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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 332ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. 
Remessa da Ata da 331ª 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 331ª Sessão Ordinária 
do CMMA. 2. Apresentação do Relatório da Câmara Técnica de 
Acompanhamento do Contrato de Concessão da Água em Campo Grande/MS 
em conjunto com a Câmara Técnica de Acompanhamento da Qualidade da 
Água, com a participação dos técnicos da Empresa Águas Guariroba. Relatora 
Conselheira Silvia Barbosa do Carmo 3. Parecer sobre o Processo da 
Empresa COMFER. – Comissão Técnica Instituída para a análise e parecer, 
após relatório da conselheira Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos. – Relatora 
Conselheira Ossana Chinzarian Miguel. 4. Parecer sobre o Processo de 
Licenciamento da Empresa STA Empreendimentos – Relatores Conselheira 
Rosângela Maria Rocha Gimenes e Conselheiro Peter James Richardson. 
5. Outros assuntos. 6. Pauta para a próxima sessão.  
 
Aos dezessete dias do mês de outubro 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 5 
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), Rodrigo 
Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia 
Barbosa do Carmo e Thalita Farias Duarte (Sesau), João Gomes de Oliveira 10 
Neto (Sisep), Leonardo Sampaio Costa (Imasul), Vicente Motta de Souza Lima 
(Ibama), Eliza Mense (Instituto Arara Azul), Elizabete Coimbra Lisbôa 
(ESA/OAB), Giancarlo Lastória (UFMS), Benjamin Duarte (Asef), Peter James 
Richardson (Secovi), Rodolfo Vaz de Carvalho e Airton Rui Cicereli Fernandes 
(Sind. Rural), Cátia Hiroko Yamasaki e Ossana Chinzarian Miguel 15 
(Sinduscon). Justificaram a ausência os (as) conselheiros (as): Matheus de 
Arruda Jesus (Sedesc), Gizele Ficher da Silva Toffoli (Agereg), Luis Eduardo 
Costa (Semadur), Neila Janes Viana Vieira (Segov), Ariel Serra (Sisep), Luiz 
Mário Ferreira (Imasul), Neiva Maria Robaldo Guedes (Instituto Arara Azul), 
Adelita Casanova da Rosa Pereira (ESA/OAB/MS), Sandra Garcia Gabas 20 
(UFMS), Sandra Marize Marques (OAB/MS), Robson Campos dos Santos 

Aprovada na _____  Sessão 
Ordinária  

 ___/___/___ às __ h 

Secretário-Executivo da Mesa Diretora 
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(IEMS). Estavam presentes também: Ivan Pedro Martins (Agereg), que foi 
indicado conselheiro suplente em substituição à conselheira Gizele Ficher da 
Silva Toffoli, em sua licença maternidade; Mariana Massud C. de Souza Arruda 
(Técnica da Planurb); e os representantes da Empresa Concessionária Águas 25 
Guariroba: Fernando Garayo, Thiago A. Adorno e Álvaro Alvarenga. 
Constatada a suficiência de quórum, a Presidente conselheira Rosângela, 
cumprimentou a todos e, convidou os representantes da Empresa 
Concessionária Águas Guariroba para sentar-se à Mesa. De imediato, submeteu 
a Ata da 321ª Sessão Ordinária à apreciação da plenária que a aprovou por 30 
unanimidade de votos. Em seguida convidou o conselheiro Rodrigo 
Giansante para assumir a leitura das correspondências recebidas e expedidas 
pelo Conselho. Correspondências expedidas: 1. Of. N. 30/CMMA/2019, de 
27 de setembro de 2019, ao Secretário da Semadur, indicando as representantes 
deste Conselho na Comissão Avaliadora que determinará os requisitos 35 
ambientais mínimos e os critérios de avaliação das ações apresentadas pelas 
instituições públicas e privadas interessadas na obtenção do Selo Verde. 
Conselheiras: Neiva Maria Robaldo Guedes/Instituto Arara Azul, como titular 
e Neila Janes Viana Vieira/Segov, como suplente. 2. Of. N. 31/CMMA/2019, 
de 27 de setembro de 2019, à Semadur encaminhando pedido para ter acesso à 40 
denúncia produzida pela Concessionária Águas Guariroba ao Município de que 
produtores estariam executando barramento dos cursos de água no Córrego 
Lajeado. (Solicitação do conselheiro Rodolfo). 3. Of. N. 32/CMMA/2019 de 27 
de setembro de 2019, encaminhado à Semadur e à Agereg recomendando a essa 
Secretaria e a Agência de Regulação a aferição da capacidade volumétrica do 45 
reservatório da captação do Córrego Lajeado, seu comprometimento com o 
assoreamento e quais medidas, em caráter de urgência, estão sendo tomadas 
pela empresa no local para aumentar a capacidade de adução. 4. Of. N. 
33/CMMA/2019 de 27 de setembro de 2019, encaminhado à Semadur e à 
Planurb, solicitando esclarecimentos sobre a responsabilidade de manutenção 50 
do Parque Cônsul Assaf Trad, onde ocorreu um incêndio recentemente, bem 
como informações das medidas que estão sendo tomadas para a sua 
recuperação. Correspondências recebidas: 1. Of. n. 902019/Sindicato Rural, 
recebido em 14/10/2019, encaminhando Contribuições à `Relatoria do SILAm, 
em resposta ao Of. Circ. N. 03/CMMA/2019. Encaminhado por e-mail à 55 
Coord. Conselheira Rosângela. 2. Of. n.  131/DR/SENAI, recebido em 
15/10;2019, encaminhando Contribuições à `Relatoria do SILAM, em resposta 
ao Of. Circ. N. 03/CMMA/2019. Encaminhado por e-mail à Coord. 
Conselheira Rosângela. 3. Of. N. 985/DFTS/AGEREG, recebido em 
16/10/2019, solicitando a substituição da conselheira suplente, Gizele Ficher 60 
da Silva Toffoli, pelo senhor Ivan Pedro Martins, tendo em vista que a mesma 
entrará em licença maternidade. Em trâmite. Ao final da leitura, a Presidente, 
conselheira Rosângela, agradeceu ao conselheiro Rodrigo e, em seguida, 
passou a palavra à conselheira Silvia para proceder à leitura do “Relatório da 
Câmara Técnica de Acompanhamento do Contrato de Concessão da Água em 65 
Campo Grande/MS em conjunto com a Câmara Técnica de Acompanhamento 
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da Qualidade da Água”. A conselheira Silvia realizou a leitura nos seguintes 
termos: A 1.ª reunião da câmara técnica criada com o objetivo de acompanhar 
o contrato de concessão n. 104/2000, relativo aos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário prestados no município de Campo Grande-MS 70 
pela Concessionária Águas Guariroba, foi realizada no dia 28 de fevereiro de 
2019, na sede da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos – 
AGEREG. O objetivo principal da câmara técnica é abordar temas concernentes 
ao meio ambiente e que estão relacionados ao objeto do Contrato n. 104/2000 
e demais documentos inerentes às normas da concessão. Na reunião, os pontos 75 
levantados pelo grupo técnico, foram: 1. Elaboração de estudos 
hidrogeológicos objetivando o planejamento de uso das águas 
subterrâneas. Atualmente Campo Grande dispõe de 144 poços em operação, 
sendo a captação subterrânea responsável por 50% do total da água que abastece 
o município. Sendo assim, o grupo técnico debateu quanto à importância da 80 
realização de estudos hidrogeológicos pela Concessionária, uma vez que 
verifica-se que a exploração do recurso hídrico subterrâneo é condição 
especialmente estratégica em razão da qualidade, abundância e equivalente 
baixo custo. 1. APA do Guariroba. Sob este tema, o grupo levantou questões 
quanto a execução dos programas ambientais previstos na APA do Guariroba e 85 
que são de responsabilidade da Concessionária de acordo com Plano de Manejo 
aprovado via Resolução SEMADUR N°. 002/2009, tendo vista que é o maior 
manancial de captação superficial de água explorado pela empresa e se encontra 
localizado na área de preservação ambiental. 2. Programa Sanear Morena III. 
Em relação a esta temática, o grupo deliberou quanto ao andamento do 90 
programa e respectiva universalização de acesso aos serviços de esgotamento 
sanitário. Notadamente quanto a este assunto, a Conselheira Gizele, 
representante suplente da AGEREG no CMMA, esclareceu que o cronograma 
das obras inerentes ao Sanear Morena III encontra-se suspenso desde Outubro 
de 2017, haja vista decisão liminar do Tribunal de Contas do Estado do Mato 95 
Grosso do Sul - TCE, que determinou a suspensão cautelar do 3.º e 4.º Termos 
Aditivos ao Contrato n. 104/2000. Mesmo com a reforma da decisão, em Abril 
de 2018, que revogou a suspensão do 4.º Termo Aditivo ao Contrato n. 
104/2000, as obras estão sendo executadas de modo a atender, exclusivamente, 
as demandas oriundas do Poder Concedente, que cumpre o planejamento das 100 
obras de pavimentação asfáltica do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC. Nestes termos, em Dezembro de 2018, através do 7.º Termo Aditivo ao 
contrato n. 104/2000, cujo objeto refere-se à promoção do reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato por ocasião da extinção da tarifa mínima dos 
serviços, restou acordado que: Cláusula Quinta - 5 – Dos Marcos do Plano 105 
Executivo: 5.27 - A Concessionária a partir de 1.º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro 
de 2020, deverá direcionar os investimentos em expansão do sistema de esgotamento 
sanitário para locais onde o Poder Concedente executará obras de pavimentação asfáltica 
no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 5.28 – Tendo em vista o 
plano de implantação da infraestrutura de esgotamento sanitário da Concessionária 110 
previsto no item 5.27 acima, fica estabelecido que as partes deverão promover, até o dia 31 
de Dezembro de 2020, o reordenamento do cronograma e metas de universalização do 
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sistema de esgotamento sanitário, de acordo com as condições estabelecidas na Lei n. 
11.445/2007 e pela Portaria Interministerial n. 571/2013, que instituiu o Plano Nacional de 
Saneamento Básico – PLANSAB. Ante o breve exposto, e considerando a 115 
necessidade da reconvenção do cronograma do Programa Sanear Morena III 
conforme citado, a conselheira Gizele se colocou à disposição para que na 
sequência aos ajustes realizados no programa, apresentar ao grupo técnico e/ou 
CMMA as providências adotadas. É importante ressaltar que é competência da 
AGEREG a regulação e fiscalização das condições previstas nas normas da 120 
concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto, sendo certo que o 
Conselho de Regulação é o órgão governamental que tem a finalidade de 
acompanhar o controle, a fiscalização e o cumprimento das normas legais. 
Entretanto, o Conselho Municipal de Meio Ambiente por meio da câmara 
técnica de acompanhamento do Contrato n. 104/2000, poderá, além de 125 
contribuir tecnicamente quanto às ações e desempenhos das atividades 
desenvolvidas pela Concessionária no âmbito das questões ambientais, também 
poderá fortalecer a atuação destas entidades. Por fim, a câmara técnica submete 
o presente relatório ao CMMA, sugerindo que em razão dos apontamentos 
preliminares, a Concessionária Águas Guariroba seja convidada a apresentar ao 130 
conselho informações e esclarecimentos pertinentes aos temas trazidos, 
especialmente quanto as ações e atividades correspondentes aos temas 
elencados nos itens 1 e 2, subsidiando assim a finalidade do CMMA em auxiliar 
a administração municipal, no que tange ao seu caráter consultivo sob os 
aspectos de orientação, planejamento e interpretação das matérias referentes ao 135 
meio ambiente. Finalizada a leitura, a Presidente abriu para discussão, quando 
o senhor Ivan Pedro, referindo-se ao item exposto sobre a avaliação 
hidrogeológica para a exploração do recurso hídrico subterrâneo, informou que 
a Agência havia solicitado oficialmente à Empresa Águas Guariroba, há poucos 
dias, o estudo hidrogeológico do manancial, tendo em vista, como foi colocado 140 
no relatório, a importância estratégica da exploração do recurso hídrico 
subterrâneo, em razão da qualidade, abundância e equivalente baixo custo. 
Complementou que solicitaram também um diagnóstico do sistema, bem como 
um plano de expansão de produção de água para Campo Grande, e estavam 
aguardando uma resposta da Concessionária. A seguir, o técnico da 145 
Concessionária, Fernando Garayo, esclareceu que em relação ao estudo 
hidrológico já havia uma tratativa, inclusive com o conselheiro Leonardo, 
técnico do Imasul, dizendo que o Instituto justificava a necessidade desse 
estudo de responsabilidade exclusiva da Concessionária, pois era a única 
consumidora da cidade. Contou que a Empresa levou para a Mesa de discussões 150 
o fato de que grandes indústrias utilizavam um volume muito alto de água 
também. Portanto, propuseram que os grandes consumidores participassem do 
financiamento do estudo hidrológico, a partir de alguns orçamentos que 
estavam sendo elaborados. Lembrou que no de 2014 vieram alguns professores 
da Universidade Federal de Santa Catarina, profissionais dessa área e 155 
ofereceram um orçamento para a realização do estudo, que demonstrou que 
seria uma monta considerável de recursos, cujo custo previsto era de alguns 
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milhões (três a quatro milhões). Dando continuidade à exposição, o técnico 
Tiago disse que a posição da Empresa referente à participação de outros 
consumidores devia-se ao fato de que não havia uma determinação expressa na 160 
Lei Estadual que o estudo hidrológico era competência exclusiva da Águas 
Guariroba, mas determinava que era obrigatório o estudo para os 
empreendimentos que buscassem autorização para fazer uso de um grande 
volume de água, assim, não havia na Lei a imputação de que a Concessionária 
fizesse o estudo do município como um todo. Contudo, como exposto pelo 165 
senhor Fernando, reafirmou que a Águas em nenhum momento se colocou 
contrária a realização do estudo, mas indicava que os grandes usuários, que 
faziam uso de Outorga, compartilhassem o valor dos custos. Apontou que a 
captação subterrânea de água correspondia a 50% e que o restante, 36%, 
provinham da captação do Guariroba e 14% do Córrego Lajeado. Em relação 170 
ao Programa Sanear Morena em dezembro de 2018, quando foi extinta a tarifa 
mínima de consumo de água, foi necessário executar um reequilíbrio financeiro 
no Contrato de concessão entre o poder concedente e a Águas Guariroba, que 
originou o sétimo termo aditivo, que previa que se fizesse uma repactuação das 
metas de esgotamento sanitário a partir de dezembro de 2020. Todavia, a 175 
Empresa estava realizando as obras de esgotamento sanitário atendendo às 
demandas do poder concedente. Nesse momento, o conselheiro Peter 
perguntou se existia um estudo que demonstrasse o percentual efetivo de 
utilização de água pelas Outorgas relativamente ao abastecimento pela 
Concessionária. O conselheiro Leonardo, explanou que não havia um estudo 180 
específico comparando as quantidades de uso da água, visto que a Lei era clara 
quando estabelecia que quando um grande usuário de água pretendia expandir 
a sua capacidade de recursos hídricos, o órgão gestor de recursos hídricos podia 
exigir o estudo hidrológico. Relatou que o Imasul detinha o conhecimento da 
quantidade e qualidade da água do Estado de Mato Grosso do Sul e, 185 
especialmente, de Campo Grande, e que entendia que não havia necessidade de 
fazer o estudo novamente, contudo, evidenciou que seria interessante para 
comparar os apontamentos e ratificar as conclusões dos estudos do Instituto. 
Porém, essa ação apresentava-se como necessária por causa do conflito que a 
Concessionária instigou no Judiciário. Esclareceu que esta era a posição do 190 
Imasul e da Câmara Técnica do Conselho de Recursos Hídricos de MS. Assim, 
apontou que, se era um conflito que somente existia por conta da demanda da 
Concessionária, não havia razão de imputar a responsabilidade a outros 
usuários. Quanto ao artigo da lei municipal que estava suspenso, destacou que 
ainda havia muitos pontos a serem discutidos, sendo que o pensamento do 195 
Estado era majoritário, pois a discussão era sobre saneamento e não sobre 
recursos hídricos, e na legislação do saneamento podia haver alguma restrição 
para o consumo humano, mas para outros usos não seria questionável. 
Complementando os seus questionamentos, o conselheiro Peter referindo-se à 
expansão da cobertura de saneamento dentro do Programa Sanear Morena, 200 
conforme o cronograma, denotou que houve uma discussão no Conselho 
Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU), porque parecia que 
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estava sendo creditado à Concessionária Águas Guariroba todos os 
investimentos feitos por empreendedores privados, bem como, sendo 
relacionados como expansão do sistema pela empresa. O senhor Tiago disse 205 
que não tomou conhecimento da discussão do CMDU, mas explicou que a 
previsão sobre esgotamento sanitário estava definida nas metas contratuais, 
sendo que o reordenamento das mesmas seria discutido em 2021. Discorreu que 
o Contrato definia que a Concessionária devia estar com uma cobertura de 85% 
dos usuários atendidos com esgoto até o ano de 2025. Contudo, a Lei n. 12.071 210 
explicitava a distância de cobertura de responsabilidade da Águas Guariroba, 
tanto de fornecimento de água como de rede de esgoto. Assim, se um 
empreendedor, ou usuário qualquer, desejasse a expansão além dessa distância 
devia compartilhar dos custos. Portanto, a Empresa precisava direcionar os seus 
investimentos para rede de esgotamento que atendesse o que o poder 215 
concedente definia. Complementando, o senhor Ivan Pedro elucidou que 
quando a Concessionária participou do processo de licitação pagou um valor de 
franquia, para ter exclusividade no sistema de fornecimento dos serviços, que 
foi em torno de sessenta e cinco milhões de reais no ano de 2000. Além disso, 
o marco contratual era índice de 85% de atendimento da rede de esgoto para a 220 
população. Afirmou que quando o poder público discutia com a Concessionária 
a expansão da rede, a mesma não apresentava os investimentos programados 
para atender a expansão particular. Continuando, o senhor Fernando contou 
que há alguns anos haviam recebido uma licença de instalação de um 
loteamento, onde constava a autorização para a instalação de solução 225 
individual, fossa, e que se isso persistisse haveria novos bairros sem os serviços, 
sendo impossível ampliar os índices estabelecidos. O correto era o 
empreendimento entrar com uma carta de viabilidade na Empresa 
Concessionária para prever os custos de instalação dos serviços de água e 
esgoto. Informou que já havia uma tratativa com a Semadur para amarrar essas 230 
questões como providências condicionantes no licenciamento. Na sequência, o 
conselheiro Giancarlo justificou que quando citou a inconstitucionalidade do 
Decreto Municipal, mesmo não tendo profundo conhecimento jurídico, 
fundamentou-se no documento que tratava de uma decisão unânime do Tribunal 
de Justiça do Estado de MS, que reconhecia o artigo como inconstitucional. 235 
Lembrou que o MPE entendeu que esse artigo era lei, porque foi baseado na 
Lei de Saneamento de forma errada, uma vez que existia um Decreto 
regulamentando o artigo dessa Lei que proibia a perfuração de poços. Contudo, 
atualmente este Decreto permitia a perfuração como fonte alternativa de água, 
desde que não fosse jogado na rede de qualquer concessionária. Recordou que 240 
à época o MPE pressionou tanto que o Prefeito emitiu um Decreto 
determinando o fechamento de mais de trezentos poços, fato que deflagrou uma 
grande discussão neste Conselho, sendo que o município não tinha competência 
para legislar sobre água subterrânea, sendo esta uma função do Estado. O 
conselheiro Leonardo complementou ressaltando que o Imasul não havia 245 
solicitado o estudo hidrológico para a Águas Guariroba por entender que o 
conflito gerado era jurídico e que já estava resolvido. Contudo, percebia o 
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contrário, pelo posicionamento da Empresa exposto pelas colocações dos 
assessores presentes nesta reunião. Isso gerava preocupação podendo levar o 
Imasul a repensar a sua tentativa de costurar um acordo para realização do 250 
estudo e passar a exigir da Concessionária, tendo em vista a ampliação dos 
serviços. Na sequência, o senhor Tiago expôs que a Águas Guariroba não 
queria, de forma alguma, levar essa discussão para uma questão jurídica ou de 
conflito com as organizações do Município acerca da legalidade ou não desse 
artigo, e não tinha a intenção de gerar uma tensão dos membros deste Conselho, 255 
destacando que tão somente fizera um apontamento técnico-jurídico sobre o 
tema. Concordou que o tema teve uma decisão unânime do Tribunal de Justiça 
e havia um recurso que ainda estava pendente no Supremo Tribunal de Justiça, 
mas que, independentemente da tramitação dessa questão, era importante 
entender que o objetivo daquele artigo era assegurar a utilização do sistema de 260 
abastecimento pelos usuários do município. Quanto à escassez comentada nos 
últimos dias não se referia à escassez de captação de recursos, mas que foi 
gerada pelo aumento da quantidade de água utilizada pela população, devido às 
altas temperaturas. Portanto, quando se discutia a captação subterrânea não 
havia a necessidade de discutir como uma questão jurídica, garantindo que a 265 
Empresa não se negava a fazer o estudo hidrogeológico, mas estava buscando 
a participação conciliadora de todos, no sentido de que fosse pensada a 
subsistência do sistema como um todo. Nesse momento, o conselheiro 
Giancarlo expôs que a gestão de Outorga do uso de poços cabia ao Estado, 
através do Imasul, e, nesse sentido era colocada a inconstitucionalidade daquele 270 
artigo, porque estava jogando a responsabilidade de fiscalização para a 
Prefeitura, via Águas Guariroba. A seguir, o conselheiro Leonardo 
complementou que existiam critérios de sustentabilidade e de racionalidade no 
uso de águas subterrâneas, para que todos tivessem os mesmos direitos. 
Defendeu que o Imasul fazia a sua gestão racional e sustentável, alcançando as 275 
notas mais altas no conceito da Agência Nacional de Águas. Ressaltou que 
quando houve aquele conflito, a Empresa Concessionária tamponou muitos 
poços de forma incoerente, porque muitos estavam licenciados, regulares, com 
projetos viáveis e que atendiam os critérios de sustentabilidade e racionalidade. 
Com a palavra, o conselheiro Ivan Pedro defendeu que não foi a Empresa 280 
Concessionária Águas Guariroba que tamponou os poços, mas sim a Prefeitura 
que, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, emitiu um Decreto, fez 
a fiscalização e definiu pelo fechamento dos mesmos, portanto, a 
responsabilidade era do poder público municipal. Explicou que a Agência 
Municipal de Regulação estava, neste momento, pedindo à Águas Guariroba 285 
um planejamento de expansão para os próximos vinte anos, definindo qual era 
o manancial de captação de água que Campo Grande possuía para os próximos 
anos, se seria usada a água subterrânea ou não. Portanto, a AGEREG solicitou 
oficialmente, na semana anterior, o estudo hidrogeológico à Empresa, 
independentemente do Imasul participar. Evidenciou que, naturalmente, após 290 
essa avaliação, seria solicitada a Outorga ao Imasul, se fosse constatada a 
necessidade de captação de água subterrânea. Por fim, a Presidente, 
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conselheira Rosângela, passou a palavra ao conselheiro Rodolfo para as suas 
considerações. O conselheiro Rodolfo cumprimentou a todos e justificou a sua 
ausência em reuniões anteriores pelo acúmulo de trabalho que assumiu como 295 
presidente da FAPEC. Em seguida, resumiu que o importante nessa questão era 
conhecer o que estava sendo discutido, mas o que se percebia era que havia 
unanimidade pela necessidade de realizar o estudo. Em relação ao orçamento 
solicitado à Universidade de Santa Catarina para fazer o estudo hidrogeológico 
de Campo Grande, disse que não tinha nada contra, porém considerava que 300 
havia profissionais tão ou mais capacitados na nossa capital do que em muitas 
Universidades do Brasil. Assim, propôs que fosse aberta a possibilidade para 
que a Universidade Federal de MS realizasse o citado estudo, porque os 
profissionais daqui, como exemplo o Professor Giancarlo Lastória e a 
Professora Sandra Gabas, e outros que trabalhavam nessa linha, viviam e 305 
conheciam a realidade local, o que não inviabilizava a perspectiva de que um 
Pós Doutor de Santa Catarina participasse eventualmente do grupo de estudo. 
Finalizou asseverando que concordava que não era responsabilidade somente 
da Concessionária, mas que deviam agregar outras parcerias, citando o 
Sindicato Rural, a Federação da Agricultura, e colocou todas as entidades em 310 
que participava à disposição, e se dispôs, pessoal e institucionalmente a buscar 
outras instituições para ajudar a pagar a conta. Todavia, ressaltou que seria 
necessário um projeto muito bem construído, com a participação da UFMS, 
buscando mais parceiros, como a Fiems, a Fecomércio, a Famasul, as grandes 
indústrias, o qual serviria também aos vários órgãos fiscalizadores. Logo a 315 
seguir, o conselheiro Giancarlo agradeceu ao conselheiro que o antecedeu por 
ter avalizado os profissionais da UFMS e, inclusive, citado o seu nome, 
contudo, acreditava que era um estudo que envolvia um número considerável 
de técnicos. Esclareceu que nas várias vezes que apontou e defendeu a 
necessidade de estudos hidrológicos em Campo Grande, em nenhum momento, 320 
foi com a intenção de induzir que a UFMS o fizesse. Replicando, o conselheiro 
Rodolfo disse que conhecia a modéstia do Professor Gincarlo e que entendia 
que o mesmo não tivera a intenção de induzir para que o estudo fosse feito pela 
UFMS, bem como, quando diversas ocasiões, através deste Conselho, o ilustre 
conselheiro recomendou veementemente a necessidade de revisão da Carta 325 
Geotécnica de Campo Grande. Contudo, asseverou dizendo que “neste 
momento eu estou induzindo que o estudo seja feito pela UFMS, buscando a 
parceria dos diversos entes que possam participar dos custos do projeto”. 
Concluindo disse que já participara de várias experiências onde conseguiram 
crédito e financiamentos para execução de ações que viriam em benefício da 330 
população. Com a palavra, o senhor Fernando Garayo esclareceu que em 
2014 a cidade recebeu a visita de uma equipe de geólogos pesquisadores da 
Universidade Federal de Santa Catarina, e na ocasião foi abordada a 
necessidade do estudo hidrogeológico de Campo Grande, quando, então, 
solicitaram o orçamento, mas frisou que não foi em demérito dos profissionais 335 
das Universidades do nosso estado. Garantiu que não era uma proposta fechada 
e concordava que seria um projeto grande que precisaria envolver um número 
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significativo de profissionais de diversas instituições. Encerrando o debate, a 
Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu a participação dos técnicos da 
Concessionária Águas Guariroba e sugeriu como encaminhamento que a 340 
Câmara Técnica reavaliasse o relatório, considerando todas as manifestações e 
o reapresentasse na próxima sessão ordinária, sendo a sugestão acatada por 
todos. Dando sequência à pauta, a Presidente, conselheira Rosângela, 
anunciou o próximo item “Parecer sobre o Processo da Empresa COMFER” 
convidando a conselheira Ossana para apresentar a conclusão da Comissão 345 
Técnica instituída para este fim. A conselheira Ossana fez a leitura nos 
seguintes termos: “Trata-se do processo administrativo de n. 91546/2017-65 
referente à solicitação de licenciamento ambiental da empresa COMFER 
Comércio de Metais Ltda, localizada na Rodovia Anel Viário, 247, figurando 
como atividade principal o comércio de metais ferrosos e não ferrosos. No dia 350 
28 de janeiro de 2019 foi expedido o comunicado n. 012/GFLA/2019, 
informando à empresa COMFER do indeferimento do Processo Administrativo 
pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos, conforme o DECRETO Nº 
7.884, de 30 de julho de 1999, que regulamenta a Lei n. 3.612, de 30 de abril 
de 1999. No dia 28 de março de 2019, logo após conhecimento do comunicado 355 
acima por parte da empresa COMFER, foi protocolizado Recurso 
Administrativo contra o indeferimento da Licença Ambiental. Assim no dia 20 
de maio de 2019 foi emitido novo parecer técnico de n. 0495/GFLA/2019 
concluindo pelo indeferimento do pedido da licença ambiental de operação e 
sugerindo o encerramento do processo e seu arquivamento uma vez que já 360 
foram concedidos à empresa todos os prazos legais previstos art. 18 parágrafo 
2º do Decreto Municipal de n. 7.884, e consoante com o Comunicado de n. 
584/GFLA/2019 do dia 23 de maio de 2019 , no qual foi facultado o direto da 
empresa COMFER de interpor recurso ao CMMA, na qual, após sua 
deliberação,  não caberá mais recurso. Portanto, no dia 29 de maio de 2019 foi 365 
apresentado o recurso por parte da empresa em resposta ao comunicado de n. 
584/GFLA/2019 o novo cronograma para atendimento aos itens não cumpridos 
pelo comunicado n. 1.644/GFLA/2017 a fim de regularização do licenciamento 
ambiental da mesma. Conclusão/Parecer da Comissão: Considerando que o 
atendimento das Normas Técnicas interessa a toda sociedade e ao poder 370 
público, afim da preservação e proteção ao meio ambiente, e que também há o 
interesse social na manutenção da operação da atividade da empresa COMFER, 
uma vez que são gerados empregos e pessoas que ali dependem do mesmo e, 
sem o devido licenciamento ambiental fica impossibilitado a empresa 
COMFER de realizar suas operações  e possíveis manutenções dos empregos 375 
ali gerados, entendemos que seja concedido o último prazo de 2 (dois) meses 
para cumprimento das determinações pendentes, conforme cronograma na 
solicitação do recurso do dia 29 de maio por parte da empresa COMFER e que, 
passado este prazo derradeiro, caso não seja atendido todos os itens do 
comunicado, se implante assim todos os procedimentos legais previstos por lei. 380 
Comissão Técnica/CMMA. Membros: Conselheiras: Ossana Chinzarian 
Miguel, Elizabete Coimbra Lisbôa; Conselheiros: Luiz Antônio de Oliveira, 
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Ariel Serra, Luiz Mário Ferreira e Benjamin Duarte. No final, a Presidente, 
conselheira Rosângela, submeteu o Parecer à apreciação da plenária que o 
aprovou por unanimidade de votos, tendo em vista que o mesmo já tivera ampla 385 
discussão em outras reuniões. Dando continuidade, comunicou que o assunto 
do item 4 referia-se ao “Parecer sobre o Processo de Licenciamento da 
Empresa STA Empreendimentos”, cujos relatores eram ela própria e o 
conselheiro Peter James Richardson, sobre o qual foi pedido o adiamento na 
última reunião, para ser apresentado nesta sessão. Lembrou que o 390 
Empreendimento apresentou a proposta neste Conselho no ano passado e, 
posteriormente, foi dado o prosseguimento nos trâmites para o licenciamento. 
Procedeu, então, à leitura do Parecer nos seguintes termos: Processo n. 
90151/2018-62, Licença Prévia para Loteamento Urbano em Área de 
242,6553 hectares.  Requerente: STA Administração e Empreendimentos 395 
Imobiliários Ltda. Ementa: Processo de requerimento de Licença Prévia para 
loteamento urbano em área de 242,6553, acompanhado do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Relatório: “Vem 
ao exame deste Conselho Municipal de Meio Ambiental – CMMA o processo 
de n. 90151/2018-62, Licença Prévia para loteamento urbano em área de 400 
242,6553 hectares, que atingirá em sua fase final 4.600 lotes, medindo 10x20 
m² cada. Pelas características e porte do empreendimento, foi exigida pela 
SEMADUR a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental com o seu 
respectivo relatório – EIA/RIMA. De acordo com a legislação vigente, 
especificamente o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental – SILAM, 405 
Lei Municipal n. 3.612/99, o Conselho Municipal de Meio Ambiente é 
competente e deliberativo para manifestar-se nas questões afetas ao 
licenciamento ambiental. Na 330ª Sessão Ordinária do CMMA, realizada em 
22 de agosto de 2018, foi deliberada criação do Grupo de Trabalho composto 
pelos Conselheiros (as): Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB/MS), Peter 410 
James Richardson (SECOVI/MS), João Gomes de Oliveira Neto (SISEP) e 
Neila Janes Viana Vieira (SEGOV) para análise e emissão de parecer relativo 
ao empreendimento. As entidades setoriais e/ou de ensino e pesquisa foram 
instadas a se manifestarem a respeito do Relatório de Impacto Ambiental – 
RIMA, porém nos autos consta apenas o ofício do SECOVI informando que o 415 
parecer será manifestado através do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
CMMA. Da análise aos autos, denota-se que o procedimento obedeceu ao rito 
estabelecido na legislação específica para atividades de significativo impacto 
ambiental que demandam EIA/RIMA, com a apresentação dos estudos, 
publicidade dos atos e a participação da sociedade através da realização de 420 
audiência pública ocorrida em 16/10/2018. Os questionamentos oriundos da 
audiência foram esclarecidos pelo empreendedor e juntados ao processo. Após 
a realização da audiência pública, efetuou-se a vistoria na área do 
empreendimento, culminando com a emissão do Parecer Técnico n. 
04.1632/2018 e Comunicado do n. 1.603/2018/GFLA, descrevendo as 425 
complementações necessárias para a continuidade da análise processual. As 
complementações e/ou pendências foram sanadas e o requerimento obteve o 
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Parecer Preliminar n. 003/2019 da equipe técnica da SEMADUR e o Parecer n. 
017/CCA/2019 da Comissão de Controle Ambiental, favorável à emissão da 
Licença Prévia, com as complementações descritas nos itens “a” até “j” das 430 
folhas 575/576 do processo n. 90151/2018-62. Considerando que todos os 
estudos e projetos apresentados já foram exaustivamente analisados pela equipe 
multidisciplinar da SEMADUR e ainda pela Comissão de Controle 
Ambiental/CCA composta por técnicos da SEMADUR, PLANURB E SESAU, 
não cabe a este Conselho uma nova análise minuciosa e detalhada dos estudos 435 
apresentados, pois se assim fosse, este CMMA estaria atuando como agente 
licenciador, extrapolando as suas atribuições. Isto posto, o Grupo de Trabalho 
tece as seguintes considerações/recomendações: 1. Com relação à localização 
do empreendimento, temos que a área hoje de 242,6553 hectares é ocupada, 
predominantemente, por atividades agropecuárias. Ou seja, temos na área 440 
urbana do município a criação de gado, o que é incompatível conforme as 
disposições do Novo Plano Diretor do Município, que entrou em vigor em 
agosto deste ano. Nessa esteira de ideias, o loteamento da área assegura um uso 
mais adequado da propriedade, ocupando os vazios urbanos; 2. Carecem de 
atenção os pontos de acesso ao futuro loteamento. Conforme questionado na 445 
audiência pública, na região das Moreninhas o principal acesso é somente pela 
Avenida Gury Marques que hoje já está sobrecarregado. Serão necessários 
novos pontos de acesso oriundos da Avenida Guaicurus e da Avenida Zilá 
Corrêa Machado, que deverão ser planejados e executados pela Agetran; 3. Para 
a fase da obra deverão ser adotados os procedimentos descritos nas normas 450 
técnicas vigentes para a contenção de poeira e barulho, visando à minimização 
dos impactos ambientais e evitando incômodos à população do entorno do 
empreendimento, com a implantação, inclusive, de cortina arbórea; 4. Deverá 
ser observado se a infraestrutura pública tem áreas suficientes, visto que a 
previsão é de um aumento populacional de 15 (quinze) mil pessoas na região 455 
após a comercialização dos lotes; 5. Deverá ser observada a necessidade de 
implantação/ampliação de postos de saúde, escolas e linhas de ônibus bem 
como se a água, esgoto, energia são suficientes para atender a futura demanda 
da região; 6. Deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n. 12.651/12 
– Novo Código Florestal para as Áreas Úmidas e APPs inseridas no projeto; 7. 460 
Deverão ser observadas as disposições contidas na Lei Complementar 
263/2015, que instituiu o Plano Local para Qualificação Urbanística dos Polos 
de Desenvolvimento Econômico – PLDE, haja vista que o loteamento é vizinho 
ao Polo Empresarial Sul; 8. O empreendedor deverá promover a arborização do 
empreendimento, ainda antes da comercialização dos lotes, obedecendo as 465 
regras do Plano Diretor de Arborização Urbana, artigo 11 da Lei Complementar 
n. 174/2011. Voto da Comissão: Por todo o exposto, e não havendo 
impedimentos legais, este Grupo de Trabalho manifesta-se corroborando com 
o Parecer Preliminar n. 003/2019 da equipe técnica da SEMADUR e o Parecer 
n. 017/CCA/2019 da Comissão de Controle Ambiental/CCA, pela emissão da 470 
Licença Prévia ficando como condicionante as questões técnicas apontadas. Por 
fim, indicamos que a Compensação Ambiental de 0,5% prevista na Lei Federal 



12 
 

9.985/00, seja aplicada integralmente na Unidade de Conservação Área de 
Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado, por ser a região mais 
próxima ao empreendimento, no montante aproximado de R$ 500.000,00 475 
(quinhentos mil reais). Campo Grande, MS, 16 de outubro de 2019. Finalizada 
a leitura abriu para a discussão dos pares. Após a manifestação de alguns, mas 
sem mais contribuições a serem acrescentadas, submeteu o Parecer à aprovação, 
o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Passou-se, então, para os 
informes, quando a conselheira Silvia, coordenadora da Câmara Técnica 480 
para acompanhamento do Plano de Resíduos Sólidos, comunicou que havia 
um Grupo Técnico municipal discutindo o Plano de Resíduos Sólidos e outro o 
Plano de Abastecimento de água e esgoto, e aguardava, deliberadamente, o 
momento adequado para trazer as proposições à plenária. Porém, neste interim, 
foi publicado o Decreto n. 14.007, em 26 de setembro de 2019, revogando o 485 
Decreto que instituiu o Grupo Técnico para revisão do Plano de Saneamento 
Básico para o Município de Campo Grande. Questionou como ficariam os 
grupos técnicos que estavam trabalhando para revisão dos planos que 
constituíam este Plano maior. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo explicou 
que os dois grupos desses dois eixos trabalharam muito, garantindo que todo o 490 
estudo e tudo o que fora discutido e produzido estava armazenado no processo. 
Contudo, por uma decisão de gestão, o trabalho foi passado para dar 
continuidade na Secretaria de Governo, mas sobre uma nova ótica. A 
conselheira Silvia argumentou que esta decisão poderia prejudicar muito o 
trabalho, visto que todos estavam muito engajados na matéria, além de que não 495 
seria possível relatar ao Conselho o que já tinha sido feito no decorrer de todo 
esse tempo. Na sequência, o conselheiro Airton Rui trouxe a informação de 
que no Conselho do Gestor da APA do Guariroba estavam sendo desenvolvidos 
vários temas através das Câmaras Técnicas, dentre eles o Regimento Interno do 
Conselho que encontrava-se em sua fase final, e que passaria logo a seguir para 500 
a aprovação da plenária. Informou também, que a CT que elaborava o Plano de 
Manejo daquela APA já havia realizado a sétima reunião, entrando na etapa de 
revisão dos programas. Retornando, a conselheira Silvia completou que, 
anteriormente, não quisera questionar os técnicos da Concessionária Águas 
Guariroba, todavia, os mesmos não se atentaram para o item dois, no qual a 505 
Câmara Técnica questionava sobre o Plano de Manejo da APA do Guariroba, o 
Programa Manancial Vivo e outros. O conselheiro Airton Rui informou que o 
Conselho Gestor da APA do Guariroba iria questionar a Concessionária a 
respeito das colocações da conselheira Silvia. Complementando, o conselheiro 
Rodrigo informou que a Planurb, como órgão gestor, estava encaminhando um 510 
ofício à Empresa Concessionária, a pedido do Conselho Gestor da APA do 
Guariroba, com estes questionamentos e sobre os programas ambientais 
desenvolvidos, destacando que a mesma apresentava relatório frequentemente 
da APA do Lajeado, onde existiam o P1 e o P2. Prosseguindo, a Presidente, 
conselheira Rosângela, anunciou que o relatório da Empresa Águas Guariroba 515 
recebido em 12 de agosto em resposta ao Conselho, que solicitou a 
disponibilização dos dados de monitoramento da captação de água da APA 
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Guariroba encontrava-se na Mesa e lembrou que mesmo foi encaminhado por 
e-mail pela assessoria no mesmo dia que recebeu. Colocou à disposição para a 
leitura, mas solicitou que esta Assessora encaminhasse novamente por e-mail 520 
para que todos tivessem a oportunidade de ler. Antes de finalizar, a conselheira 
Elizabete disse que gostaria de provocar os pares sobre a questão do trânsito, 
mesmo não sendo matéria diretamente ligada ao CMMA, mas entendia que não 
fugia de suas competências relacionadas ao meio ambiente. Alegou que 
particularmente se irritava com: - o rebaixamento de calçadas feito por 525 
comerciantes, que se apropriavam das vias públicas; - faixas amarelas pintadas 
por particulares e, outras, pelos serviços públicos, mas sem função; - quebra-
molas desnecessários; - falta de sinalização com antecedência quando uma via 
estava impedida; - muitas vias rápidas com radares que atrapalhavam o fluxo 
do trânsito. Expôs que o poder público estava dificultando o ir e vir da 530 
população, e impedindo que o trânsito fluísse mais facilmente, arguindo se seria 
para aumentar a arrecadação. Consultou se o CMMA poderia se posicionar 
diante desta situação de mobilidade urbana. Diante da exposição, o conselheiro 
Rodolfo disse que acreditava que o CMMA podia sim fazer gestão, tendo em 
vista que o trânsito era uma questão que atingia toda a população. Concordou 535 
que não havia sinalização quando havia qualquer ação ou acidente que 
impedisse o fluxo de veículos em determinada rua, quando o ideal seria que os 
motoristas fossem avisados com antecedência mínima, para que não 
precisassem fazer retorno e pudessem entrar em outra via anterior à impedida. 
Na sequência, a conselheira Silvia concordou que havia alguns locais com 540 
maior fluxo que não justificava realmente a colocação de radares. Contudo, 
atentou para uma característica de nosso município que era o atropelamento 
cotidiano de capivaras e outros animais nas vias públicas. Assim, disse que na 
sua concepção havia desrespeito e inoperância do poder público na proteção da 
vida dos nossos animais. Enfatizou que o CMMA devia se manifestar cada vez 545 
que morria um animal atropelado nas vias de proteção ambiental, como a 
Avenida Lúdio Coelho. Concluiu destacando que existia na cidade locais que 
não condiziam com alta velocidade ou fluxo contínuo, porque a nossa 
população não respeitava regras e precisava de sinalização, de radares e de 
multas. Replicando, a conselheira Elizabete falou que em nenhum momento 550 
falou em tirar sinalização, reafirmando que Campo Grande estava pulverizada 
de radares e de quebra-molas e apresentava inconsistência no trânsito de 
algumas vias, que atrapalhava a vida dos munícipes. Nesse momento, a 
Presidente, conselheira Rosângela, lembrou aos pares que no início deste ano 
o Conselho convidou o Diretor-Presidente da Agetran, senhor Janine, para 555 
participar das discussões, principalmente, sobre o atropelamento e a morte de 
animais em algumas vias urbanas da cidade. Sugeriu que o mesmo fosse 
convidado novamente para se manifestar sobre este tema, ou questionou se isso 
era competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização. 
O conselheiro Rodolfo se posicionou dizendo que podiam convidar o Diretor-560 
Presidente da Agetran para participar das discussões, mas também fazer gestão 
junto ao CMDU sugerindo a revisão das sinalizações de trânsito, verificando 
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onde realmente deviam ser colocadas. Como encaminhamento foi consignado 
enviar ofício fazendo o convite e, depois, se dirigiriam ao CMDU. Além disso, 
a conselheira Elizabete deveria organizar um relatório das principais questões 565 
abordadas nesta reunião e trazê-lo para apresentar na próxima sessão com a 
presença do convidado. Esgotado este assunto, o conselheiro Rodrigo 
informou que a revisão da Carta Geotécnica, que era um anseio antigo do 
CMMA, estava em andamento, com recursos do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, sendo que a empresa contratada estava finalizando o primeiro 570 
produto. Divulgou que na próxima terça-feira seria realizado o Seminário com 
o tema “A importância da Carta Geotécnica no planejamento das cidades”, no 
CEA Polonês, às 16 horas, convidando os pares para participarem. Aconteceria 
também, no dia 18 de outubro, das 8 às 11 horas, o Seminário “Direto ao Foco 
– Queimadas, Meio Ambiente e Política Pública”, na Câmara Municipal, bem 575 
como, a reunião extraordinária do Conselho Gestor da APA do Guariroba, onde 
seria abordado o Programa de Serviços Ambientais – PSA, no dia 28 de 
outubro, no CEA do Polonês, às 8 horas. Além disso, estavam adotando o 
“Diálogo de Primavera”, aproveitando casos de sucesso, utilizado como 
exemplo “Uma Economia Circular, Empreendimento Sustentável”, onde seria 580 
apresentada uma fábrica de chocolates, com todos os seus procedimentos, na 
Incubadora do Jardim Santa Emília. Por fim, disse que divulgariam os eventos 
no grupo e esperavam a participação de todos. Cumprida 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 585 
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, 17 de outubro de 2019.  
 590 
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