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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 
 Ata da 338ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. Posse 
de Conselheiros (as). 2. Remessa da Ata da 337ª Sessão Ordinária, para 
conhecimento e apreciação dos conselheiros.  3. Resumo de Correspondências de 
interesse da plenária. 4. Informes Gerais. Ordem do dia: 1.  Aprovação da Ata 
337ª Sessão Ordinária, de 13.02.2020. 2. Apresentação do Relatório “Análise 5 
Situacional das Ações de Controle do Aedes Aegypti (Dengue), Zika e 
Chikungunya no Município de Campo Grande – MS. – Senhor Vagner Ricardo 
dos Santos – Coordenador da Coordenadoria de Endemias 
Vetoriais/CCEV/SESAU. 3. Conversa com as Gerentes da Sub Secretaria do Bem 
Estar Animal, Veterinária Márcia Chaves e Veterinária Hotilia Gonzaga, com 10 
a participação do Presidente do Conselho Municipal de Bem Estar Animal 
(COMBEA), Senhor Otanael da Silva. 4. Relato da Comissão Eleitoral e de 
Revisão do Decreto de Criação do CMMA, assim como do seu Regimento. – 
Conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes. 5. Relato das Reuniões 
realizadas por uma equipe do CMMA com o Coronel Lane/Polícia Militar 15 
Ambiental/MS/PMA e com o Delegado Maércio Alves Barbosa/Delegacia 
Especializada de Repreensão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao 
Turista (DECAT). 6. Pauta para a próxima Sessão. 7. Outros assuntos. 
  

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala de 20 
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 Gimenes (OAB/MS), e da Assessora 
Técnica às plenárias da Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados, Maria 25 
Bernardete Durante. Estavam presentes os (as) conselheiros (as): Luiz Antônio de 
Oliveira (Sedesc), Ivan Pedro Martims (Agereg), Rodrigo Giansante (Planurb), 
Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia Barbosa do Carmo 
(Sesau), Ariel Serra (Sisep), João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Luiz Mário 
Ferreira (Imasul), Neiva Maria Robaldo Guedes e Eliza Mense (Instituto Arara 30 
Azul), Benjamin Duarte (Asef), Peter James Richardson (Secovi), Valéria Garcia 
Gabas (Secovi) e Airton Rui Cicereli Fernandes (Sind. Rural). Justificaram a 
ausência os (as) conselheiros (as): Neila Janes Viana Vieira (Segov), Sandra Garcia 
Gabas e Giancarlo Lastória (UFMS), Sandra Marize Marques (OAB/MS), Cátia 
Hiroko Yamasaki e Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon/MS). Estavam presentes 35 
também: Jonas de Souza Cavada (Ass. Vereador Francisco), Vagner Ricardo dos 
Santos (CCEV/Sesau), Júlia Marques Silva (AAOC), Hotília Lopes Gonzaga 

Aprovada na _____  Sessão 
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(SUBEA), Márcia Chaves Teixeira (SUBEA) e Otanael da Silva (COMBEA). 
Constatada a suficiência de quórum, a Presidente conselheira Rosângela, 
cumprimentou a todos e declarou aberta a 338ª Sessão Ordinária do CMMA. De 40 
pronto, passou a palavra ao Secretário-Executivo, Luiz Antônio de Oliveira, que 
leu os assuntos da pauta descrita acima e as correspondências de interesse da 
plenária: Correspondências expedidas: 1. Of. Especial/CMMA/2020, entregue às 
Conselheiras Neiva Guedes e Eliza Mense pelo prêmio recebido em 
reconhecimento ao importante trabalho desenvolvida à frente do Instituto Arara 45 
Azul em prol da proteção da fauna e da flora de nosso Estado, especialmente às 
araras azuis. Correspondências recebidas: 1. Of. N. 460/SUFGA/Semadur, 
recebido em 13.02.2020, encaminhando a relação dos pedidos de licenciamento 
ambiental, referentes ao mês de janeiro/2020. 2. Of. N. 461/SUFGA/Semadur, 
recebido em 13.02.2020, encaminhando o Parecer Técnico N. 0065/2020, da 50 
Gerência de Fiscalização e Arborização de Áreas Verdes da Semadur. 3. Of. N. 
820/GEAD/Semadur, recebido em 11.03.2020, encaminhando o Balanço Geral e a 
Prestação de Contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), referente 
ao exercício 2019. 4. Processo N. 97786/2017-91, recebido em 03.03.2020, 
requerente Carlos Henrique de Sordi Xavier, Licenciamento Ambiental, 55 
Confinamento bovino, para análise e parecer deste CMMA, sobre o recurso e 
indeferimento de licença/Semadur, em 27 de fevereiro de 2020. 5. Processo 
44965/2016-81, recebido em 18.02.2020, referente a pedido de licenciamento 
ambiental, requerente SERMIX – Serviço de locação de Máquinas EQ, para parecer 
quanto à defesa apresentada. 6. Carta da Senhora Icremilda Assis de Souza, 60 
moradora na Região do Imbirussu, solicitando o apoio para proteção de uma área 
situada no Bairro Zé Pereira, apontando que empresas pretendiam construir casas. 
A senhora foi encaminhada para falar com a Superintendente da Superintendência 
de Fiscalização e Arborização de Áreas Verdes da Semadur, Gisseli Ramalho G. 
dos Santos. Finalizada a leitura pelo Secretário-Executivo, a Presidente, 65 
conselheira Rosângela, passou palavra à conselheira Gisseli que explicou que o 
Parecer Técnico apontado no item 2 referia-se à solicitação ao CMMA, como era 
de praxe, de um parecer sobre a remoção de uma árvore localizada na Av. Afonso 
Pena. Quanto à questão trazida pela Senhora Icremilda, declarou que a recebeu na 
Semadur, tranquilizou-a, explicando que aquela área era uma Área de Proteção 70 
Permanente (APP), de propriedade do poder público municipal, já estava cercada e 
que nada podia ser construído, mas que mesmo assim, um fiscal foi fazer a vistoria 
no local para os encaminhamentos necessários. De toda a forma, a Presidente 
solicitou que a Carta fosse encaminhada oficialmente à Semadur, para o 
acompanhamento do caso. Retomando, a Presidente abordou o item 3 que se 75 
tratava da entrega do Balanço Geral e Prestação de Contas do FMMA, referente ao 
exercício 2019, dizendo que a Comissão Técnica responsável iniciaria a análise 
para emitir o Parecer aos pares e, subsequentemente, enviar à Semadur. Ainda, que 
os dois Processos encaminhados para análise e parecer do Conselho, quanto a 
recursos de indeferimentos de licenciamento ambiental, precisavam ser 80 
distribuídos. Consultou quem poderia se disponibilizar em analisar e emitir parecer, 
quando a conselheira Silvia/Sesau se dispôs a analisar Processo sobre o 
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indeferimento do recurso para licenciamento de Confinamento Bovino, do 
requerente Carlos Henrique de Sordi Xavier; e o Processo da empresa SERMIX, 
Serviços e Locação de Máquinas e EQ ficou a cargo dos conselheiros Luiz Mário 85 
e Leonardo Sampaio, ambos representantes do Imasul. Em seguida, submeteu 
a Ata da 337ª Sessão Ordinária à apreciação do pleno, que a aprovou por 
unanimidade de votos. Dando sequência, anunciou a Apresentação do Relatório 
“Análise Situacional das Ações de Controle do Aedes Aegypti (Dengue), Zika e 
Chikungunya no Município de Campo Grande – MS, pelo Senhor Vagner Ricardo 90 
dos Santos, Coordenador da Coordenadoria de Endemias 
Vetoriais/CCEV/SESAU, o qual cumprimentou a todos, agradeceu o convite e 
iniciou o seu relato. Explanou que o município estava enfrentando uma epidemia 
de Dengue, em sequência a uma outra ocorrida em 2019, quando houve mais de 35 
mil casos de pessoas atingidas por essa doença. Disse que as ações se desenvolviam 95 
para eliminar focos do mosquito, e que na programação havia um Projeto 
denominado “Cidade Limpa”. Contou sobre o trabalho desenvolvido pela Sesau, 
por meio da Coordenadoria de Endemias Vetoriais, que fazia um levantamento das 
áreas mais afetadas da cidade e que as ações eram planejadas baseando-se nesses 
índices. Discorreu sobre como a equipe desenvolvia suas atividades, apontou as 100 
áreas mais críticas da cidade, os momentos e as situações que mais propiciavam a 
propagação do vírus. Informou que as notificações iniciaram em janeiro/2020 com 
cinquenta casos. Informou que antes do dia 20 foram programadas dez etapas para 
sete dias de trabalho, baseadas no índice apresentado por cada região urbana para 
combater os focos, e que na sequência, estenderiam as ações para a zona rural, onde 105 
também se constatava a presença do mosquito transmissor da Dengue. Contou que 
iniciaram os trabalhos na região do Imbirussu, e que, mesmo com muita chuva na 
ocasião, a comunidade participou ativamente da campanha, colaborou juntando e 
entregando lixo nos locais definidos pela Sisep, surpreendendo a todos, quando 
cinquenta e duas caçambas de caminhão foram carregadas com o lixo ali 110 
descartados, que foram retirados dos quintais das casas, inclusive contribuindo para 
diminuir a incidência de escorpiões. Narrou que a segunda etapa de trabalho foi na 
região do Anhanduizinho, onde também obtiveram uma resposta muito positiva da 
comunidade, que compreendeu a necessidade de participar das ações, limpando 
seus quintais e descartando o lixo de forma correta como foi orientada. Disse que a 115 
seguir trabalharam na região do Prosa, onde também houve um reflexo positivo, e 
que atualmente estavam desenvolvendo as atividades na região do Lagoa, a qual, 
apesar de apontar uma situação considerada de bom a satisfatória, segundo o 
número de casos informados, trazia uma preocupação daquela região como um 
todo, pelo aumento significativo de notificações. Informou que os agentes 120 
comunitários de saúde visitaram vinte mil residências da região e retiraram dezoito 
mil criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Portanto, concluiu que era muito 
preocupante, pois havia quase um criadouro por residência visitada. Alertou que 
nos terrenos baldios havia, sim, focos do mosquito e eram encontrados muitos 
animais peçonhentos, contudo, mais de oitenta por cento dos focos estavam nas 125 
residências habitadas. Discorreu ainda sobre interessantes experiências vivenciadas 
durante os trabalhos in loco, e que, além dos cuidados para evitar que o mosquito 
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se proliferasse, a população precisava de muita orientação e esclarecimentos sobre 
quais as providências devia tomar quando houvesse a suspeita da doença. Alertou 
que estava iminente a chegada de uma doença respiratória grave que poderia ser 130 
confundida com a dengue, porém, que a mesma era muito mais grave que a dengue, 
chikungunya ou zika. Concluiu dizendo que estava à disposição para receber ajuda, 
sugestões, e que existia uma equipe de educação ambiental que ajudava nas 
atividades. Pediu a contribuição para os membros do Conselho no sentido de 
divulgarem a necessidade da colaboração de todos para efetivação dos trabalhos de 135 
combate ao mosquito. Colocou à disposição agentes de saúde se houvesse 
necessidade de realizar ações em seus locais de trabalho. Agradeceu mais uma vez 
e se colocou à disposição para maiores esclarecimentos. A Presidente, conselheira 
Rosângela, agradeceu ao senhor Vagner pela excelente exposição e abriu para a 
manifestação dos pares. A conselheira Gisseli parabenizou e agradeceu ao colega 140 
pela esclarecedora exposição. Mostrou-se admirada com a quantidade de focos 
encontrados pelos agentes nas residências visitadas. Lembrou que toda a população 
detinha o conhecimento de que a causa da proliferação do mosquito da dengue era 
o descuido com o lixo, a sujeira de seus quintais, porém, a inércia das pessoas era 
muito grande e parecia que, para tomar as providências que lhes cabiam, 145 
precisavam ser cobradas. Disse que não se podia mais alegar a falta de informação, 
porque na mídia, nas escolas, nos encontros em comunidades eram amplamente 
divulgados todos os fatores que favoreciam o crescimento dos focos de mosquito e 
a proliferação da doença e suas consequências. Todavia, a mudança de hábito do 
cidadão não acontecia, o conhecimento não se revertia em ação. Apontou, também, 150 
que ficara impressionada quando foi exposto que foram encontrados focos de 
mosquitos em olho d’água, demonstrando a capacidade que o mosquito tem de 
mudar os seus hábitos, de se adaptar e de desenvolver novas habilidades muito mais 
rápido que os seres humanos. Por fim, colocou a Superintendência à disposição se 
fosse necessário o acompanhamento de membros de sua equipe, principalmente em 155 
APPs. Na sequência, a conselheira Silvia elogiou o árduo trabalho do senhor 
Vagner, expondo que quem desenvolvia ações na área da saúde enfrentava muitas 
dificuldades. Destacou que na exposição podia-se perceber que o Aedes vinha 
passando por adaptações, alterando comportamentos, quando nos estudos 
anteriores os locais de sua predileção eram diferentes, e que hoje, era encontrado 160 
nas superfícies de rios, olhos d’água, etc. alertando que fazia-se necessário buscar, 
também, estudos e alternativas de ações para combater o mosquito. Informou, 
ainda, que houve uma reunião na qual participaram alguns membros deste 
Conselho, o Coronel Lane, da Polícia Militar Ambiental e o Delegado Maércio, da 
DECAT, justamente para abordar a preocupação que o CMMA vinha tendo com a 165 
questão da banalização da destinação de resíduos sólidos em locais inadequados, 
principalmente nas periferias de nossa cidade, nas áreas de proteção ambiental e em 
áreas públicas de forma muito rotineira e irresponsável por parte da população. 
Expôs que procuraram as autoridades buscando sugestões de estratégias e parcerias 
para o enfrentamento dessa situação, uma vez que constatava-se que não havia 170 
efetividade das ações, porque trabalhavam apagando fogo, remediando situações, e 
que, em seguida, voltava a acontecer tudo de novo. Asseverou que talvez fosse 
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necessária uma ação mais coercitiva dos poderes públicos e da segurança pública. 
Assim, procuraram o Coronel Lane da Polícia Militar Ambiental, para pedir um 
apoio maior às ações dos órgãos públicos para coibir, por meio de flagrantes, 175 
àqueles que depositassem lixo e resíduos em locais impróprios. Contudo, o Coronel 
Lane da Polícia Militar Ambiental e o Delegado Maércio, da DECAT 
argumentaram que enfrentavam muitas dificuldades, tendo em vista o baixo efetivo 
de recursos humanos, a logística para tal e outros fatores. Daí surgiu a ideia de 
estabelecer um Convênio entre a Prefeitura, a PMA e a DECAT para elaboração de 180 
um Projeto e buscar fontes de recursos para a execução, com qualidade, das ações, 
solicitando, inclusive, uma participação da Guarda Metropolitana Ambiental, com 
um trabalho mais efetivo. Enfim, precisavam unir os esforços de todos os órgãos 
públicos municipais e estaduais para, numa ação conjunta, buscarem soluções para 
os problemas que prejudicam a saúde dos munícipes. Continuando, o conselheiro 185 
Rodrigo parabenizou o senhor Vagner pelo trabalho, que nesta época era mais 
intenso, porém ao longo do ano era contínuo e constante para ter efetividade. 
Informou que seria realizado um evento no qual a Planurb participava, estendendo 
o convite aos pares: no dia 16 de março, no período da manhã, das 8h às 10h30min, 
aconteceria a ação denominada “Limpeza e Ação Educativa – Operação Mosquito 190 
Zero”, no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, na qual a Sesau trabalharia com a 
limpeza da nascente e a Planurb entraria com uma equipe de educação ambiental 
trabalhando com a população de todo o bairro, sensibilizando-a da importância da 
APA do Lajeado, e propondo, inclusive, a destinação de resíduos sólidos para o 
Eco Ponto Noroeste, localizado ao lado  desse bairro. O conselheiro Luiz Antônio 195 
dirigindo-se ao senhor Vagner, informou que estava à frente de uma UPA 
Municipal e tudo o que havia sido abordado na sua exposição que acontecia na 
cidade, refletia naquele local, onde eram constatados e notificados os casos da 
doença. Sugeriu que a equipe que trabalhava com educação ambiental fizesse uma 
pequena palestra, ou prestasse informações bem objetivas, em pouco espaço de 200 
tempo, àquelas pessoas que aguardavam o atendimento médico nos Centros 
Médicos e UPAs. O senhor Vagner agradeceu novamente, especialmente à 
conselheira Silvia que desempenhava importante papel na Sesau, inclusive na 
campanha contra a Dengue. Disse que era grande admirador do seu trabalho na 
Vigilância Sanitária, a qual colaborava sobremaneira para que as ações planejadas 205 
pela Coordenadoria de Endemias Vetoriais acontecessem, porque tinha poder de 
fiscal, e a sua equipe, que era formada de agentes de saúde, às vezes não conseguia 
resolutividade. Por fim, garantiu ao conselheiro Luiz Antônio que levaria a sua 
sugestão e verificaria junto à equipe, a possibilidade de atendê-la. 
Complementando, a conselheira Rosângela destacou que as reuniões realizadas 210 
com o Coronel Lane e com o Delegado, Doutor Maércio, foram demandadas pela 
plenária deste Conselho, quando os representantes da Sisep e da Sesau, trouxeram 
a problemática acerca do descarte inadequado de resíduos, principalmente em áreas 
públicas, que prejudicavam o meio ambiente e a saúde das pessoas, além de 
sobrecarregar o trabalho do serviço público, que limpa a área e, logo em seguida, 215 
novos resíduos eram despejados no mesmo lugar. Assim, buscando a parceria da 
PMA e da DECAT, ficaram consignadas algumas ações mais ostensivas, entre as 
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quais, a divulgação através da rádio e da televisão de que o infrator seria autuado, 
seria preso, pagaria multa, etc., e garantiu que este CMMA faria parte, 
efetivamente, dessas atividades, junto com a Sisep, com a Semadur e com a Sesau. 220 
Concluiu dizendo que as ações de esclarecimentos e de educação ambiental, 
realizadas pelos órgãos governamentais e de entidades de defesa do meio ambiente, 
seriam acompanhadas de incisiva divulgação de que quem praticasse atos que 
infringissem a lei, seria preso e pagaria multa. Informou que a PMA já 
disponibilizou dois policiais militares que poderiam ser acionados a qualquer 225 
momento para esta ação. Relatou que a Prefeitura, por meio da Semadur estava 
firmando um termo de cooperação com a DECAT, na linha de investigação, que 
era a linha de trabalho da DECAT, e, também, de forma direcionada, que este 
Conselho acompanharia. Esclareceu que as comunidades, principalmente nos locais 
onde aconteciam com mais frequência esses atos, seriam trabalhadas e esclarecidas, 230 
inclusive, responsabilizando seus moradores de que se não informassem que um 
vizinho estava agindo de forma inadequada, também seriam responsabilizados, 
buscando, assim, a parceria das pessoas. Com a palavra, o conselheiro Airton 
informou que vinha acompanhando o trabalho na região da Rua Cambuci, onde 
acontecia o descarte irregular de resíduos. Contou que a Prefeitura, através da Sisep, 235 
limpou a área e cortou o mato que invadia as calçadas, retirando o lixo em vários 
caminhões carregados. Apontou que os moradores não colocaram lixo mais naquele 
local enquanto as calçadas estavam limpas. Porém, tão logo a vegetação tomou 
conta da calçada novamente, a população voltou a depositar resíduos naquele local 
imediatamente. Manifestou então, que o poder público devia autuar o proprietário 240 
do terreno vazio com mais rigidez, pois acreditava que o mesmo era responsável, 
também, pela calçada que virava mato em pouco tempo. Denunciou ainda que na 
estrada entre o Detran e o Morro do Ernesto, era impressionante o volume de lixo 
descartado no acostamento, sugerindo que uma ação ostensiva acontecesse naquela 
região. De pronto, a conselheira Rosângela informou que o Imasul já havia 245 
recebido a denúncia referente a essa estrada, porém, existia muita dificuldade de 
identificar o (os) autor (res) da infração, contudo, reforçou que a fiscalização da 
Semadur estava realizando um trabalho para resolver este caso, assim como, o 
proprietário havia sido informado, o qual se prontificou a ajudar a identificar os 
moradores que jogam lixo naquele local. A conselheira Gisseli afirmou que a 250 
fiscalização da Agetran estava ajudando em vários pontos nas saídas da cidade, 
onde ocorrem essa ação ilegal, para um monitoramento mais efetivo visando flagrar 
e autuar os responsáveis. Informou ainda que os caminhões basculantes que 
descartam resíduos da construção civil desta forma ilegal, também estavam sendo 
monitorados através de meios eletrônicos. Esgotado este assunto, a Presidente, 255 
conselheira Rosângela, informou que a Comissão Eleitoral não havia se reunido 
ainda e que, tampouco, havia sido publicada em Diário Oficial, mas que, 
provavelmente, se reuniriam na próxima semana, para discutir a alteração da 
legislação do CMMA e da eleição para o novo mandato deste Conselho. A seguir, 
anunciou o próximo item “Conversa com as Gerentes da Sub Secretaria do Bem 260 
Estar Animal”, com a presença da Veterinária Márcia Chaves e Veterinária 
Hotilia Gonzaga e a participação do Presidente do Conselho Municipal de Bem 
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Estar Animal (COMBEA), Senhor Otanael da Silva.  O assessor do Vereador 
Veterinário Francisco Gonçalves Carvalho, que fora convidado para esta sessão, 
justificou a ausência do Vereador tendo em vista que neste horário estava 265 
acontecendo uma reunião plenária na Câmara Municipal. Então, o Presidente do 
COMBEA fez uso da palavra, cumprimentou a todos e informou inicialmente que, 
neste ano, alcançaram uma meta muito almejada, que se tratava da castração de 
animais, visto que havia muito abandono em vários locais da cidade, além de haver 
muitas denúncias de animais sendo violentados. Contou que o Conselho, junto com 270 
a Sub Secretaria de Bem Estar dos Animais, atuavam para combater os maus tratos 
aos animais. Discorreu sobre o trabalho desenvolvido pelo COMBEA, desde a sua 
criação há mais dois anos, as parcerias que auxiliavam nas ações para proteger os 
animais, como o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Vereador 
Veterinário Francisco Gonçalves, assim como, a situação atual do Conselho. Na 275 
sequência, a Veterinária e Bióloga, Marcia Chaves, Gerente de Resgate e 
Urgência Animal, na Sub Secretaria do Bem Estar Animal, narrou que a 
intenção da Sub Secretaria era atender aos anseios e preocupações manifestadas há 
tempos em relação ao cuidado e a proteção de animais. Informou que a Sub 
Secretaria estava dividida em duas áreas: a Gerência de Resgate e Urgência 280 
Animal, que tinha a incumbência da implantação da UPA Veterinária e trabalhar 
com educação acerca do assunto, e a Gerência de Promoção da Saúde Animal, que 
tinha como responsável a Veterinária Hotília Gonzaga, cujo objetivo era firmar 
parcerias com as escolas para trabalhar com educação relacionada ao trato com os 
animais, pois acreditavam que as crianças eram mais sensíveis e, rapidamente 285 
difundiam as informações. Quanto à implantação da UPA Veterinária, informou 
que as providências estavam sendo tomadas, inclusive buscando parcerias, como 
da Guarda Municipal para dar suporte à questão de resgate e aumentar o número de 
castrações, trabalhar sobre a guarda responsável, para evitar os maus tratos e o 
abandono. Disse que precisavam da parceria da Secretaria Municipal de Educação 290 
para poder levar capacitação aos professores, palestras aos alunos, enfim, para a 
comunidade escolar, inclusive aos pais dos alunos. A seguir, a Veterinária Hotília  
Gonzaga, Gerente da Gerência de Promoção da Saúde Animal reforçou o que 
já havia sido dito anteriormente sobre as intenções e atribuições da Sub Secretaria. 
Disse que era um projeto embrionário, mas que acreditava que iria ter sucesso, e 295 
que contavam com parcerias significativas, inclusive, com a OAB que oferecera 
seu apoio às ações. Com a palavra, a conselheira Silvia falou que reconhecia o 
grande desafio que as técnicas da Sub Secretaria do Bem Estar Animal 
enfrentavam, sendo pioneiras nesse trabalho. Destacou que o CMMA se 
preocupava com todas as questões que envolviam o meio ambiente, questionando 300 
se a Sub Secretaria tinha o Regimento Interno e baseava-se neste instrumento para 
realizar as atividades. Observou que havia legislações que regiam todo o trabalho 
relacionado ao bem estar animal, que não se referia apenas aos cães e gatos que 
viviam em residências, mas aqueles que viviam perambulando pela rua. Ressaltou 
que a preocupação com o bem estar animal precisava incluir a fauna silvestre 305 
estabelecida em Campo Grande, porque nossa cidade possui uma característica 
muito própria, com a presença desses animais em diversos pontos. Apontou que a 
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PMA recolhia diariamente animais silvestres em residências. Questionou se a Sub 
Secretaria do Bem Estar Animal estava focada exclusivamente, restritamente, em 
animais domésticos, cães e gatos, ou se existia o planejamento de ações de 310 
enfrentamento às questões relacionadas à fauna silvestre. Prontamente, a senhora 
Marcia Chaves esclareceu que o objetivo maior da Sub Secretaria citada era a 
implantação da UPA, atendendo cães e gatos, como regia a lei. No entanto, quando 
assumiram o trabalho, planejaram o atendimento a todos os animais da fauna de 
nosso município, através dos projetos de educação sobre o bem estar animal. 315 
Contudo, algumas providências precisavam acontecer, por exemplo, a contratação 
de um médico veterinário especialista em animais silvestres, como a capivara, que 
era muito comum ser encontrada, e que demandava um tratamento totalmente 
diferente de um animal carnívoro doméstico. Acentuou que dependiam das decisões 
financeiras da Prefeitura na definição da equipe de trabalho, para que pudessem 320 
planejar ações mais abrangentes, definindo aquelas que a UPA pudesse suportar. 
Relatou que o Projeto estava sendo escrito e precisavam de apoio para lidar com a 
máquina pública, tendo em vista que estavam começando o seu trabalho nesta área. 
Contou que também era Bióloga e entendia que os animais silvestres não podiam 
ficar de fora, e que o sonho era grande, as intenções maiores ainda, porém, repetiu, 325 
dependiam do respaldo financeiro da Prefeitura, para definir o que seria possível 
realizar. Nesse momento, o Presidente do COMBEA, senhor Natanael, informou 
que o Conselho possuía seu Regimento Interno e que nele estava contemplado o 
atendimento à fauna silvestre, mas frisou que precisavam de recursos para 
efetivação das ações. Prosseguindo, a conselheira Neiva relatou que nesta semana 330 
o Instituto Arara Azul recebera a visita da Médica Veterinária, senhora Aline, nova 
gestora do CRAS/MS, que atualmente, era a instituição estadual que recebia por 
um período temporário, os animais silvestres para recuperação. Entretanto, existia 
naquele local animais há 10 ou mais anos, que o Estado não estava aguentando 
mantê-los. Assim, haveria uma discussão para definir formas de enfrentamento para 335 
resolver este problema, inclusive de manutenção da estrutura, visto que funcionava 
há mais de trinta anos, sem reformas, sem recursos, tanto financeiro como humano, 
havendo ali lugares que propiciavam a fuga de animais. Portanto, alertou que fazia-
se necessária uma movimentação na busca da sua manutenção e aportes de recursos 
financeiros e humanos. Ressaltou que o Estado tinha o privilégio de ter um CRAS, 340 
que era uma boa referência no Brasil para a recepção de animais silvestres. Diante 
dessa exposição, o conselheiro Peter argumentou que poderia ser pensado em um 
Convênio, entre a Prefeitura e o Estado, para aproveitar a estrutura que já existia, 
implementá-la, ao invés de criar um espaço novo que demandava muito mais 
recursos. A senhora Márcia informou que haviam solicitado uma reunião com os 345 
técnicos do CRAS para conhecer melhor o trabalho e, talvez, firmar uma parceria 
e traçar estratégias para o atendimento dos animais, visando maximizar o trabalho, 
definindo caminhos e estabelecendo tarefas. Contudo, a resposta que obtiveram foi 
de que teriam agenda somente para abril. A conselheira Rosângela complementou 
dizendo que realmente o CRAS estava passando por algumas reformulações, 350 
inclusive de gestão. Alegou que acreditava que este era o motivo para o prazo 
solicitado, pois o novo gestor estava chegando e precisava conhecer melhor a 
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problemática que aquela instituição enfrentava no momento, se organizar e 
encontrar resoluções efetivas. Afirmou que o CRAS, ao mesmo tempo que 
despertava muito orgulho ao Imasul, trazia também muitas preocupações, mas que 355 
estavam trabalhando muito, buscando recursos através das compensações 
ambientais, para destinar para aquisição de equipamentos e melhorar o 
atendimento. O conselheiro Airton manifestou que estava preocupado com uma 
casa próxima a sua residência, que parecia abandonada, mas que havia ali uma 
criação de gatos, alimentados por alguém, o que proliferava a procriação e a 360 
situação se mantinha há algum tempo e nada era feito. Perguntou o fazer para 
resolver essa situação. Respondendo, o senhor Natanael disse que eram 
procuradas pessoas intituladas protetoras, que realizavam um processo de castração 
para diminuir o problema e tentavam encaminhar para a adoção. A conselheira 
Silvia informou que poderia ser contatado o Centro de Zoonoses, onde havia uma 365 
equipe que procederia o encaminhamento e a resolutividade do caso. Além disso, 
argumentou que envolvia também a Coordenadoria de Vigilância Sanitária da 
Sesau, que receberia a denúncia e encaminharia a demanda aos técnicos, para visita 
técnica e os encaminhamentos necessários, que era rotina de trabalho dessa equipe. 
A seguir, o conselheiro Rodrigo contribuiu dizendo que a Planurb estava 370 
trabalhando por essa causa. Lembrou que foi demandado por este Conselho a 
situação de acidentes e morte de animais silvestres na zona urbana da cidade. 
Assim, comunicou que uma equipe da Agência deflagrou uma campanha em 
parceria com diversos órgãos municipais, e, aproveitando a oportunidade, estendeu 
o convite aos pares para que participassem das ações voltadas à educação 375 
ambiental, com material gráfico. Por fim, a palavra foi dada à Assessora Chefe da 
Assessoria de Assistência aos Òrgãos Colegiados/AAOC/Segov, Professora 
Júlia Marques Silva, a qual cumprimentou a todos e informou que era responsável 
pelo funcionamento dos Conselhos Municipais e Regionais de Campo Grande. 
Esclareceu que o COMBEA fora criado sem os trâmites legais como os demais 380 
conselhos e que os seus membros não foram nomeados por Ato do Prefeito. 
Apontou que existia a Lei de criação desse Conselho, na qual constava a sua 
vinculação à Secretaria Municipal de Governo, contudo, não existia o Decreto de 
regulamentação da Lei. Explicou que o Regimento Interno que foi elaborado pelo 
Conselho contrariava a Lei, quando definia o número de componentes maior do que 385 
o estabelecido na Lei. Assim, para regularizar a situação do COMBEA, 
inicialmente, fazia-se necessário que todos os seus membros fossem nomeados 
conselheiros e conselheiras, por Decreto do Prefeito. Disse que, diante disso, 
empenhou-se para identificar os componentes e suas instituições, quando conseguiu 
o contato da senhora Cintia, da Associação Vira Latas, a qual foi à Assessoria e 390 
colaborou para acionar os seus pares e solicitar que as suas entidades enviassem, 
por ofício, o pedindo de nomeação de seus representantes, encaminhando junto a 
sua ficha de dados pessoais. Concluiu solicitando ao Presidente do COMBEA que 
ajudasse na comunicação com os demais membros para regularizar a situação o 
mais rápido possível. Complementando, a Presidente, conselheira Rosângela, 395 
exprimiu que o referido Conselho precisava estar conectado com o CMMA por este 
ser mais amplo em suas atribuições e abrangência de temas. Portanto, gostaria de 
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estudar as suas legislações para encontrar a melhor forma de colaborar nas ações 
do COMBEA. Finalizando, a conselheira Gisseli lembrou aos pares que este 
Conselho manifestou apoio para conseguir que a realização do Congresso de 400 
Arborização Urbana e do Congresso Íbero Americano acontecesse em Campo 
Grande/MS, por isso, trouxera a informação de que a Semadur recebeu uma 
solicitação da entidade organizadora do evento, Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS, para verificar a possibilidade de destinar recursos do 
FMMA, pois estava muito difícil a captação de recursos para que os eventos 405 
pudessem ser realizados, Contou que o Projeto Comercial girava em torno de 
trezentos mil reais e que a UFMS passava por dificuldades financeiras, com vários 
cortes de recursos pelo Governo Federal. Disse que enviaria a proposta por e-mail 
para apreciação de todos e a definição na próxima sessão. Esgotada a pauta, a 
Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu a participação de todos e declarou 410 
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, 12 de março de 2020.  
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