
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

   Aprovado na sessão 
___________conselho pleno
de ____/____/____ às ___ hs

_____________________ 
Secretario(a) da Mesa 

  
 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 307ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 
Remessa da Ata da 306ª Sessão Ordinária aos (às) conselheiros (as) para 
leitura e apreciação. Resumo das correspondências recebidas e expedidas. 
Informes Gerais. Ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 306ª Sessão 
Ordinária.  2.  Apresentação do Relatório Final sobre o Agosto Alaranjado, 
Campanha “Diga Não às Queimadas Urbanas”. - Técnica da PLANURB, 
Mariana Corrêa Massud. 3. Apresentação do Resultado da Conferência 
sobre o Plano de Coleta Seletiva – Equipe Técnica da Planurb. 4. Eleição 
da Comissão Eleitoral visando ao processo eleitoral para o 11º Mandato do 
CMMA. (o 10º Mandato termina em 14/02/2018). 5. Pauta para a próxima 
sessão. 6. Outros assuntos.       
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Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 
oito horas, na Sala de Sessões Plenárias “Nilo Javari Baren”, sede dos 
Conselhos Municipais, Assessoria de Assistência aos Órgãos 
Colegiados/CAOC, Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista, 
reuniram-se os membros deste Conselho, sob a Presidência da conselheira 
Rosângela Maria Rocha Gimenes/OAB/MS, para a realização da 307ª 
Sessão Ordinária do CMMA. Estavam presentes os (as) conselheiros (as): 
Luiz Antônio de Oliveira e Orestes Moraes Godoi (Sedesc), Vinicius Leite 
Campos (Agereg), Rodrigo Giansante (Planurb), Ivan Pedro Martins 
(Semadur), Thalita Farias Duarte (Sesau), Neila Janes Viana Vieira (Segov), 
João Gomes de Oliveira Neto (Sisep) Jânio Batista de Macedo (Amape), 
Sandra Marize Marques Oliveira (OAB/MS), Luiz Henrique de Souza e Silva 
(Asef), Benjamin Duarte (Asef), Valéria Garcia Gabas (Secovi), e Luiz 
Octávio Carvalho de Pinho (Sinduscon). Justificaram a ausência: conselheira 
Daice Carrapateira da Silva (Ibama), conselheira Sandra Garcia Gabas 
(UFMS), conselheiro Giancarlo Lastória (UFMS), Helena Clara Kaplan 
(ESA/OAB), Sheila Sampaio Giacometti (ESA/OAB), André Luiz Siqueira 
(Ecoa), Peter James Richardson (Secovi), Rodolfo Vaz de Carvalho 
(Sindicato Rural) e Airton Rui Cicereli Fernandes (Sindicato Rural). Estavam 
presentes ainda: Elizabete Coimbra Lisbôa Cometki (ESA/OAB/MS), Cátia 
Iamasaki (Vanguard), Mariana Massud de Souza Arruda (Planurb) e Vinicius 
Macedo de Abrão (Planurb) e Natália de Souza Aguiar (Planurb). Constatada 
a suficiência de quorum, a Presidente, conselheira Rosângela cumprimentou 
a todos e declarou aberta a 307ª Sessão Ordinária do CMMA. Solicitou 
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permissão para inverter a ordem dos itens da pauta para definir a Comissão 
Eleitoral que se responsabilizaria por todo o Processo Eleitoral dos membros 
deste Conselho para o 11º Mandato, tendo em vista que o atual mandato se 
expiraria em 14 de fevereiro de 2018. Com a aprovação do plenário, passou-
se a escolha dos membros da Comissão Eleitoral, que ficou assim instituída: 
conselheiro Peter James Richardson (Secovi), conselheira Rosângela Maria 
Rocha Gimenes (OAB/MS), conselheiro Luiz Antônio de Oliveira (Sedesc), 
conselheiro Ivan Pedro Martins (Semadur), conselheira Sandra Marize 
Marques Oliveira (OAB/MS) e conselheiro Benjamin Duarte (Asef). Explicou 
que a Comissão seria publicada no Diário Oficial do Município, ficando sob 
a responsabilidade da Assessoria os trâmites legais. A seguir, passou a palavra 
à técnica da Planurb, Engenheira Ambiental, Mariana Massud para 
explanar o Relatório Final sobre o Agosto Alaranjado, Campanha “Diga 
Não às Queimadas Urbanas”, a qual expôs que a Campanha iniciou no final 
de julho com o objetivo de promover discussões junto à comunidade, sobre as 
questões relacionadas à prevenção e combate às queimadas no município. 
Discorreu como foi a divulgação e a participação da comunidade escolar, tanto 
das escolas municipais como estaduais, nos Conselhos Regionais, nas 
Concessionárias de Serviços Públicos, no CMMA e em alguns Órgãos 
Públicos. Afirmou que a Campanha somente se concretizou graças às 
parcerias estabelecidas com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil que 
fizeram a maioria das palestras; com o IBAMA, que forneceu material de 
divulgação e as cartilhas educativas direcionadas para as crianças e para 
adultos; com a Rede Viva; com os Conselhos Regionais. Relatou que após a 
apresentação neste Conselho, alguns conselheiros, juntamente com o 
Vereador Eduardo Romero, realizaram ações educativas no Bairro 
Universitário. Além disso, contou que o Comitê visitou, no mês de agosto, 
trinta escolas municipais e duas estaduais, tendo em vista que a Secretaria de 
Estado de Educação autorizou as palestras somente à noite ou nos finais de 
semana. Argumentou que, como o tempo foi exíguo e o Corpo de Bombeiros, 
nesta época, atendia muitas ocorrências, não foi possível atingir um número 
maior de escolas estaduais. Outras ações realizadas foram a participação nas 
reuniões mensais de todos os Conselhos Regionais, onde apresentaram a 
Campanha e entregaram materiais de divulgação. Palestraram também em 
órgãos municipais, na Concessionária Energisa e no Consórcio Guaicurus, 
com a ajuda da equipe da Rede Viva. Enunciou a divulgação na mídia e redes 
sociais, constantes na apresentação em slides. Finalmente emitiu o resultado 
do trabalho, narrando que o Vereador Eduardo Romero articulou na Câmara 
e conseguiu instituir como lei e lançar no Calendário do Município o “Agosto 
Alaranjado”. Ainda, o Comitê de Municipal de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais e Urbanos no Município de Campo Grande/MS, que foi 
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criado no ano 2000, através de Decreto, estava em processo de reativação na 
Secretaria de Governo e Relações Institucionais (Segov). Assim, com a 
existência do Comitê, as ações começariam antes da época crítica dos 
incêndios, alcançando maior efetividade. Agradeceu a oportunidade de 
explanar as atividades realizadas e se colocou à disposição. Nesse momento, 
o conselheiro Orestes registrou que sentia a necessidade da participação do 
Corpo de Bombeiros, como membro da composição deste CMMA. Após 
outras manifestações, a Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu a 
exposição e explicou que para a inclusão de mais uma cadeira no Conselho 
era preciso alterar a lei. Prosseguindo, passou a palavra à técnica da Planurb, 
Engenheira Ambiental, Natália Aguiar para a “Apresentação do Resultado 
da Conferência sobre o Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande/MS”. A 
técnica Natália inicialmente apresentou em data show os cinco Produtos do 
Plano, comentando cada um, sendo que o resultado da Conferência seria o 
produto seis. A seguir, relatou que após a abertura da Conferência realizada 
pela Diretora-Presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, a 
mesma fez a leitura da Resolução Conjunta N. 01/Semadur/Planurb, que 
regulamentava o evento. Na sequência, o Engenheiro da Empresa Demeter 
procedeu a apresentação da versão preliminar do Plano, até o Produto cinco. 
No término a plenária se manifestou com alguns questionamentos, que foram 
esclarecidos pela equipe responsável. Narrou que no período da tarde os 
presentes foram divididos em quatro grupos, os quais deveriam apresentar 
propostas, que seriam submetidas à plenária para inserção no Plano. Cada 
grupo discutiu um tema: G1: Emancipação Econômica e Inclusão Social dos 
catadores de resíduos Sólidos Recicláveis; G2: Educação Ambiental; G3: 
Soluções Integradas e Novas Tecnologias para a Redução, Reutilização e 
Reciclagem; e G4: Governança para Modelos de Responsabilidades 
Compartilhadas. Seguindo, a técnica Natália expôs as propostas de cada 
grupo que foram apresentadas à plenária no final dos trabalhos. Destacou que 
os textos finais de cada proposta foram analisados pelo Grupo Intersetorial 
de Trabalho do Plano de Coleta Seletiva, instituído pelo Decreto Municipal 
N. 13.122, de 30 de março de 2017 e Decreto “PE” n. 5.178, de 19 de abril de 
2017. Explicou que posteriormente a Empresa Demeter estabeleceu em quais 
ações do Plano seriam inseridas as novas propostas e as que já estavam 
contempladas no mesmo foram justificadas e estava sendo elaborado um 
Relatório, o qual seria disponibilizado no site, proporcionando o acesso a 
qualquer munícipe. Por fim, afirmou que a versão final do Plano de Coleta 
Seletiva seria disponibilizada também no site da Planurb e que a finalização 
do Contrato com a Empresa Demeter estava prevista para 17 de dezembro de 
2017. Finalizada a apresentação, a conselheira Valéria apontou que houve 
referência a um gráfico com a projeção de quantidade de geração de resíduos 
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por habitante no decorrer dos anos, até 2037. Diante disso, questionou se havia 
o planejamento de educação ambiental e orientação aos munícipes para a 
diminuição da produção de resíduos, para que o custo da coleta seletiva 
também diminuísse. A seguir, a conselheira Neila abordou que o Contrato da 
Prefeitura com a Solurb, que era um Contrato milionário, implicava na 
obrigatoriedade da Concessionária em elaborar um Plano para que a coleta 
seletiva fosse implantada paulatinamente, destacando, inclusive, que estava 
bem atrasada em relação ao cronograma que foi apresentado, nesta mesma 
plenária há algum tempo. Questionou então, porque a Prefeitura estava 
gastando quinhentos mil reais, contratando uma Empresa para elaborar um 
Plano de Coleta Seletiva, se esta era uma obrigação contratual da 
Concessionária Solurb. A técnica Natália manifestou que a Prefeitura possuía 
um Plano de Resíduos Sólidos, que fazia parte do Plano de Saneamento, e este 
Plano de Coleta Seletiva serviria de subsídio para a atualização do Plano de 
Resíduos. Explicou que o valor de quase quinhentos mil provinha do 
Ministério do Meio Ambiente, mas não tinha conhecimento do valor da 
contrapartida da Prefeitura. Finalizadas as manifestações, a Presidente, 
conselheira Rosângela, agradeceu a participação da técnica Natália, e deu 
sequência à pauta, explicando que o Conselho não havia recebido 
correspondências e também não enviou nenhum expediente, provavelmente, 
devido ao curto período de tempo entre a última reunião e esta, além do feriado 
prolongado ocorrido em nosso município. Prosseguindo, submeteu a Ata da 
306ª Sessão Ordinária à apreciação do pleno que a aprovou por unanimidade 
de votos. Prosseguindo, retomou a sugestão de realizar algumas reuniões mais 
próximas da comunidade para que o CMMA atingisse um número maior de 
pessoas. Além disso, solicitou aos pares que reagendassem a visita ao Viveiro 
Municipal conciliando com a disponibilidade dos professores da UFMS. Por 
fim, agradeceu a participação de todos e concluiu a presente Sessão Ordinária 
e eu, Maria Bernardete Durante, secretária “ad doc”, lavrei a presente ata 
que será lida e aprovada em sessão ordinária, assinada pela Presidente e pelo 
Secretário-Executivo da Mesa Diretora deste Conselho. Campo Grande, 19 
de outubro de 2017.                                  

                                                      
 
   

   
 

  
 


