiman Rojas e a ténica Gisseli Ramalho 
Giraldelli dos Santos, que colaborou nas reuniões; e da Planurb formada pelos 
técnicos: Rodrigo Giansante, Mariana Massud Correa de Souza Arruda, 
Elisângela Alves Lijeron Camargo, Mariana Thais Rodrigues Godoy, Gabriela 445 
Pereira Ferreira Barreto Lazari e Jamlison Rosa Araújo. Expôs que essa equipe 
era multidisciplinar e que foi proposto a mesma o grande desafio de compilar toda 
a legislação que regulamentava o Silam em um único documento, visando a 
simplificação, a desburocratização, com medidas que atendessem não apenas o 
anseio do Brasil, mas do mundo, e que, apesar deste olhar, tivesse também a 450 
preocupação com a preservação e a observância aos preceitos legais que a Política 
Nacional de Meio Ambiente preconizava. Disse que foram oficiados a Associação 
Comercial, a FIEMS, o Imasul, o Sindicato Rural, bem como todas as instituições 
que compões o CMMA, solicitando a sua contribuição com sugestões. Narrou que 
foram muito bem acolhidos quando visitaram o Imasul, o qual disponibilizou todo 455 
o material que estavam utilizando relacionado ao assunto. Revelou que 
acompanhou e analisou de forma muito crítica o trabalho da equipe, que estudou 
e construiu o documento no decorrer de seis meses, acatando todas as 
contribuições que chegaram. Finalizou exprimindo que o produto final ficou 
ótimo e que se sentia muito orgulhosa deste trabalho e de toda a equipe que o 460 
elaborou, pois superou todas as expectativas. Finalizou entregando um exemplar 
a essa Assessora para guardar nos anais do CMMA e outro à Presidente e 
Coordenadora da relatoria que analisaria o documento. A seguir, pediu ao 
conselheiro Luis Eduardo que se manifestasse como participante do processo, 
como Secretário da Semadur, órgão executor da política de licenciamento. O 465 
conselheiro Luis Eduardo comentou que desde o início de 2018 os técnicos da 
Semadur se reuniam e analisavam os procedimentos do dia a dia, assim sendo, 
acreditava que quando foram chamados para formar a equipe já tinham várias 
questões amadurecidas e alinhamento das questões que mais afligiam o trabalho 
cotidiano. Destacou o engajamento desses servidores que se apropriaram e 470 
estudaram as novas legislações vigentes no país. Assim, produziram um 
documento rico, moderno e desburocratizado, com um olhar multidisciplinar e 
representado tanto pelo poder público, como pela sociedade civil. Elogiou a 
equipe que participou assiduamente com 100% dos membros, se esforçando ao 
máximo para completar o documento no tempo previsto. Destacou que a partir da 475 
entrega à relatoria deste Conselho nesta reunião a equipe toda estava à disposição 
para maiores esclarecimentos. Complementando, a conselheira Gisseli destacou 
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que as alterações que foram feitas no Decreto simplificariam muito as atividades, 
oportunizando aos técnicos da Semadur agilizar os encaminhamentos pertinentes 
ao licenciamento ambiental. Adiantou que a Secretaria havia aderido à Rede MS 480 
+5 que traria grandes avanços, que as dispensas já estavam sendo automáticas e 
as análises aconteciam com mais rapidez para definição do Termo de Referência 
adequado para cada caso. Logo após, a Presidente, conselheira Rosângela, 
agradeceu e manifestou que recebia o documento como um presente, tendo em 
vista que há 20 anos trabalhavam com uma legislação imexível e isso dificultava 485 
a execução do trabalho. Narrou que no Imasul ficaram de 2004 a 2011 elaborando 
uma nova versão do Manual de Licenciamento e que de 2011, foi realizada uma 
nova revisão em 2015 e, a partir de 2015 trabalharam uma nova versão que estava 
pronta, só faltava publicar em Diário Oficial. Alegou que a ideia era rever 
anualmente, porque o mundo atual era muito dinâmico. Além disso, disse que os 490 
documentos no Imasul já estavam todos digitalizados e esperava que o município 
também adotasse este procedimento. Parabenizou a equipe e, de imediato, intimou 
a Câmara Técnica do CMMA, instituída para trabalhar os assuntos relacionados 
às legislações, da qual era a Coordenadora, para participarem da primeira reunião 
da Relatoria do Silam agendada para a quarta-feira próxima, às 14 horas. A seguir, 495 
passou a palavra à advogada Renata Possari, que representava o Sindicato Rural 
de Campo Grande, para as suas considerações, a qual parabenizou toda a equipe 
que trabalhou na revisão do Decreto e agradeceu pela disponibilização às 
entidades para contribuírem com sugestões. Ofereceu também à Relatoria a 
colaboração Jurídica do Sindicato Rural através do seu trabalho e também da 500 
advogada Carolina Muniz. Para concluir, a Presidente, conselheira Rosângela, 
comunicou que o Conselho havia recebido da Semadur o Processo do Estudo de 
Impacto Ambiental da Empresa STA Administração e Empreendimentos, sobre 
um loteamento urbano, o qual precisava ser analisado para que fosse emitido um 
Parecer acerca do mesmo. Lembrou que quando foi apresentado o Projeto nesta 505 
plenária, se colocou à disposição para a análise e relatoria juntamente com o 
conselheiro Peter. Diante disso, o Processo foi entregue ao conselheiro Peter para 
realizar a leitura e uma análise preliminar, para depois reunirem-se afim de emitir 
o Parecer. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, a Presidente, 
conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes, agradeceu a participação de 510 
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, 22 de agosto de 
2019.  515 
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