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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

    Ata da 336ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. 
Posse de Conselheiros (as). 2. Remessa da Ata da 333ª Sessão Ordinária e 334ª e 
335ª Sessões Extraordinárias, para conhecimento e apreciação dos conselheiros.  
3. Resumo de Correspondências de interesse da plenária. 4. Informes Gerais. 
Ordem	do	dia:	1.  Aprovação das Atas: 333ª Sessão Ordinária, e 334ª e 335ª 5 
Sessões Extraordinárias.	2. Apresentação do trabalho “Gestão da água subterrânea 
na APA do Guariroba, Município de Campo Grande/MS” – Conselheiro 
Giancarlo Lastória/UFMS.	 3. Relatório das Atividades desenvolvidas com 
recursos do FMMA – Conselheira Gisseli/Semadur.	4. Relatório da Assembleia 
que elegeu a Cidade de Campo Grande/MS para sediar o XXIV Congresso 10 
Brasileiro de Arborização Urbana. - Conselheira Gisseli/Semadur.	5.	Outros	
assuntos.	6.	Pauta	para	a	próxima	sessão.		
Aos doze dias do mês de dezembro 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 15 
Maia, 279, Jardim 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. Estavam presentes os (as) conselheiros 
(as): Matheus de Arruda Jesus (Sedesc), Ivan Pedro Martins (Agereg), Rodrigo 20 
Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Thalita 
Farias Duarte (Sesau), Neila Janes Viana Vieira (Segov), João Gomes de Oliveira 
Neto (Sisep), Leonardo Sampaio Costa e Luiz Mário Ferreira (Imasul), Eliza 
Mense (Instituto Arara Azul), Giancarlo Lastória (UFMS), Benjamin Duarte 
(Asef), Valéria Garcia Gabas (Secovi), Airton Rui Cicereli Fernandes (Sind. 25 
Rural) e Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon). Justificaram a ausência os (as) 
conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira (Sedesc), Silvia Barbosa do Carmo 
(Sesau), Ariel Serra (Sisep), Neiva Maria Robaldo Guedes (Instituto Arara Azul), 
Adelita Casanova da Rosa Pereira e Elizabete Coimbra Lisbôa (ESA/OAB), 
Sandra Garcia Gabas (UFMS), Sandra Marize Marques (OAB/MS), Rodolfo Vaz 30 
de Carvalho (Sind. Rural), Cátia Hiroko Yamasaki. Estavam presentes também: 
Gardênia Laura P. C. Freitas/Técnica da Planurb, Antônio Braz da Silva (Porto 
Galo), Francilene Coli (Monte Alegre), Maria Lúcia da Silva Porto (Cons. de 
Segurança do Pioneiros), Ariovaldo Ribeiro de Oliveira (Pres. Assoc. de 
Moradores Jd. Morena). Constatada a suficiência de quórum, a Presidente 35 
conselheira Rosângela, cumprimentou a todos e destacou que seria a última 
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sessão do ano, dizendo que considerava que foi um ano bastante produtivo, apesar 
de algumas turbulências. De imediato, leu os assuntos da pauta e finalizou 
submetendo as Atas 333ª Sessão Ordinária, e 334ª e 335ª Sessões Extraordinárias 
à apreciação do plenário, que, sem objeções, as aprovou por unanimidade de 40 
votos. Em seguida, anunciou a presença dos representantes da Associação de 
Moradores do Pioneiro, que solicitaram um espaço nesta sessão para expor uma 
questão do seu bairro. Passou a palavra ao senhor Ariovaldo, que se identificou 
como líder do Bairro Porto Galo e adjacências expondo que veio, junto com outros 
companheiros, reivindicar o auxílio dos membros deste Conselho no sentido de 45 
instalar um Ecoponto naquela região, diante de grande demanda, tendo em vista 
que existem grandes vazios e descarte irregular de lixo, causando danos à saúde 
da população. De pronto, a Presidente lembrou que no contrato com a Solurb 
estava prevista a instalação de cinco Ecopontos, quando a população do Bairro 
Centro-Oeste se mobilizou e não deixou instalar um Ecoponto programado para 50 
aquele local, a partir de algumas alegações, sendo, então, transferido para as 
Moreninhas. Passou a palavra ao conselheiro Rodrigo que explicou que de 
acordo com o contrato com a Concessionária, nesta primeira fase, seriam 
instalados cinco Ecopontos, os quais seriam construídos e geridos pela mesma. 
Assim, foi instalado o primeiro no Bairro Panamá, depois no Noroeste, outro no 55 
Bairro Nova Lima, após no União, e, quando iniciou os preparativos para ser 
instalado no Bairro Centro-Oeste, houve a mobilização da população que não 
aceitou a implantação do Ecoponto porque tinham definido aquele local para a 
construção da sua Associação de Moradores. Diante disso, como havia vários 
pedidos para a instalação nas Moreninhas, o estudo foi feito e as reuniões 60 
necessárias com a comunidade e, por unanimidade das lideranças presentes, com 
a presença de mais ou menos trinta pessoas que representavam os bairros, foi 
definido o local ao lado do Parque Jaques da Luz, na Rua José Maksud, que já 
estava sendo licenciado na Semadur. Repetiu dizendo que havia cinco Ecopontos 
na programação inicial, contudo o Plano de Coleta Seletiva previa mais de trinta 65 
Ecopontos distribuídos pelos vários locais da cidade. Sugeriu, então, levar esta 
proposta dos moradores do Bairro Porto Galo para a Concessionária e verificar a 
possibilidade de atender à reivindicação, pois a considerava pertinente, uma vez 
que era a única região da cidade que não havia Ecoponto instalado. Para finalizar, 
o senhor Ariovaldo solicitou a limpeza de um prédio público, localizado na Rua 70 
Canabrás, 307, Jardim Morenão, alegando que o mesmo estava em situação 
deplorável com a presença de resíduos de construção, acúmulo de material 
orgânico, resíduos de podas, bem como de bichos como aranhas, formigas, cupim, 
ratos e outros (conforme Termo de Vistoria Zoosanitária e Ambiental), que 
prejudicam a qualidade de vida da população do entorno. O plenário, então, 75 
definiu por encaminhar um ofício à Sesau, à Sisep e à Semadur, solicitando 
providências. A seguir, a Presidente, conselheira Rosângela, pediu ao 
conselheiro Matheus, suplente do conselheiro no cargo de Secretário-Executivo, 
Luiz Antônio, para proceder à leitura das correspondências de interesse da 
plenária. O conselheiro Matheus fez a leitura nos seguintes termos: 80 
Correspondências expedidas: 1. Of. N. 39/CMMA/2019 de 25 de novembro de 
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2019, encaminhado à Agetran, agradecendo a presença do Senhor Sidinei Oshiro, 
Diretor de Trânsito daquela Agência, na Sessão Ordinária do CMMA e solicitando 
o mapa de forma digitalizada, que usou para demonstrar as áreas em que mais 
acontecem acidentes com morte de animais. 2. Of. N. 40/CMMA/2019 de 05 de 85 
dezembro de 2019, à Semadur encaminhando o Parecer do CMMA, junto com o 
Processo da Cantina Mato Grosso. Finalizada a leitura, a Presidente, conselheira 
Rosângela, agradeceu a colaboração e esclareceu que o prazo para a resposta ao 
Ofício do Ministério Público, 34ª Promotoria, vencia no recesso e que fora 
decidido pela Mesa Diretora solicitar uma prorrogação de prazo para após a 90 
primeira reunião de 2020, portanto, após o mês de fevereiro. Quanto ao 
encaminhamento da minuta de alteração do Decreto do Silam informou que se 
alguém ainda quisesse ler com mais minúcia e apontar algum ponto que merecesse 
ser abordado, poderia se manifestar pelo grupo ou por e-mail, que providenciaria 
o encaminhamento à equipe da Planurb. Prosseguindo, passou a palavra ao 95 
conselheiro Giancarlo Lastória para expor o segundo item da pauta 
Apresentação do trabalho “Gestão da Água Subterrânea na APA do Guariroba, 
Município de Campo Grande/MS”, o qual cumprimentou a todos e agradeceu ao 
carinho da Presidente em entregar a cada conselheiro (a) um vasinho com uma 
plantinha, junto com um cartão desejando Boas Festas. O conselheiro Giancarlo 100 
Lastória contou que havia apresentado este trabalho no VI Congresso 
Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo, realizado em Belo Horizonte no 
mês de novembro, e, também, há dois dias no Conselho Gestor da APA Guariroba. 
Inicialmente manifestou que gostaria de voltar a chamar a atenção para a questão 
que, insistentemente, junto com a conselheira Sandra Gabas, vinha falando neste 105 
Conselho, sobre a água subterrânea no Município de Campo Grande. Registrou 
que este trabalho teve a participação da Professora Sandra Garcia Gabas, do seu 
orientado de doutorado, senhor Guilherme Cavazana e a senhora Juliana Casadei, 
sua orientada no Curso de Mestrado, dentro do Setor de Tecnologias Ambientais 
e do Laboratório de Águas Subterrâneas e Áreas Contaminadas (LASAC) da 110 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A seguir, explanou o 
estudo em data show, apresentando, de início, a caracterização da Bacia do 
Guariroba. Mencionou que do levantamento inicial, constataram que o único poço 
que conseguiram informações detalhadas, com perfil descrito por um geólogo 
estava localizado na Fazenda Soberana, na parte alta da Bacia, o qual tinha 180 115 
metros, com uma espessura de quase 140 metros do Bauru, sendo que os demais 
não possuíam informações construtivas. Discorreu sobre as várias etapas do 
estudo, e, da pesquisa in loco, destacando que foram monitorados treze poços, 
duas nascentes e cinco pontos de água superficial, considerando que estes estudos 
precisavam ser integrados para poder entender o ciclo das águas. Informou que o 120 
monitoramento era feito mensalmente, com medida de NE (nível estático) nos 
poços e a vazão do Córrego Guariroba, medida um ponto à montante da barragem 
e um ponto à jusante da barragem. Relatou que, durante esse período foram feitas 
três coletas de água, tanto de poços quanto de água superficial, cujas análises 
foram realizadas pela UNESP de Rio Claro. Seguiu apresentando, demonstrando 125 
e ilustrando e, quando abordou a questão da proteção, frisou que a preocupação 
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maior era verificar a qualidade da água na Bacia. Relatou que foram utilizados 
dois Métodos, o GOD, com apenas três variáveis, o G tipo de aquífero, que neste 
caso era todo aquífero livre, o O que era a característica do sedimento que 
compõem o aquífero, e o D que se tratava da profundidade do nível da água. A 130 
partir da aplicação deste método houve a constatação em função de suas 
características de espessura, sendo de seis a sessenta metros, solo 
predominantemente arenoso, havia uma vulnerabilidade extrema, em torno de 
60%; alta, praticamente 20% e baixa 20%. Portanto, concluiu-se, pelo Método 
GOD, que a Bacia era vulnerável. Declarou que o outro Método utilizado foi o 135 
EKV, que trabalhava com duas variáveis, sendo que o E correspondia exatamente 
ao D do outro método, que era a espessura da zona não saturada, o KV que era a 
medida da condutividade hidráulica, ou seja, a velocidade com que a água iria se 
infiltrar na zona não saturada. Assim, pelo Método EKV testificou-se uma 
vulnerabilidade muito alta, 77%; alta 8%; média 7% e baixa 8%. Contou que, a 140 
partir da certificação da vulnerabilidade natural da Bacia do Guariroba, levantada 
pelos dois métodos mencionados, uma aluna da UFMS desenvolveu um trabalho 
de TCC, pesquisando em que o Uso e Ocupação do Solo impactava nessa situação 
da Bacia. Continuou explicando que pelos estudos havia na Bacia um perigo alto 
de contaminação em alguns pontos, em outros um perigo médio e, ainda, em 145 
alguns pontos um perigo baixo, conforme a espessura da profundidade da zona 
não saturada. Abordou e atentou sobre o Relatório de Monitoramento da Bacia da 
Guariroba pela Concessionária Águas Guariroba em sete pontos monitorados, o 
qual foi encaminhado a este Conselho em agosto, referente ao primeiro trimestre 
deste ano. Disse que o que lhe chamou a atenção foi o resultado da análise de um 150 
dos parâmetros utilizados, “óleos e graxas”, detectados em miligramas por litro, 
equivalente a parte por milhão, que foi detectado num índice muito alto, de 5,1 a 
7,8 em todos os pontos monitorados, quando, pelo CONAMA e pelo CECA, 
deveria ser virtualmente ausente, portanto, havia perigo na Bacia. Explanou ainda, 
que durante os trabalhos de monitoramento foram realizadas algumas reuniões 155 
com os proprietários, Associação de Restauração, Conservação e Preservação de 
produtores de água da Bacia do Guariroba (ARCP), expondo sobre a situação dos 
vários poços da região, exemplificando com casos bem graves que traziam 
prejuízo à qualidade do solo e da água. Pontuou, que já destacou várias vezes que 
o Plano de Manejo da APA do Guariroba não abordava a questão da água 160 
subterrânea, destacando que esperava que na revisão do Plano este assunto fosse 
contemplado. Comentou ainda vários pontos do trabalho e ao finalizar 
recomendou que fosse feito um monitoramento do Sistema Aquífero Bauru 
(SAB). Fazendo um parênteses, expôs que há mais de dois anos propusera que 
fosse destinada uma verba para a construção de alguns piezômetros e que os 165 
mesmos fossem equipados para realizar o monitoramento em tempo real, pois 
considerava fundamental o monitoramento quantitativo e qualitativo da água 
subterrânea. Sugeriu a implantação de infiltrômetros para confirmar se o volume 
de água infiltrada estava efetivamente passando, indo atingir o aquífero, 
garantindo a sua recarga, conforme apontavam os estudos. Antes de encerrar, disse 170 
que gostaria de versar sobre um assunto que tinha tudo a ver com a gestão de águas 
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subterrâneas, mas que não estava relacionado com o trabalho exposto. Frisou 
então, que neste momento estava sendo construído o Plano de Manejo do Ceroula, 
para o quê, por notório saber, foi contratada, sem licitação, uma Universidade que 
não era a UFMS. Manifestou então, que gostaria de visualizar no citado Plano da 175 
APA do Ceroula, os aspectos que foram apontados na Bacia do Guariroba, a partir 
dos estudos e pesquisas realizados. Agradeceu a oportunidade de divulgar este 
trabalho e se colocou à disposição para considerações dos pares. Na sequência, a 
Presidente elogiou o trabalho desenvolvido pelo Professor Giancarlo, e abriu para 
discussão do plenário, quando o conselheiro Luiz Mário se pronunciou 180 
parabenizando o Professor Giancarlo e afirmando que um trabalho desta 
magnitude era muito relevante e consistente para o Estado de Mato Grosso do Sul. 
Perguntou se havia sido feita alguma análise da água dos poços referente à sua 
caracterização hidroquímica, se, em função da alta vulnerabilidade foi constatada 
contaminação ou risco de contaminação. O Professor Giancarlo esclarece que 185 
foram feitas três análises da água, tanto da água superficial como da subterrânea, 
contudo, como o recurso era pequeno, não foram analisados óleo e graxa e 
agroquímicos, mas, basicamente, os metais mais comumente encontrados na água, 
usados para fazer a classificação das águas, completando que houve a publicação 
dos trabalhos como conclusões de Mestrado ou teses de Doutorado. Revelou que 190 
em apenas um poço analisado foi constatado uma anomalia da água, inclusive que 
era o poço com melhor característica construtiva. Continuando, o conselheiro 
Luiz Mário informou que já havia a intenção do Imasul em realizar o 
monitoramento das águas subterrâneas no Município de Campo Grande, 
inicialmente para a caracterização dos aquíferos e para investigar a qualidade de 195 
suas águas. Na sequência, o conselheiro Leonardo também felicitou o Professor 
e disse que a pesquisa ratificou algumas posições do Imasul, afirmando que 
trabalhavam com um número bem limitado de Outorgas, sendo que no Estado todo 
havia apenas 2,8% dessas, tendo muito ainda para outorgar, pois existia muitos 
poços clandestinos. Disse que quando foi abordado que havia óleos e graxas 200 
naquela região despertou a vontade de saber qual a origem desses óleos, mas 
acreditava que eram minerais, portanto, era necessário um estudo mais detalhado 
daquela área. Concordou com o conselheiro Luiz Mário que os estudos serviriam 
de base para o trabalho do Imasul. Pontuou que acompanhava a insistência da 
UFMS em solicitar o estudo das águas subterrâneas para a região do Município de 205 
Campo Grande, informando que, após a última reunião do CMMA, na qual foi 
abordado este assunto, o Imasul finalmente solicitou o Estudo Hidrogeológico à 
Concessionária Águas Guariroba, a qual colocou o projeto para esta ação no 
orçamento de 2020 e que havia encaminhado para a Agereg para aprovação. 
Continuando, o conselheiro Airton Rui externou seus cumprimentos ao Professor 210 
Giancarlo dizendo que se tratava de um trabalho brilhante e muito útil. Expôs que 
há mais ou menos dois anos representava este Conselho no Conselho Gestor da 
APA do Guariroba e que lá haviam surgido trabalhos como este e do Professor 
Teodorico, também da UFMS. Contou que há algum tempo os membros do 
Conselho Gestor visitaram a APA e puderam considerar que a água do Córrego 215 
Guariroba era, atualmente, subutilizada, sendo que tinha capacidade de ser 
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retirado o dobro do volume dessa água, para abastecer Campo Grande, sem 
nenhum prejuízo, todavia, a Concessionária não investia para isso naquela APA. 
Quanto à plantação de eucalipto, que ocupa em média 2% da APA, disse que 
considerava muito pouco para causar contaminação. Revelou que estava 220 
participando da elaboração do Plano de Manejo da APA do Guariroba, no qual foi 
definida uma limitação bastante grande para o plantio dessa espécie. Por fim, 
contou que na última terça-feira o Professor Giancarlo foi convidado para 
colaborar com a equipe de construção deste Plano no tocante às águas 
subterrâneas, e aproveitou esta oportunidade para reiterar o convite. Asseverou 225 
que pela importância do trabalho apresentado, recomendava a sua continuidade 
pois o mesmo beneficiava toda a comunidade e o meio ambiente. A palavra foi 
dada à conselheira Gisseli, a qual acentuou a relevância do trabalho, 
cumprimentando igualmente o Professor Giancarlo. Garantiu que as informações 
fornecidas pela pesquisa, inclusive acusando a presença de óleos na água, 230 
intensificaria, ou acompanharia mais amiúde o monitoramento feito pela 
fiscalização naquela região. Complementando as palavras da conselheira Gisseli, 
a Presidente, conselheira Rosângela sugeriu uma parceria com o Imasul, para 
que aproveitassem a troca de informações. Nesse sentido, o Professor Giancarlo 
apontou que na última reunião do Conselho Gestor surgira a dúvida sobre a 235 
competência da fiscalização daquela APA. Inicialmente foi cogitado que seria 
responsabilidade do Imasul, tendo em vista a sua Outorga, todavia, o senhor 
Fernando Garayo, representante da Concessionária, aventou que havia um 
Termo de Cooperação da Águas Guariroba com a Semadur, que definia esta 
Secretaria como órgão fiscalizador independentemente da Outorga. A conselheira 240 
Gisseli esclareceu que, conforme a legislação, o Imasul fiscalizava as águas 
subterrâneas e a Semadur as águas superficiais, mas em alguns aspectos, havia a 
ação compartilhada pelos dois órgãos, e com a troca de informações, eram 
passadas orientações aos moradores, para evitar qualquer tipo de dano, pois a 
fiscalização tinha como sua principal função a orientação. Complementando, a 245 
conselheira Thalita informou que a Concessionária fornecia para a Sesau as 
análises semestrais da água, através do Sistema SISÁGUA, com os 
demonstrativos das substâncias que causam risco à saúde, entre elas o BTEX 
(acrônimo que dá nome ao grupo de compostos formado pelos hidrocarbonetos: benzeno, tolueno, etil-

benzeno e os xilenos). Relatou que os últimos relatórios semestrais não apresentaram 250 
alterações, contudo, disse que a Secretaria de Saúde não possuía laboratório para 
realizar a contraprova, e que não existam parâmetros para óleos e graxas. A seguir, 
o conselheiro Ivan Pedro também parabenizou o trabalho do Professor Giancarlo 
e, em seguida, alegou que a APA do Guariroba, desde a sua criação em 1995, 
passou, principalmente nos primeiros dois anos, por uma série de estudos, mas a 255 
água subterrânea diretamente, nunca entrou como questão. No entanto, 
argumentou que indiretamente, quando se avaliava sob o ponto de vista 
hidrológico, no momento em que se estipulava a Q7 10 ou a Q95, verificava-se a 
condição da água subterrânea e a vazão de água dos cursos d’água era 
demonstrada. Relatou que o trabalho desenvolvido na APA do Guariroba nos 260 
últimos anos, foi justamente para aumentar a infiltração, e que já foi comprovado 
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através de estudos, que a vazão de água aumentou consideravelmente ao longo 
desse tempo, naquela APA. Em reação às análises, manifestou que concordava 
com o conselheiro Airton Rui no sentido da constatação das mesmas quantidades 
de óleo e graxas nos sete pontos monitorados e que, inclusive, estavam se 265 
mantendo, concluindo que este fato causava estranheza e que devia ser 
devidamente investigado. Alegando que complementaria acerca da discussão 
“óleos e graxas”, o conselheiro Luiz Mário abordou que a legislação estabelecia 
para análises da água o termo “virtualmente ausente”, e, que provavelmente, o 
técnico que analisou as amostras não viu a película de óleo na amostra de água. 270 
Outra questão seria verificar quais eram os tipos de óleos e graxas detectados, 
pois, atualmente, existia um método químico, onde se realizava a partição 
gravimétrica, para definir tratar-se de óleo vegetal ou mineral. Afirmou, por fim, 
que em todos os rios e mesmo nas nascentes e em áreas preservadas, sempre se 
encontraria óleos e graxas na água. Finalizadas as manifestações, a Presidente, 275 
conselheira Rosângela, repetiu o agradecimento ao Professor e conselheiro 
Giancarlo Lastória pelo tão significativo trabalho. Prosseguindo com a pauta, 
passou a palavra à conselheira Gisseli para que apresentasse o terceiro item da 
pauta “Relatório das Atividades desenvolvidas com recursos do FMMA”, a qual 
informou que o Relatório era bem simples, lembrando que a Secretaria ainda não 280 
recebera as prestações de contas da Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento (Sefin), solicitadas pela emissão de reiterados ofícios pelo 
Secretário Luis Eduardo. Declarou que receberam somente um ofício informando 
que de janeiro a maio houve uma receita de seiscentos e quarenta e cinco mil, 
quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos, mas que até o presente 285 
momento não tinha sido feito o repasse para a conta do FMMA; que o saldo na 
conta do FMMA até o dia 09 de dezembro de 2019 era de um milhão, trezentos e 
setenta e dois mil, duzentos e dezenove reais e dezessete centavos; que o valor 
empenhado era de um milhão, cento e trinta e seis mil, quinhentos e quatorze reais 
e trinta e três centavos, dos quais trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e 290 
vinte dois reais e dezenove centavos já tinham sido utilizados para pagamentos e 
o restante seria pago no início do ano vindouro. Para o pagamento dos Serviços 
Ambientais foram empenhados setecentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta 
e um mil reais e cinquenta centavos, sendo que já foram pagos duzentos e noventa 
e quatro reais e cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos e o restante 295 
também seria liquidado no início de 2020. Na sequência, o conselheiro Rodrigo 
informou que já havia sido entregue o primeiro produto da Carta Geotécnica, para 
o qual o pagamento estava em trâmite, e que, na próxima semana estaria sendo 
feito o segundo contato com a empresa sobre as cartas temáticas. Ainda, que o 
segundo produto estaria concluído no final de janeiro ou começo de fevereiro, 300 
prevendo que em oito meses o documento estaria concluído. Com a palavra, o 
conselheiro Airton Rui confirmou que o Conselho Gestor da APA do Guariroba, 
reunido na última terça-feira, assinou os relatórios para o pagamento dos PSAs, 
que seriam efetivados no início do próximo ano. Reclamou que a SEFIN 
continuava dificultando, tanto o repasse de recursos, como as informações da 305 
arrecadação na prestação de contas do FMMA, e, que devia existir uma forma de 
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se resolver isso. Continuando, o Ivan Pedro avaliando a sugestão do conselheiro 
Airton Rui sobre disponibilizar verbas para a continuidade das pesquisas da 
UFMS, inclusive com colocações da conselheira Berenice, como Presidente da 
Planurb, em uma sessão deste CMMA, quando declarou a possibilidade de 310 
continuidade do Projeto da UFMS na APA do Guariroba, argumentou que 
lembrava que em reuniões passadas deste Conselho, foi discutido incluir uma 
rubrica para destinação de recursos do FMMA para pesquisas das Universidades 
e, talvez, também buscar recursos no Fundo do Ministério Estadual de Meio 
Ambiente para reforçar esta ação. De pronto, a conselheira Gisseli informou que 315 
na Proposta Orçamentária para 2020 havia uma previsão de recursos em um dos 
eixos para a pesquisa. Na sequência, a Presidente, conselheira Rosângela, 
manifestou que gostaria de lembrar aos pares que a reunião de fevereiro deste ano 
no gabinete do Prefeito Marquinhos Trad foi provocada pelo Ministério Público, 
agendada pelo Promotor Luiz Antônio Freitas de Almeida, para a qual foi 320 
convocada no mesmo dia de manhã, onde também estavam presentes a conselheira 
Berenice, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Luis Eduardo e assessores do 
prefeito. Contou que naquela reunião o CMMA não assumiu nenhum 
compromisso, ao contrário, quem assumiu o compromisso com o MP de rever a 
legislação do Conselho, para contemplar na mesma o caráter deliberativo, em 325 
especial, para aprovar as contas do FMMA, foi o próprio Prefeito Marquinhos. 
Reiterou, assim, que a legislação do CMMA não delegava aos seus membros a 
competência de aprovar a Prestação de Contas do FMMA do Município de Campo 
Grande. Enfatizou que, se era difícil entender a Prestação de Contas, com qual 
conhecimento fariam a aprovação da mesma, endossando o que as Secretarias 330 
faziam. Concluiu cientificando aos pares que estava bem tranquila para responder 
ao Promotor Luiz Antônio, que questionava alguns itens nesse sentido, e reiterar 
o convite para que ele participasse de uma sessão do CMMA, quando vários 
conselheiros (as) se manifestaram favoráveis esta sugestão. Na continuidade, o 
conselheiro Leonardo propôs que o Conselho solicitasse à Procuradoria Geral do 335 
Município um Parecer Jurídico sobre o ponto referente à competência do 
Conselho sobre a Prestação de Contas do FMMA pelo Conselho, para que fosse 
enviado a todos esses órgãos que questionavam a ação do Conselho. A plenária 
acolheu favoravelmente a proposta por unanimidade. Para finalizar os assuntos da 
pauta, a Presidente, conselheira Rosângela, passou a palavra à conselheira 340 
Gisseli para fazer um Relato sobre Assembleia da Sociedade Brasileira de 
Arborização Urbana, que elegeu a Cidade de Campo Grande/MS para sediar o 
XXIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana.  A conselheira Gisseli disse 
que considerando que este CMMA encaminhou uma Carta de Apoio para que 
Campo Grande sediasse o citado Congresso, trouxe o resultado do trabalho da 345 
equipe que se empenhou para isso. Narrou que participara da Assembleia, onde a 
cidade de Campo Grande, inicialmente, concorria com a cidade de Brumadinho e 
com Foz de Iguaçu para sediar o Congresso. Contudo, devido à grande campanha 
de Campo Grande, as duas cidades retiraram as suas candidaturas e a nossa cidade 
foi aclamada por unanimidade de votos, sem nenhuma objeção. Portanto, em 350 
setembro de 2020, na semana da árvore, seria realizado o XXIV Congresso 
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Brasileiro de Arborização Urbana em Campo Grande, em parceria com a UFMS. 
Revelou também, que a realização do XXIV Congresso Brasileiro de Arborização 
Urbana estava definido que aconteceria, mas que estavam tentando trazer junto o 
III Congresso Ibero Americano, que ainda estava sendo analisado, e, também, o I 355 
Campeonato Latino Americano de escalada em árvores, que não era Arvorismo 
(escalada em árvores para o lazer), mas que tratava-se de escalada para 
Arboricultura, ou seja, para realizar um diagnóstico da planta, para os trabalhos 
referentes a estudos sobre o seu crescimento, para definir podas, tratamentos e 
outras ações de proteção. Por fim, a Presidente, conselheira Rosângela, 360 
relembrou que na última reunião deste plenário, também foi decidido, a partir do 
trabalho da Relatoria do SILAM, que o CMMA encaminharia um ofício à 
Semadur solicitando a modernização tecnológica para a digitalização do Setor de 
Fiscalização para agilização dos Processo de licenciamento. Consultou os pares 
sobre o encaminhamento e a proposição foi aprovada por unanimidade. Ressaltou, 365 
ainda, que gostaria de convidar o conselheiro Giancarlo para substituir a 
conselheira Adelita, que representava este CMMA, junto consigo no Conselho 
Gestor da APA do Ceroula, como suplente, porque a mesma manifestara que 
estava com dificuldades em participar. Diante do convite, o conselheiro 
Giancarlo noticiou que, provavelmente, esta era a última reunião que participaria 370 
neste Conselho, tendo em vista que havia requerido a sua aposentadoria na UFMS, 
mas agradeceu o convite. Cumprida a pauta, a Presidente, conselheira 
Rosângela Maria Rocha Gimenes, agradeceu a participação, desejando Boas 
Festas a todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária e eu, Maria 
Bernardete Durante, Secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata que será lida e 375 
aprovada em Sessão Ordinária, assinada pela Presidente e pelo Secretário-
Executivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo Grande/MS, 12 
de dezembro de 2019.  

 
 
         Luiz Antônio de Oliveira                    Rosângela Maria Rocha Gimenes 
     Secretário-Executivo/CMMA                     Presidente do CMMA 


