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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 331ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. 
Remessa da Ata da 330ª 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 330ª Sessão Ordinária 
do CMMA. 2. Projeto aprovado proibindo canudinhos de plástico em bares e 
restaurantes – Deputado Pedro Kemp 3. Relatório sobre o Processo da 
Empresa COMFER (vistas) – Conselheira Gisseli Ramalho Giraldelli dos 
Santos. 4. Parecer sobre o Processo de Licenciamento da Empresa STA 
Empreendimentos – Relatores Conselheira Rosângela Maria Rocha 
Gimenes e Conselheiro Peter James Richardson. 5. Divulgação das 
atividades relativas à Semana da Árvore – Técnicos da Planurb. 6. Outros 
assuntos. 7. Pauta para a próxima sessão.  
 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às oito 
horas, na Sala de Reuniões do Sindicato Rural de Campo Grande/MS, Rua 
Raul Pires Barbosa, 116 - Chácara Cachoeira, reuniram-se os membros deste 
Conselho, sob a Presidência da Conselheira Rosângela Maria Rocha 
Gimenes (OAB/MS), e da Assessora Técnica às plenárias da Assessoria de 5 
Assistência aos Órgãos Colegiados, Maria Bernardete Durante. Estavam 
presentes os (as) conselheiros (as): Matheus de Arruda Jesus (Sedesc), Berenice 
Maria Jacob Domingues (Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos 
(Semadur), Neila Janes Viana Vieira (Segov), Ariel Serra e João Gomes de 
Oliveira Neto (Sisep), Luiz Mário Ferreira (Imasul), Eliza Mense (Instituto 10 
Arara Azul), Adelita Casanova da Rosa Pereira (ESA/OAB/MS), Giancarlo 
Lastória (UFMS), Benjamin Duarte (Asef), Peter James Richardson e Valéria 
Garcia Gabas (Secovi), Rodolfo Vaz de Carvalho e Airton Rui Cicereli 
Fernandes (Sind. Rural), Cátia Hiroko Yamasaki e Ossana Chinzarian Miguel 
(Sinduscon). Justificaram a ausência os (as) conselheiros (as): Luiz Antônio de 15 
Oliveira (Sedesc), Gizele Ficher da Silva Toffoli (Agereg), Rodrigo Giansante 
(Planurb), Luis Eduardo Costa (Semadur), Silvia Barbosa do Carmo e Thalita 
Farias Duarte (Sesau), Vicente Motta de Souza Lima (Ibama), Neiva Maria 
Robaldo Guedes (Instituto Arara Azul), Elizabete Coimbra Lisbôa 
(ESA/OAB), Sandra Garcia Gabas (UFMS), Sandra Marize Marques 20 
(OAB/MS), Robson Campos dos Santos (IEMS). Estavam presentes também:  
Vinícius V. Ferreira Zanardo (técnico da Planurb), Deputado Pedro Kemp, 
Claudinei Menezes Pecois e Maria Cristina Possari Lemos (Presidente e Vice-
Presidente da ARCP Guariroba, respectivamente), Laís Berro Gomes (JMP2 
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Projetos). Constatada a suficiência de quórum, a Presidente conselheira 25 
Rosângela, cumprimentou a todos e, imediatamente, convidou o Deputado 
Estadual Pedro Kemp para fazer parte da Mesa, passando-lhe a palavra. O 
Deputado Pedro Kemp cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade de 
falar sobre a Lei que resultou de um projeto seu na Assembleia Legislativa 
proibindo o uso de canudinhos de plásticos por hotéis bares e restaurantes no 30 
Estado de Mato Grosso do Sul. Narrou que este projeto tinha a perspectiva de 
diminuir aos poucos o uso de produtos plásticos descartados no meio ambiente. 
Informou que leis semelhantes já haviam sido aprovadas também em vários 
municípios do Brasil, especialmente naqueles do litoral, onde os animais 
marinhos são encontrados mortos, ou ainda vivos, portando plásticos em seus 35 
órgãos ou enrolados com os mesmos. Disse que o principal objetivo era 
sensibilizar a população para levá-la à conscientização da necessidade de 
mudança de comportamento e da importância de cada um fazer a sua parte, 
visto que esses materiais demoravam muito tempo para se deteriorarem no meio 
ambiente e não visava simplesmente proibir o uso do canudinho. Discorreu que, 40 
após ampla discussão na Assembleia, surgiram outras ideias e, como uma das 
consequências, foi criado o Projeto “Papel zero, plástico zero”, para tentar 
eliminar o uso do papel e do plástico em tudo que era possível naquela Casa. 
Contou que, anteriormente, era descartado quatro ou cinco resmas de papel 
sulfite em cada projeto discutido e votado somente no plenário e que isso foi 45 
eliminado com o uso da tecnologia. Além disso, nos gabinetes tiraram os copos 
plásticos de café e de água, os quais foram substituídos por canecas individuais. 
Essa iniciativa resultou em uma economia de sessenta e cinco mil reais mensal, 
segundo o último levantamento. Relatou que empresários da área procuraram 
os deputados para argumentar que perderiam recursos investidos na compra de 50 
canudinhos para estoque, quando então, foi acrescentada uma emenda ao 
Projeto dando o prazo de um ano para as empresas se adequarem e buscarem 
outras alternativas, usando materiais biodegradáveis. Por fim, reafirmou que a 
lei visava esclarecer a população, cada vez mais, da importância de preservar o 
meio ambiente com atitudes sustentáveis, esperando, também, que o poder 55 
público e as empresas começassem a adotar as medidas cabíveis. Ao final, 
abriu-se para os questionamentos do plenário. Após algumas considerações e 
perguntas dos (as) conselheiros (as) e os respectivos esclarecimentos, a 
Presidente, conselheira Rosângela, revelou que o CMMA vinha atuando em 
várias questões referentes à proteção e preservação do meio ambiente, dentre 60 
elas, a recentemente manifestação e a Moção deste pleno sobre a supressão de 
uma área da vegetação do Parque dos Poderes para a instalação de um 
estacionamento, a qual foi encaminhada para várias autoridades do Município, 
inclusive, para a Assembleia, questionando se o Deputado tinha conhecimento 
deste encaminhamento e se já havia sido discutido. O Deputado Pedro Kemp 65 
respondeu que não tinha conhecimento, mas que imediatamente procuraria pelo 
expediente e se colocou à disposição na Assembleia para as demandas deste 
Conselho. A Presidente agradeceu a sua presença e, igualmente, disponibilizou 
este plenário para divulgação de assuntos que viriam beneficiar as pessoas de 
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nossa cidade e de nosso estado. A seguir, deu posse ao conselheiro Matheus 70 
de Arruda Jesus, representando a Sedesc, como suplente, em substituição ao 
conselheiro João Duarte de Oliveira. Na sequência, procedeu à leitura da pauta 
descrita acima e das correspondências de interesse da plenária. 
Correspondências expedidas: 1. Of. N. 29/CMMA/2019, de 13 de setembro 
de 2019, ao Promotor da 34ªPJ/CG, Luiz Antônio Freitas de Almeida, 75 
encaminhando a Ata da 326ª Sessão Extraordinária e da 327ª Sessão Ordinária 
referentes às discussões e manifestações da plenária sobre a Prestação de 
Contas do Fundo Municipal de Meio, bem como a manifestação deste 
colegiado sobre o desmatamento de área do Parque dos Poderes (Ata da 327ª), 
e, em anexo, a Moção referente ao assunto. 2.  Of. Circular n. 02/CMMA/2019, 80 
de 18 de setembro de 2019, encaminhando aa Moção do colegiado sobre o 
desmatamento de área do Parque dos Poderes às seguintes autoridades: 
Governador de MS, senhor Reinaldo Azambuja; ao Prefeito de Campo 
Grande/MS, senhor Marcos Marcello Trad: ao Presidente da Assembleia 
Legislativa, senhor Paulo Corrêa; ao Presidente da Câmara de Vereadores, 85 
senhor João Rocha; ao Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara 
Municipal, senhor Gilmar da Cruz; ao Presidente do Conselho Estadual de 
Controle Ambiental (CECA), senhor Jaime Elias Verruck, e à senhora Simone 
Mamede, Instituto Mamede. 3. Of. Circular n. 03/CMMA/CT de 
Acompanhamento de Legislações/2019, de 20 de setembro de 2019, 90 
comunicando a alteração do Decreto de Licenciamento Ambiental do 
Município de Campo Grande/MS e solicitando contribuições à Relatoria do 
CMMA. Este ofício foi encaminhado por e-mail, aos dirigentes das seguintes 
instituições: Sindicato Rural de Campo Grande; CAU/MS; ABRASEL; CRBio, 
CRQ/MS; FIEMS, SEBRAE; ACICG e CREA.  Correspondências 95 
recebidas: 1. Of. n. 3.336/2019/SUFGA/SEMADUR, recebido em 
11/09/2019, encaminhando a relação dos pedidos de licenciamento ambiental 
junto à Semadur, referente ao mês de agosto?2019. Encaminhado por e-mail. 
2. Of. n. 959/2019/AJ/Sedesc, recebido em 13/07/2019, encaminhando o nome 
do representante suplente daquela Secretaria, Sr. Matheus de Arruda Jesus. 3. 100 
Of. N. 3.043/SUFGA/Semadur, recebido em 17/09/2019, solicitando a 
indicação de um representante deste colegiado para compor a Comissão 
Avaliadora que determinará os requisitos ambientais mínimos e os critérios de 
avaliação das ações apresentadas pelas instituições públicas ou privadas 
interessadas na obtenção do Selo Verde. Terminada a leitura, abordou sobre o 105 
ofício n. 3.043, da Semadur, questionando os pares sobre a sua disponibilidade 
para participar da referida Comissão, quando a conselheira Elisa revelou que 
o Instituto Arara Azul gostaria de compor o grupo, sendo seguida pela 
conselheira Neila representante da Segov. Diante disso, o pleno aprovou e 
agradeceu às conselheiras, ficando decidido encaminhar a resposta à Semadur 110 
com as indicações. A Presidente, conselheira Rosângela, arguiu ainda, se 
havia necessidade de esclarecimentos ou solicitação de vistas acerca de algum 
pedido de licenciamento encaminhado pela Semadur. Como não houve 
nenhuma manifestação, de pronto, submeteu a Ata da 330ª Sessão Ordinária à 
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apreciação, quando a mesma foi aprovada pelo pleno, por unanimidade de 115 
votos.                                                                                                   Dando 
sequência à pauta, a Presidente, conselheira Rosângela, anunciou o próximo 
item “Relatório sobre o Processo da Empresa COMFER (vistas) convidando a 
conselheira Gisseli para apresentar a sua manifestação sobre o Processo citado. 
A conselheira Gisseli justificando o seu pedido de vistas disse que considerou 120 
que a Comissão que analisou o Processo equivocou-se em alguns pontos da 
legislação. Ao final da explanação, houve ampla discussão com argumentações 
e esclarecimentos de ambas as partes, ficando consignado pelos presentes que 
o Processo devia voltar para a Comissão, acrescida da participação dos 
conselheiros Luiz Mário, representante do Imasul e do conselheiro 125 
Benjamin, representante da ASEF, ambos com bastante experiência técnica 
em licenciamento ambiental, pelo trabalho desenvolvido em suas instituições, 
para o seu Parecer que deveria ser apresentado na próxima sessão ordinária, no 
dia 17 de outubro de 2019. Prosseguindo, a Presidente, conselheira 
Rosângela, referindo-se ao item 4 da pauta “Parecer sobre o Processo de 130 
Licenciamento da Empresa STA Empreendimentos”, cujos relatores eram ela 
própria e o conselheiro Peter James Richardson, disse que retiraria da pauta, 
pois não haviam finalizado a análise. Além disso, argumentou que era muito 
complicado o Conselho emitir um parecer em um processo que demandava um 
estudo de impacto ambiental antes da emissão da licença, quando vinha com 135 
todos os pareceres técnicos da Semadur. Alegou que não se sentia confortável 
pelo conhecimento técnico que a Semadur possuía, bem como por ter passado 
por audiências públicas e demais trâmites legais, porque se quisesse discordar 
de algum ponto, necessitava de profundo estudo e muita cautela para 
argumentar. Concluiu dizendo que seria apresentado na próxima sessão. Na 140 
sequência, abordou o caso do incêndio ocorrido no Parque Cônsul Assaf Trad, 
na região do Condomínio Alphavile, que destruiu quase toda a área do parque, 
sugerindo que este Conselho fizesse uma ação conjunta com a Planurb e a 
Semadur para o replantio da vegetação, para a instalação de um parque infantil, 
que foi totalmente queimado, bem como a realização de outras ações para que 145 
se tornasse um local agradável à visitação da população em geral. Quando 
finalizou a sua exposição, a conselheira Neila propôs encaminhar um ofício ao 
órgão afim solicitando esclarecimentos sobre a quem pertencia a 
responsabilidade do cuidado e manutenção daquele parque, pois tinha a 
informação de que era do Condomínio Alphavile. O conselheiro João Gomes 150 
contou que após o incêndio a Sisep e a Semadur foram chamadas para realizar 
a vistoria e relatar as condições do Parque. Ficou acordado, então que a 
Assessoria encaminharia um ofício à Planurb e à Semadur solicitando 
informações sobre as condições do Parque e de quem era a responsabilidade 
efetiva pela sua recuperação. A seguir, o conselheiro Giancarlo recordou que 155 
há algumas reuniões a Câmara Técnica de Acompanhamento do Contrato de 
concessão da água do Município de Campo Grande estava agendada para 
apresentar o seu Relatório, propondo que fosse pautado este assunto para a 
próxima sessão ordinária, convidando também a Concessionária Águas 
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Guariroba para participar, quando então poderiam questionar sobre a situação 160 
de intermitência no oferecimento de água à população, bem como, pedir outros 
esclarecimentos correlatos. Nesse momento, foi aconselhado unir a Câmara 
Técnica de Acompanhamento da Qualidade da Água à Câmara Técnica acima 
descrita, tendo em vista que a coordenadora, conselheira Sandra, encontrava-
se de licença médica prolongada. O plenário concordou ficando adicionados à 165 
primeira Câmara Técnica os membros da Câmara Técnica de 
Acompanhamento da Qualidade da Água, conselheiros Rodolfo e Luiz Mário 
e conselheira Sandra Gabas, e agendado para a próxima sessão plenária a 
apresentação dos assuntos relacionados. Na sequência, o conselheiro Rodolfo 
solicitou ao Conselho o acesso ao Processo que tratava da denúncia da Águas 170 
Guariroba à Semadur na qual afirmava que os produtores estavam realizando 
barramento dos cursos de água no Córrego Lajeado. Ainda, o conselheiro Ariel 
recomendou que a mesma Secretaria realizasse a aferição da capacidade 
volumétrica do reservatório da captação do Córrego Lajeado, seu 
comprometimento com o assoreamento e quais medidas, em caráter de 175 
urgência, estavam sendo tomadas pela empresa no local, para aumentar a 
capacidade de adução. O plenário consignou, então, encaminhar dois ofícios à 
Semadur: um em atendimento à solicitação do conselheiro Rodolfo e outro ao 
pedido do conselheiro Ariel, este com cópia para a Agência de Regulação e 
Serviços Públicos de Campo Grande (Agereg). Finalmente, a Presidente, 180 
conselheira Rosângela, passou a palavra ao técnico da Planurb para a 
“Divulgação das atividades relativas à Semana da Árvore”. O técnico da 
Planurb, Engenheiro Ambiental Vinícius, fez a exposição dos dados em data 
show, onde mostrou a realização das diversas atividades, o número de 
participantes e de envolvidos, ilustrando com fotos. Relatou que foram 185 
distribuídas mais de dez mil mudas de plantas pela Semadur, a qual foi parceira 
nos eventos. Houve vários comentários do pleno com muitos elogios à equipe, 
além de pedidos de mudas para os integrantes deste Conselho. A conselheira 
Gisseli explicou que as mudas advinham do Viveiro Municipal e que para obtê-
las precisavam encaminhar um ofício à Semadur, que era o órgão responsável 190 
pelo Viveiro. Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, a Presidente, 
conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes, agradeceu a participação de 
todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária e eu, Maria Bernardete 
Durante, Secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata que será lida e aprovada 
em Sessão Ordinária, assinada pela Presidente e pelo Secretário-Executivo do 195 
Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo Grande/MS, 26 de setembro 
de 2019.  
 
 
         Luiz Antônio de Oliveira                    Rosângela Maria Rocha Gimenes 
     Secretário-Executivo/CMMA                     Presidente do CMMA 


