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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 333ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. 
Remessa da Ata da 332ª 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 332ª Sessão Ordinária 
do CMMA. 2. Discussão sobre as questões relacionadas ao trânsito. – Senhor 
Sidnei Oshiro/Diretor de Trânsito/Agetran. 3. Parecer sobre o Processo que 
trata do pedido de licenciamento ambiental da Cantina Mato Grosso. – 
Relatora Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB/MS).  4. Apresentação da 
nova versão do Relatório da Câmara Técnica de Acompanhamento do Contrato 
de Concessão da Água em Campo Grande/MS. - Relatora Conselheira Silvia 
Barbosa do Carmo 5. Palestra sobre “Influência Ambiental sobre o Controle 
de Vetores”. – Relatora: Conselheira Silvia Barbosa do 
Carmo/Bióloga/Sanitarista/Mestre em Ciência Animal. 6. Divulgação do 
Pedido de apoio para a candidatura da cidade de Campo Grande/MS para sediar 
o XXIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e o III Congresso Libero 
Americano de Arborização Urbana em 2020. – Conselheira Gisseli Ramalho 
Giraldelli dos Santos. 7. Outros assuntos. 8. Pauta para a próxima sessão.  
 
Aos quatorze dias do mês de novembro 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): Matheus de Arruda Jesus (Sedesc), Ivan 
Pedro Martins (Agereg), Rodrigo Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho 
Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia Barbosa do Carmo e Thalita Farias 10 
Duarte (Sesau), Ariel Serra (Sisep), Leonardo Sampaio Costa (Imasul), Adelita 
Casanova da Rosa Pereira e Elizabete Coimbra Lisbôa (ESA/OAB), Giancarlo 
Lastória (UFMS), Peter James Richardson (Secovi) e Airton Rui Cicereli 
Fernandes (Sind. Rural). Justificaram a ausência os (as) conselheiros (as): Luiz 
Antônio de Oliveira (Sedesc), Neila Janes Viana Vieira (Segov), João Gomes 15 
de Oliveira Neto (Sisep) Vicente Motta de Souza Lima (Ibama), Luiz Mário 
Ferreira (Imasul), Neiva Maria Robaldo Guedes e Eliza Mense (Instituto Arara 
Azul), Sandra Garcia Gabas (UFMS), Sandra Marize Marques (OAB/MS), 
Benjamin Duarte (Asef), Diego Lanza Lima e Robson Campos dos Santos 
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(IEMS), e Rodolfo Vaz de Carvalho (Sind. Rural), Cátia Hiroko Yamasaki e 20 
Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon). Estavam presentes também: Sidinei 
Oshiro/Diretor de Trânsito/Agetran; João Jesuíno da Silva/Cantina Mato 
Grosso e Mariana Massud C. de Souza Arruda/Técnica da Planurb. Constatada 
a suficiência de quórum, a Presidente conselheira Rosângela, cumprimentou 
a todos e, convidou o senhor Sidinei Oshiro/Diretor de Trânsito/Agetran para 25 
sentar-se à Mesa. A seguir, convidou o conselheiro Rodrigo Giansante para 
assumir a Secretaria Executiva desta plenária, que procedeu à leitura das 
correspondências recebidas e expedidas pelo Conselho. Correspondências 
expedidas: 1. Of. N. 34/CMMA/2019, de 17 de outubro de 2019, ao Secretário 
da Semadur, retificando o nome da representante indicada como representante 30 
deste Conselho na Comissão Avaliadora que determinará os requisitos 
ambientais mínimos e os critérios de avaliação das ações apresentadas pelas 
instituições públicas e privadas interessadas na obtenção do Selo Verde. Onde 
consta conselheira Neiva Maria Robaldo Guedes/Instituto Arara Azul, passe a 
constar Eliza Mense/Instituto Arara Azul, como titular. 2.  Of. N. 35 
35/CMMA/2019, de 17 de outubro de 2019, à Semadur encaminhando o 
Parecer deste Conselho, anexo ao Processo da Empresa COMFER Comércio 
de Metais Ltda. 3.  Of. N. 36/CMMA/2019 de 18 de outubro de 2019, 
encaminhado à Agetran, convidando o titular daquela pasta, senhor Janine de 
Lima Bruno, para participar da próxima sessão ordinária do CMMA, no dia 14 40 
de novembro, com o objetivo de fornecer informações, bem como, para buscar, 
conjuntamente alternativas que visem a melhoria do sistema relacionado ao 
trânsito de Campo Grande. 4. Of. N. 37/CMMA/2019 de 21 de outubro de 
2019, à Semadur encaminhando o Parecer do CMMA, junto ao Processo da 
Empresa STA Administração e Empreendimentos IMC. 1. Of. n. 45 
3.831/SUFGA/Semadur, recebido em 17/10/2019, encaminhando a Relação 
dos pedidos de Licenciamento Ambiental junto à Semadur, referente ao mês de 
setembro de 2019. Encaminhado por e-mail. 2. Of. n. 
3.838/SUFGA/Semadur, recebido em 17/10;2019, encaminhando resposta ao 
Of. N. 33/CMMA, que solicitou informações sobre o incêndio no Parque 50 
Cônsul Assaf Trad. Encaminhado por e-mail. 3. Of. n. 
3.901/SUFGA/Semadur, recebido em 23/10/2019, encaminhando a 
manifestação da Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental em 
respostas aos questionamentos deste Conselho sobre o reservatório Lajeado, 
encaminhados através do Of. N. 32/CMMA/2019. Encaminhado por e-mail. 55 
4. Of. 1.247/Planurb, em resposta ao Of. 33/CMMA, informando sobre o 
Parque Consul Assaf Trad. Finalizada a leitura, a Presidente, conselheira 
Rosângela, agradeceu ao Senhor Sidnei Oshiro por ter aceitado o convite do 
Conselho para ouvir esta plenária e prestar algumas informações, esclarecendo 
que havia sido uma demanda da conselheira Elizabete, passando a palavra a 60 
mesma. A conselheira Elizabete iniciou alegando que dentre as questões que 
incomodavam muito a população em relação à mobilidade urbana era o 
rebaixamento de guias em frente aos estabelecimentos comerciais e, também, 
a liberdade que pessoas estavam tomando em pintar o meio fio de amarelo em 
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frente às suas propriedades. Questionou quais as providências que a Agetran 65 
tomava nesses casos, para proteger os munícipes. Com a palavra, o senhor 
Sidinei Oshiro agradeceu o convite e, de imediato, respondeu que, em relação 
às colocações, havia um projeto aprovado na Semadur para atender os 
rebaixamentos de guias. Esclareceu que a fiscalização também era executada 
pela Semadur, contudo, a Agetran estava com uma equipe de mobilidade, que 70 
recebia as denúncias e fazia a fiscalização in loco. Rebatendo, a conselheira 
Elizabete alegou que parecia oneroso para o contribuinte campo-grandense 
fiscalizar e denunciar, para acontecer alguma ação do poder público. O tema 
foi discorrido sobre sinalizações, controle de velocidade, máxima e mínima em 
algumas vias; parques que precisavam ser mais fechados e monitorados para 75 
que os animais não escapulissem e andassem nas vias públicas, o que causava 
os atropelamentos e morte dos mesmos. Especialmente sobre a morte de 
animais, o senhor Sidinei Oshiro mostrou um mapa o qual apontava os 
diversos locais onde havia a existência de animais e de equipamentos que a 
Agetran dispusera nesses locais, como radares, faixas, redutores de velocidade, 80 
com o intuito de evitar o atropelamento de animais. A conselheira Gisseli 
argumentou que a fiscalização, em nenhum lugar do mundo, conseguia ser 
onipresente, mas que o poder público fazia o seu trabalho visando atender com 
eficiência esse setor. Todavia, afirmou que, realmente, havia falta de condições 
de fiscalizar os vários pontos e tantos tipos de atividades irregulares existentes, 85 
garantindo que o serviço funcionava muito bem a partir das denúncias, pois era 
uma forma que a população tinha de exercer a cidadania e de ter seus direitos 
atendidos. Retomando, a Presidente, conselheira Rosângela, alegou que o 
CMMA precisava se ater as questões de trânsito relacionadas ao meio ambiente 
e outras, como definição de velocidade, deviam ser discutidas no Conselho 90 
Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU). Complementando, o 
senhor Sidinei Oshiro informou, entre outras coisas, que em Campo Grande 
não havia vias de trânsito rápido e que todas as decisões para definir 
velocidades, bem como, locais de colocação de sinais de trânsito foram 
embasados em estudos de equipes técnicas. Finalizou dizendo para fazer uma 95 
denúncia havia o telefone 156 ou via ofício e requerimentos à Agetran e à 
Semadur. A Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu a sua colaboração 
e colocou este Conselho à disposição para debater qualquer assunto que 
visassem à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. A seguir, 
anunciou que o próximo item da pauta seria a Apresentação do Parecer sobre 100 
o Processo de licenciamento da Cantina Mato Grosso, cujo representante 
estava presente, senhor João Jesuíno da Silva. Explicou que o item seria 
retirado de pauta, tendo em vista que o Parecer não fora concluído, o qual seria 
apresentado na próxima sessão ordinária ou na Sessão Extraordinária, para a 
qual ainda seria definida a data. Dando sequência, leu o enunciado do item 4 105 
“Apresentação da nova versão do Relatório da Câmara Técnica de 
Acompanhamento do Contrato de Concessão da Água em Campo 
Grande/MS”, convidando a conselheira Silvia para se manifestar. De pronto, 
a conselheira Silvia relatou que a Câmara Técnica ratificava o Relatório 
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apresentado na sessão anterior e sugeria o encaminhamento de uma 110 
recomendação do CMMA para que a Concessionária realizasse o estudo 
hidrológico, acrescentando que, conforme informação do conselheiro 
Leonardo, o Imasul exigiria esse estudo à referida Empresa. Na continuidade, 
a conselheira Elizabete disse que o Dr. Arlindo, membro da Comissão de Meio 
Ambiente da OAB, afirmou que o Conselho Estadual de Meio Ambiente 115 
(CECA) já determinou que a Empresa Concessionária fizesse o estudo 
hidrológico, arcando com os custos sem depender da ajuda de outros. Em 
seguida, o conselheiro Leonardo corrigiu que não fora o CECA, mas foi o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos que elaborou uma Moção de 
recomendação e que o Diretor do Imasul já havia sinalizado para exigir a 120 
realização do estudo pela Concessionária. Concluiu dizendo que concordava 
que seria interessante uma recomendação deste Conselho também, uma vez que 
previa resistência por parte da mesma. O conselheiro Giancarlo se manifestou 
dizendo que, como membro da Câmara Técnica, participou das novas 
discussões sobre o Relatório, quando então concluíram que não havia 125 
necessidade de alterá-lo, haja vista o seu detalhamento, especialmente em seu 
posicionamento referente à necessidade do estudo hidrogeológico, onde 
constava os encaminhamentos precedentes que foram analisados e julgados 
pela equipe jurídica do Imasul. Contudo, concordava que poderia ser redigida 
uma recomendação para que fosse efetivado o referido estudo. Noticiou que na 130 
próxima segunda-feira participaria do Congresso Internacional de Águas 
Subterrâneas, no qual apresentaria um trabalho que se referia a gestão de água 
subterrânea na APA Guariroba, onde estava sendo revisado o Plano de Manejo. 
Declarou que, se fosse de interesse deste pleno, poderia apresentar este estudo 
neste Conselho, inclusive analisando o Relatório encaminhado pela 135 
Concessionária de monitoramento daquela APA referente ao primeiro trimestre 
de 2019, no qual havia alguns dados apontados que lhe traziam preocupação. 
O conselheiro Ivan Pedro comunicou que, diante das últimas ocorrências de 
intermitência no oferecimento de água na cidade, a Agereg encaminhou ofício 
à Empresa Concessionária, inclusive estabelecendo prazo, solicitando uma 140 
avaliação hidrogeológica do manancial para indicar de onde sairia o 
abastecimento para a capital daqui para frente, acreditando que constaria 
também a avaliação sobre os poços. Então, o Imasul pediria, o CMMA 
reforçaria com a recomendação e a Agência já havia solicitado também. 
Portanto, entendia que o Relatório tinha demandado várias ações, concordando 145 
com a indicação de fosse encaminhada uma Recomendação do CMMA à 
Empresa Águas Guariroba. A Presidente, conselheira Rosângela submeteu a 
proposta à apreciação do plenário que a aprovou por unanimidade de votos. O 
quinto item foi anunciado, passando a palavra à conselheira Silvia do Carmo 
para proferir a Palestra “Influência Ambiental sobre o Controle de Vetores”. A 150 
conselheira Silvia agradeceu pela oportunidade e contou que participara de um 
Workshop denominado “Saúde Única” promovido pela Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul a partir de um grupo de estudos coordenado pela 
Professora Juliana Gualhardo, onde apresentou esta palestra, que foi divulgada 
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pelo Facebook e WhatsApp, quando a Presidente tomara conhecimento e 155 
solicitou que a mesma explanasse o assunto neste Conselho. Procedeu, então, 
à apresentação em data show, comentando cada item. Destacou que Campo 
Grande era um local endêmico para a dengue, o zika vírus, chikungunya e 
leishimaniose, vetores extremamente potenciais, de difícil controle, que 
vinham acometendo a nossa população. Como agente da saúde pública, 160 
garantiu que a Sesau estava delineando estratégias para o enfrentamento e para 
o combate dessa situação. Discorreu sobre causas que interferem para 
desencadear as doenças, desde o descaso da população no cuidado, proteção e 
preservação do meio ambiente, como as queimadas e desmatamento, até os 
desastres ambientais, como o de Brumadinho. Mostrou no mapa os locais da 165 
cidade onde aconteciam os casos mais frequentes e graves, destacando a 
gravidade do descarte irregular de resíduos, bem como, dos acumuladores, que 
favoreciam a disseminação dos vetores. Expôs sobre os sintomas das doenças 
causadas por estes vetores e as consequências das mesmas. Falou amplamente 
sobre as estratégias e ações preventivas de obrigação do poder público, mas, 170 
que também deviam ser preocupação da população para evitar e/ou amenizar 
que a situação se agravasse. Exemplificou, esclareceu e mostrou exemplos de 
casos em que a falta de respeito ao meio ambiente trouxe prejuízos à saúde e a 
segurança da população. Após a sua apresentação se colocou à disposição para 
esclarecimentos. A Presidente agradeceu e parabenizou a conselheira Silvia 175 
pela matéria interessante e atual, pois se tratava do que vinha sendo discutido 
constantemente neste Conselho, como a questão da qualidade da água, dos 
resíduos sólidos, etc, e que vinha à tona a crença de que parecia que tudo o que 
acontecia com o meio ambiente estava longe de nós, mas não, todo o impacto 
ao meio ambiente causava impacto à saúde de toda a população, como o caso 180 
de Brumadinho, que estava deflagrando casos de febre amarela em todo Brasil. 
A seguir, a conselheira Gisseli parabenizou a expositora dizendo que a palestra 
era maravilhosa e aproveitou para convidá-la para proferir a mesma em breve 
data para a equipe da Semadur. Asseverou que a questão ambiental era mais 
importante do que tudo, porque não existia atividade desempenhada pelo ser 185 
humano que não envolvesse o meio ambiente. Assim, o mau uso dos recursos 
ambientais gerava prejuízo não somente aos bichos ou à mata, mas também na 
nossa existência. Continuando, a conselheira Elizabete lembrou que há algum 
tempo havia sugerido que fosse procurado o Ministério Público para buscar 
autorização para a equipe da Sesau adentrar aos imóveis fechados para verificar 190 
focos de larvas ou mosquitos. Outra sugestão apresentada foi que os 
proprietários de terrenos baldios colocassem grama para evitar o mato. Ainda, 
solicitou à palestrante para participar de uma reunião da Comissão de Meio 
Ambiente da OAB, para fornecer informações sobre o programa que estava 
sendo realizado com os acumuladores e/ou recicladores, para a qual seria 195 
encaminhado um convite do Presidente da Comissão. A seguir, o conselheiro 
Rodrigo cumprimentou a conselheira Silvia pelo seu conhecimento e 
contribuição e alertou que a o tema discorrido deixava claro a importância da 
transversalidade das políticas públicas. Disse que as políticas públicas não 
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podiam ser desenvolvidas isoladamente, pois os efeitos, positivos ou negativos, 200 
recaíam umas sobre as outras. Dando continuidade, a conselheira Rosângela 
informou que o Imasul todo mês realizava uma palestra em seu auditório e 
sugeriria que a conselheira Silvia fosse apresentar a sua para os seus colegas de 
trabalho, para ampliar a visão de todos de que o meio ambiente não podia ser 
visto apenas de forma romântica, mas que envolvia a nossa vida 205 
cotidianamente. Aproveitando a oportunidade, lembrou que em uma reunião 
deste Conselho foi citado o caso de uma mulher acumuladora de animais e que 
tinha recebido no Imasul o relatório final sobre o caso, solicitando à conselheira 
Silvia que se pronunciasse sobre o assunto. A conselheira Silvia esclareceu 
que se tratava de uma havaiana que veio para o Brasil em 2010, comprou uma 210 
residência no Bairro Vilas Boas e, desde então, vinha apresentando problemas. 
Iniciou com o acúmulo de cães que recolhia da rua, convivendo com falta de 
higiene, numa precariedade sanitária muito grande. Relatou que todos os órgãos 
de fiscalização emitiram notificações, inclusive o órgão responsável por 
imigração. A vizinhança reclamava do cheiro fétido que a sua residência 215 
exalava, o que lhes causava muito estresse, pois era uma situação que persistia 
ao longo dos anos. Contou que a última denúncia foi de que a mulher estava se 
alimentando de cães, mas foi constatado que não era verdade. Contudo, a 
Vigilância em Saúde/Sesau promoveu uma ação, desencadeada pelo Ministério 
Público, quando foram autorizados a adentrar em sua residência, retiraram tudo 220 
que havia no local e a mulher foi autuada e presa por crime ambiental, tendo 
como agravante o uso de drogas. Expôs que a mesma recebia recursos de fora 
e contou que, no dia em que fora presa, pediu para o delegado parar o camburão 
da polícia em um banco e sacou dinheiro para pagar a fiança de dois mil reais 
e foi liberada depois. A conselheira concluiu assegurando que existiam muitas 225 
pessoas nessa situação na cidade inteira. A Presidente lamentou a situação e  
deu prosseguimento à pauta enunciou o próximo item “Divulgação do Pedido 
de apoio para a candidatura da cidade de Campo Grande/MS para sediar o 
XXIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e o III Congresso Libero 
Americano de Arborização Urbana em 2020” passando a palavra à conselheira 230 
Gisseli para explanar o assunto, a qual começou relatando que em julho deste 
ano houve o evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Cultura 
(SBPC), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde 
participou um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Urbanização Urbana, 
senhor Fábio Barcelos, que não conhecia Campo Grande. Depois ocorreu um 235 
evento em setembro na semana da árvore em parceria com o Laboratório do 
Programa de Pós-Graduação de Recursos Naturais da UFMS, organizado pela 
Professora Eliane Guaraldo e Professor Arnaldo Poti. Nessa semana foi 
realizado um Fórum que conseguiu reunir trinta prefeituras do Estado, para 
tratar de um tema de grande interesse do nosso Estado. Contou que o senhor 240 
Fábio participou também desse Fórum, o qual trabalhou por quarenta e dois 
anos na Prefeitura de Porto Alegre/RS e foi o responsável pelo primeiro Plano 
Diretor de Arborização do Brasil. Na oportunidade visitou a cidade e ficou 
muito entusiasmado pelo que viu, quando, então, expressou que deveríamos 
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candidatar a cidade de Campo Grande para sediar o XXIV Congresso de 245 
Arborização Urbana em 2020. Explicou que antes do Congresso aconteceria 
uma Assembleia da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, para escolher 
a cidade que sediaria o referido Congresso. Diante disso, foi criado um grupo 
para promover esta candidatura, que precisava recolher Cartas de instituições e 
empresas para demonstrar que apoiariam a realização o evento e que a cidade 250 
de Campo Grande estava apta para acolher o público que viria participar do 
mesmo. Assim, procedeu à leitura do documento modelo para que o CMMA 
assinasse e encaminhasse para o grupo encarregado de juntar as Cartas e enviar 
oficialmente para a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Então, a 
Presidente, conselheira Rosângela, submeteu a solicitação à plenária que a 255 
aprovou por unanimidade de votos. A seguir, sugeriu o encaminhamento de um 
ofício à Semadur solicitando a Prestação de Contas do Fundo, tendo em vista 
que foi consignado que a mesma enviaria trimestralmente esta informação, e 
que, até o momento, o Conselho ainda não havia recebido. A sugestão foi 
aprovada. Para finalizar a pauta, abriu para os informes quando o conselheiro 260 
Airton Rui fez uso da palavra para relatar, como representante deste colegiado 
no Conselho Gestor da APA do Guariroba, que no dia 28 de outubro houve a 
primeira reunião extraordinária para debater a Lei n. 5.025, que instituiu o 
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Lamentou que, 
infelizmente, o assunto foi desviado e aconteceu um grande tumulto, o que                   265 
considerou um desrespeito aos conselheiros. Alegou que foram mobilizadas 
equipes técnicas para subsidiar a discussão, contudo o assunto não foi discutido. 
Reclamou também que foi redigido o Regimento Interno por uma Câmara 
Técnica do CG da referida APA, a minuta foi aprovada pelo pleno, e, 
posteriormente, encaminhada ao Setor Jurídico da Prefeitura para análise e 270 
possíveis adequações e devolução ao Conselho. Porém, a minuta foi publicada 
sem retornar para aprovação final do Conselho. Em resposta, o conselheiro 
Rodrigo argumentou que colocaria a visão da Planurb, para tentar esclarecer a 
questão para entendimento das duas partes. Explicou que a Sessão 
Extraordinária foi pedida realmente para entendimento da lei do PSA, que 275 
possuía uma Unidade Gestora do Programa, que era a Semadur, onde diversas 
entidades se reuniam e discutiam a questão do recurso esclarecendo que havia 
pautas da Unidade Gestora e pautas do Conselho Gestor. Dessa forma, havia a 
necessidade do entendimento de que havia atribuições e competências 
delegadas a cada uma das instâncias. Pontuou que havia competências que 280 
cabiam especificamente ao Conselho Gestor da APA do Guariroba, como a 
elaboração do Plano de Manejo, todavia, a discussão da lei do PSA, o 
orçamento e a destinação dos recursos competia à Unidade Gestora que 
prestava contas ao Conselho Gestor da APA. Narrou que naquela reunião da 
UGP, no dia 28 de outubro, onde estavam presentes somente a ARCP e a 285 
Semadur, o técnico da Semadur, senhor Sérgio, apresentou um Relatório com 
todos os contratos relativos ao PSA, e que ARCP apresentou uma manifestação 
relatada por duas biólogas a respeito do assunto, enfatizando que os 
representantes do CMMA não compareceram. Quanto ao Regimento Interno, 
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declarou que, atendendo a reestruturação do Conselho Gestor da APA do 290 
Guariroba, a sua Câmara Técnica responsável elaborou um Regimento Interno 
que foi aprovado pela plenária do Conselho Gestor e encaminhado ao Setor 
Jurídico da Planurb, o qual foi analisado pelo Procurador que entendeu que a 
função deliberativa do Conselho Gestor era soberana e, assim, encaminhou o 
documento para publicação na sua integralidade, visando agilizar as ações 295 
daquele Conselho. Por fim, ratificou a importância da discussão do Programa 
de Pagamento por Serviços Ambientais, por um Grupo que foi instituído por 
um instrumento municipal qualificado para discutir, orientar, captar recursos e 
deliberar sobre as questões do pagamento dos serviços ambientais. O 
conselheiro Airton Rui argumentou que se somente duas entidades estavam 300 
presentes alguma coisa aconteceu na convocação. Intervindo, a conselheira 
Gisseli como representante da Semadur, que era o órgão responsável pelo 
chamamento das instituições, asseverou que a marcação foi feita obedecendo o 
prazo regimental de três dias de antecedência. Revelou que compareceu à 
reunião onde se faziam presentes somente a Semadur e ARCP e que esta última 305 
afirmou que, nas reuniões da UGP, geralmente não havia o comparecimento de 
outras instituições.  Garantiu que a Semadur iria oficiar todas as entidades que 
compunham o grupo para ressaltar a importância da participação nas reuniões. 
Nesse momento, o conselheiro Airton Rui replicou dizendo que o grupo da 
UGP não se reunia há mais de seis meses, quando na última reunião, 310 
participaram seis ou mais entidades, na qual esteve presente representando o 
CMMA. Lembrou que a seguir houve a intervenção do Ministério Público e 
que, desde então, o Conselho Gestor foi obrigado a parar as suas atividades, 
retomando somente em outubro. Esgotada a discussão e cumprida a pauta, a 
Presidente, conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes, agradeceu a 315 
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 Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo 
Grande/MS, 14 de novembro de 2019.  320 
 
 
         Luiz Antônio de Oliveira                    Rosângela Maria Rocha Gimenes 
     Secretário-Executivo/CMMA                     Presidente do CMMA 


