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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 335ª Sessão Extraordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 
1. Parecer sobre o Processo que trata do recurso sobre o pedido de 
licenciamento ambiental da Cantina Mato Grosso – Relatora Conselheira 
Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos.  

 
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às treze horas e 
quinze minutos, em segunda chamada, 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 5 
Paulista 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 Assistência aos Órgãos Colegiados, 
Maria Bernardete Durante, para a realização da 335ª Sessão Extraordinária. 
Estavam presentes os (as) conselheiros (as): Matheus de Arruda Jesus (Sedesc), 10 
Ivan Pedro Martins (Agereg), Berenice Maria Jacob Domingues e Rodrigo 
Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia 
Barbosa do Carmo (Sesau), João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Eliza Mense 
(Instituto Arara Azul), Giancarlo Lastória (UFMS), Peter James Richardson e 
Valéria Garcia Gabas (Secovi), Airton Rui Cicereli Fernandes (Sind. Rural) e 15 
Cátia Hiroko Yasmasaki (Sinduscon). Justificaram a ausência os (as) 
conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira (Sedesc), Neila Janes Viana Vieira 
(Segov), Ariel Serra (Sisep), Leonardo Sampaio Costa e Luiz Mário Ferreira 
(Imasul), Vicente Motta de Souza Lima (Ibama), Neiva Maria Robaldo Guedes 
(Instituto Arara Azul), Adelita Casanova da Rosa Pereira e Elizabete Coimbra 20 
Lisbôa (ESA/OAB), Sandra Garcia Gabas (UFMS), Sandra Marize Marques 
(OAB/MS), Benjamin Duarte (Asef), Diego Lanza Lima (IEMS), e Rodolfo 
Vaz de Carvalho (Sind. Rural) e Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon). 
Estavam presentes também: João Jesuíno da Silva/Cantina Mato Grosso e as 
Técnicas da Planurb: Mariana Massud C. de Souza Arruda, Gardênia Laura P. 25 
Coleti Freitas e Gabriela P. F. B. Lazari. Constatada a suficiência de quórum, 
em segunda chamada, a Presidente, conselheira Rosângela, cumprimentou a 
todos, leu a pauta e passou a palavra à conselheira Gisseli, para proceder à 
leitura do Parecer. A conselheira Gisseli fez a leitura do Relatório nos termos 
a seguir: “Este relatório foi elaborado com a finalidade de relatar as circunstâncias em 30 
que se deu o cancelamento da Licença de Operação 03.186/2012 para subsidiar os 
conselheiros na análise do recurso interposto junto ao CMMA pelo requerente do PLA 
48140/2000-79, em nome de Cantina Mato Grosso. Por força de uma denúncia, bem como 
da necessidade de monitorar a atividade, o processo foi remetido à fiscalização. Foi 
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verificado o não atendimento a duas condicionantes da licença. A condicionante n. 3, que 35 
se tratava da proibição de lançamento de água servida foi descumprida por força da 
obstrução e extravasamento do terminal de inspeção e limpeza (TIL). A condicionante 07 
estabelecia que deveriam ser entregues trimestralmente os relatórios de medição sonora, 
bem como a condicionante 8 regrava que o não atendimento às condicionantes no prazo 
determinado implicaria na suspensão imediata da Licença. Desta feita, a agente fiscal 40 
notificou a requerente para sanar as irregularidades, procedimento fiscal que corre em 
outro processo. A requerente prontamente regularizou a situação no tocante ao TIL, 
promovendo os devidos reparos. No entanto, deixou de apresentar o Relatório de Medição 
Sonora, mantendo o descumprimento à condicionante 07 da LO. Essa situação foi relatada 
em despacho constante à fl. 396, que sugeriu que o processo fosse remetido para averiguar 45 
sobre a necessidade de cancelamento da Licença em questão, em 30/01/2017. A Comissão 
de Controle Ambiental - CCA, que é a instância competente para deliberar sobre o 
cancelamento ou não de Licenças Ambientais, elaborou o Parecer nº 014/CCA/2017 em 
22/12/2017, favorável à suspensão imediata da atividade e envio de comunicado de 
pendências para atendimento das condicionantes específicas 3 e 7 da LO n. 03.186/2012 50 
(fl. 397). Em 26/01/2018, em despacho à fl. 398, o então Gerente de Fiscalização e 
Licenciamento Ambiental, solicitou à CCA a reavaliação do Parecer supracitado, quanto 
ao cancelamento da Licença alegando as seguintes razões: “Considerando que, a condição 
específica n. 7 da Licença de Operação n. 03.186/2012, não foi atendida até o presente 
momento; Considerando que, na sequência, a condição específica n. 8 reza que não 55 
atendendo condicionantes da licença de operação, inclusive no prazo determinado, 
resultaria na sua suspensão; Considerando, indireta e implicitamente, esta Gerência 
entende que a partir do momento em que não se procedeu o atendimento a uma das 
condicionantes, a licença de operação já estaria suspensa, tendo validade, mas não eficácia; 
No entanto, sugerimos que o parecer desta nobre comissão seja reavaliado, atentando-se ao 60 
cancelamento da Licença de Operação em tela.” Assim, a CCA emitiu novo parecer em 
05/02/2018 (n. 001/CCA/2018 – fl. 400), onde considerando a ausência da entrega de 22 
relatórios trimestrais e ausência de justificativa para tal, deliberou pelo cancelamento da 
Licença de Operação n. 03.186/2012. Desta forma, procedeu-se a emissão da Certidão de 
Cancelamento n. 001/2018 (fl. 402), que foi entregue à proprietária em 28/02/2018. Em 65 
28/03/2018, foi interposto recurso solicitando a revisão/reconsideração da decisão de 
cancelar a Licença de Operação n. 03.186/2012 exposta na Certidão de Cancelamento de 
n. 01/2018, tendo como alegações os seguintes argumentos: 1.  
Ter juntado junto à peça recursal o relatório de aferição sonora atualizado; 2. Ter sanado 
o descumprimento da condicionante 3 na data de 22/02/2017; 3. Que a empresa ora 70 
requerente assumia ter falhado em não efetivar as apresentações das medições trimestrais, 
ademais, após vasta modificação de entendimento profissional e troca de material humano, 
entendeu e se comprometeu a efetivar sua obrigação trimestralmente; 4. Que o relatório de 
aferição sonora apresentado foi elaborado por profissional habilitado, contemplando 
Anotação de Responsabilidade Técnica, e demonstrou que a empresa estaria apta a 75 
desenvolver as atividades nos horários estabelecidos na Lei Municipal; O processo foi 
designado a um analista da SEMADUR em 13/04/2018, por meio de despacho assinado pelo 
então Gerente de Fiscalização e Licenciamento Ambiental – fl. 444, com a seguinte 
redação:1. Analisar Relatório de Aferição Sonora protocolizado em 28/03/2018, juntado 
aos autos às fls. 422-433;2. Emitir Comunicado, informando, em síntese, que o Pedido de 80 
Reconsideração – fls. 411-413, fora indeferido, haja vista que, o Relatório de Aferição 
Sonora apresentado não sana a irregularidade da não apresentação do 22 (vinte e dois) 
relatórios, ou seja, não atendendo condicionante específica da Licença Ambiental, conforme 
Parecer n° 001/CCA/2018 – fls. 400; 3. Solicitar do requerente Projeto de Isolamento 
Acústico Atualizado. Em atendimento ao despacho do Gerente, o analista apresentou o 85 
Relatório Técnico n. 0341/GFLA/2018 e o Comunicado 1211/GFLA/2011, onde foi 
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deliberado pelo indeferimento do recurso acerca da reconsideração do cancelamento da LO 
em questão. Nesta etapa, configurou-se vício no procedimento uma vez que a apreciação do 
recurso interposto foi realizada por ente sem competência para tal. O recurso deveria ser 
apreciado pela mesma CCA ou pela instância superior, o CMMA. No entanto, diante do 90 
Comunicado de indeferimento do recurso supramencionado, o requerente interpôs novo 
pedido de reconsideração, desta vez dirigido ao CMMA, com as seguintes alegações: 1. Que 
se trata de estabelecimento comercial antigo que integra a história e cultura da nossa 
Capital;2. Que obteve a primeira Licença Ambiental no ano de 2000, tendo sido sempre 
renovada sem nunca ter sido alvo de notificações de irregularidades nos seus 12 primeiros 95 
anos de vigência;3. Alega que não foi notificado do descumprimento da condicionante que 
exigia os relatórios de medição e alega que desconhecia tal obrigação, desqualificando a 
ação fiscalizatória. Nesse caso, pesa o fato de que ele não pode alegar desconhecimento, 
pois se tratava se condicionante específica da LO, expressa neste documento. Além disso, 
foi expedida a notificação requerendo o atendimento às condicionantes 3 e 7, restando 100 
evidente que a empresa cumpriu apenas a de n. 3. Assim, não há como prosperar essa 
alegação, uma vez que o fato de o requerente não ter lido sua licença não o exime da 
obrigação de cumprir suas condicionantes, bem como resta comprovado que houve sim a 
notificação, que a posteriori se tornou autuação pela ausência de atendimento ao item 7 das 
condições específicas. 4. Continua alegando que só foi intimado das decisões emanadas 105 
deste processo após o cancelamento da Licença. O fato é que este processo foi instruído sim 
devidamente sobre os procedimentos fiscalizatórios que tramitam por meio de processo 
específico, cuja instância recursal não compete a este Conselho e sim à JURFIS – Junta de 
Recursos Fiscais do Município. A única decisão exarada neste processo se refere ao 
cancelamento da Licença, que foi devidamente informada ao requerente como o mesmo 110 
afirma. Assim, não houve ausência de informação das decisões deste processo junto a 
qualquer parte interessada. 5. O requerente, em seu recurso fez mais alegações pertinentes 
ao ato fiscalizatório que ensejou a autuação, questionado a denúncia apresentada, o direito 
ao contraditório, entre outras alegações que não são de competência deliberativa do CMMA 
e por isso, não relatei neste documento, primando pela objetividade; Após as alegações, a 115 
peça recursal trouxe os seguintes requerimentos ao CMMA: 1. Chamar à ordem o feito, “ab 
inittio”, reconhecendo a nulidade visceral dos atos processuais anteparadas pela vistoria 
técnica de fl. 388, declarando ineficaz a exigência dos relatórios trimestrais de que tratou a 
vistoria seguinte (fl. 392), por não ter sido comunicada formalmente aos representantes 
legais da empresa recorrente, o surgimento de tal exigência no ensejo da renovação de sua 120 
exigência originária; 2. Reformar a r. Decisão recorrida, por violação a todo o conjunto de 
normas reportadas acima, restabelecendo a vigência da Licença Cancelada e determinando 
a intimação formal dos representantes legais da empresa recorrente, de todos os deveres 
que haverão ser observados, doravante, no vigor da mesma licença e como condicionantes 
da vigência da mesma;3. determinar a intimação da empresa recorrida de todos os atos 125 
praticados nesse processo, doravante, através de seu Patrono subscritor. Em que o pese o 
fato de que este é apenas um relatório acerca do andamento processual e dos fatos aportados 
nos autos para subsidiar a decisão dos conselheiros quanto ao recurso apresentado, 
manifesto sob a forma de esclarecimentos técnicos as seguintes observações: 1. Verifica-se 
que com relação ao item 1 do requerimento ao CMMA, não há pertinência em seu 130 
acatamento, tendo em vista que o recorrente sempre teve ciência que descumpria a 
condicionante específica n. 7 da LO, tanto pelo fato da mesma estar expressa em sua licença, 
como pela notificação e autuações procedidas que tramitam em processo próprio, não 
cabendo neste caso a nulidade visceral dos atos processuais. No entanto, é fato ser 
impossível a entrega dos relatórios pretéritos, tendo em vista que não foram efetuadas as 135 
medições, não havendo como retroagir no tempo para tal. 2. Não houve violação das normas 
elencadas na manifestação do recorrente acerca dos atos fiscais e da intimação do mesmo 
das decisões. No entanto, conforme já explanado junto a este conselho entendo que houve 
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uma decisão extrema quanto ao cancelamento da Licença, uma vez que já havia deliberação 
para sua suspensão até a regularização, conforme previsão da condicionante n. 8. 3.Restou 140 
evidência nos autos que o então gerente, ao solicitar a reavaliação da primeira decisão da 
CCA da forma como fez pode ter induzido a mesma a deliberar por atitude tão drástica. No 
entanto, isso não exime os membros da CCA da sua competência, devidamente exercida ao 
reconsiderar e emitir parecer favorável ao Cancelamento da Licença. 4. No entanto, quando 
o recorrente solicitou a reconsideração do Parecer da CCA acerca do cancelamento, a 145 
tramitação correta não foi procedida, uma vez que o seu pedido deveria ter sido apreciado 
pela própria CCA ou por instância superior, no caso o CMMA. Os autos processuais foram 
eivados de vício quando o então gerente destinou o recurso para apreciação técnica, já 
referendando que o analista emitisse comunicado informando sobre o indeferimento do 
recurso (fl.454). 5. Ainda, informo que após todo o exposto, o recorrente apresentou 150 
relatório de aferição sonora, informando ter substituído o responsável técnico pelo seu 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental, se comprometendo a regularizar sua situação e 
passar a apresentar os relatórios a partir de então, o que não foi acatado nas apreciações 
do recurso feitas pelo então gerente e pelo analista, tendo em vista terem considerado que 
juntar novos relatórios não sanaria a ausência dos outros 22 relatórios que deixaram de ser 155 
apresentados. 6. Entendo que, diante da total impossibilidade da entrega destes 22 
relatórios, bem como ainda perfazendo a mea-culpa do órgão licenciador que levou mais de 
quatro anos para monitorar a atividade, permitindo que se deixasse de ser apresentada tal 
quantidade de relatórios, seria pertinente acatar a regularização por meio da entrega de 
novos relatórios, exigindo que o requerente cumpra daqui em diante a condicionante n. 7, 160 
sob pena de o seu descumprimento acarretar as sansões previstas como reincidência, a 
partir de então, considerando que a irregularidade constatada foi punida por meio de 
autuação e aplicação de multa. Assim, ante a todo o exposto, submeto tal relatório aos 
Conselheiros para que possa ensejar sua decisão quanto ao recurso interposto pela empresa 
Cantina Mato Grosso. Campo Grande, 03 de dezembro de 2019. Gisseli Ramalho Giraldelli 165 
dos Santos/Representante SEMADUR. Finalizada a exposição, a Presidente, 
conselheira Rosângela, abriu a discussão para manifestação da plenária, 
quando a conselheira Berenice alertou que seria razoável a aceitação do 
exposto, haja vista a impossibilidade da empresa de cumprir o que havia sido 
estabelecido há anos. Além disso, como foi colocado pela relatora, o órgão 170 
licenciador tinha a obrigação de fazer o monitoramento e o controle do 
licenciamento ambiental. Considerou importantes as exigências que foram 
colocadas no relatório para serem cumpridas pelo empreendedor daqui para a 
frente, concluindo que votava a favor do relatório. A seguir, o conselheiro Ivan 
relatou que no ano de 2012 foi o autor da licença ambiental à Cantina Mato 175 
Grosso, e que esta já não cumpria as exigências no tocante ao controle acústico 
do local. Justificou que, por isso, foi exigido um relatório trimestral, adotando 
a atitude de razoabilidade, como propôs a conselheira que o antecedeu, dando 
um voto de confiança para que o empreendedor realizasse o seu monitoramento 
e fosse se adequando aos critérios estabelecidos. Contudo, os anos foram 180 
passando e, apesar de concordar que não cabia inviabilizar o funcionamento do 
empreendimento, os seus proprietários deviam demonstrar que cumpririam o 
que foi estabelecido neste relatório, votando favorável ao mesmo. De pronto, a 
conselheira Gisseli destacou que no relatório constava que se não fossem 
cumpridas as exigências expostas, seria considerada reincidência, por conta de 185 
todo o histórico constante no Processo. Continuando, a conselheira Rosângela 
lembrou que o empreendimento sofrera a punibilidade, que era a multa, por não 
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ter cumprido as exigências estabelecidas, mas que isto não estava em discussão. 
Portanto, o que estava para ser decidido era o acatamento ou não do recurso 
para o licenciamento do empreendimento e consequente voto favorável ou não 190 
ao Relatório. Submetido à votação da plenária, o Relatório foi aprovado por 
unanimidade de votos. Assim, cumprida a pauta, a Presidente, conselheira 
Rosângela Maria Rocha Gimenes, agradeceu a participação de todos e 
declarou encerrada a presente sessão extraordinária e eu, Maria Bernardete 
Durante, Secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata que será lida e aprovada 195 
em Sessão Ordinária, assinada pela Presidente e pelo Secretário-Executivo do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo Grande/MS, 03 de 
dezembro de 2019.  
 
 
    Maria Bernardete Durante                  Rosângela Maria Rocha Gimenes 
     Secretária ad hoc/CMMA                     Presidente do CMMA 


