
 
 

MEMÓRIA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE REVISÃO DO PLANO DE MANEJO 
DA APA GUARIROBA.  

Ano 2020   

Às treze horas e seis minutos do dia dois de outubro de dois mil e vinte, sexta-feira, de forma remota, 

por meio da plataforma digital Zoom, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-

19) e, conforme o estabelecido no inciso I, do art. 13, do Decreto n. 14.195, de 18 de março de 

2020, compareceram em sala virtual para participar da 11ª Reunião da Câmara Técnica de Revisão 

do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba – APA 

Guariroba, os membros da Câmara Técnica: Sérgio Luiz Ferreira Júnior (SEMADUR); Maria Cristina 

Possari Lemos e Claudinei Menezes Pecois (ARCP); Alexandra Penedo de Pinho (UFMS); Airton 

Rui Cicereli (CMMA); Gerson Cullmann (TBG); Paula Isla Martins (WWF – BRASIL); os convidados: 

Giselle Marques De Araújo (Águas Guariroba); Rodrigo Giansante, Mariana Massud, Gabriela 

Lazari, Karina Mendes Pinheiro e Victor Azevedo Faria (PLANURB); e a Assessoria Executiva, 

representada por Lucilene Oshiro (PLANURB). Justificativa de ausência: Silvia Aparecida Ibanez 

Martins (OAB/MS). O Conselheiro Sérgio Luiz Ferreira Júnior (SEMADUR) iniciou a Reunião 

saudando os Conselheiros. Prosseguindo as discussões realizadas na 10ª Reunião, foram 

pontuados os seguintes temas: referente a Zona IV, Zona de Uso Controlado I (ZUC 1) foi sugerido 

inserir apicultura, meliponicultura e piscicultura; a respeito dos Projetos de recomposição florestal e 

compensação ambiental, foi informado que são genéricos; com relação à manutenção rodoviária, o 

Conselheiro Airton pontuou que ela é incompatível com a recomposição florestal; a Conselheira 

Paula sugeriu que o termo mais adequado seria recomposição da vegetação nativa. A engenheira 

agrônoma Karina (PLANURB) informou que quando há manutenção de estradas/rodovias há 

supressão de vegetação e deve ser apresentado projeto de compensação em outra área. Após a 

discussão, o texto aprovado: “Projetos de recomposição e compensação florestal (paisagismo; 

PRADAS; passivo ambiental) ”. Com relação aos usos não compatíveis, a empresa Águas 

Guariroba não concorda com a implementação de programas que permitam a utilização de 

defensivos agrícolas; o Conselheiro Sérgio pontuou que uma possibilidade de recuperação de 

pastagens é a rotação de cultura, portanto “Programas” poderiam ser implementados no sentido de 

utilizar alguns defensivos; a Conselheira Alexandra pontuou que há outros métodos, como por 

exemplo agroflorestal e agroecologia, pois esta Bacia é responsável pelo abastecimento de água, 

esta é uma questão de saúde pública; o Conselheiro Claudinei sugeriu que seja implantando um 

projeto piloto. A Conselheira Cristina pontuou que os proprietários cumprem várias obrigações e 

têm várias limitações. O Conselheiro Gerson pontuou que é importante deixar a emoção de lado, e 

tomar uma decisão imparcial. A Sra. Gisele informou que a conservação do meio ambiente é 

obrigação de todos; e que na reunião anterior foi informado que o Conselho Gestor não é 

competente para aprovar projetos, desta forma não seria competente para decidir sobre 

agrotóxicos. O Sr. Rodrigo informou que a autorização para este procedimento deve ser aprovada 



 
 
pelo órgão competente, não pelo Conselho Gestor. A Conselheira Paula pontuou que o ideal seria 

recuperação da vegetação nativa e que o projeto respeitará as normas e restrições já estabelecidas 

no Plano, ou seja, sem uso de agrotóxicos nas classes já I e II. A proposta é a substituição da 

aprovação pelo Conselho Gestor, por “aprovação pelo órgão competente”, bem como que o 

Conselho Gestor elabore o Programa Ambiental específico. Quanto ao lançamento de efluentes e 

resíduos, não pode ter contato com o solo do entorno, sendo retirado o termo “industriais” que existia 

no Plano vigente, e acrescentada “atividades agropecuárias”; caso surja indústria, será 

regulamentado pelo SILAM. A respeito de utilização pulverização aérea, foi informado que a 

proibição ocorre em toda a APA. Por fim, o Coordenador Sérgio (SEMADUR) agradeceu a presença 

de todos e finalizou a Reunião às quatorze horas e trinta e cinco minutos. Campo Grande/MS, 2 de 

outubro de 2020. 

 

 
 

Sérgio Luiz Ferreira Júnior  
Coordenador da Câmara Técnica do Conselho Gestor da APA Guariroba 

 



 

 

 

 
11ª Reunião da Câmara Técnica de Revisão do Plano de Manejo da APA Guariroba 

2 de outubro de 2020 - 13h - Sessão Virtual 
 

Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e, conforme o estabelecido no Inciso I, do art. 13, do Decreto n. 14.195, 
de 18 de março de 2020, a sessão será realizada virtualmente, por meio da plataforma digital do Zoom. 

 

Carimbo de 
data/hora 

E-mail Registre sua presença: 

02/10/2020 12:53:28 lazarigabriela@gmail.com Gabriela Lazari - PLANURB (CONVIDADA) 

02/10/2020 12:53:43 mariana_massud@hotmail.com Mariana Massud - PLANURB (CONVIDADA) 

02/10/2020 12:53:59 ambiental.planurb@gmail.com Rodrigo Giansante - PLANURB (CONVIDADO) 

02/10/2020 12:54:12 vazevedofaria@gmail.com Victor Azevedo Faria - PLANURB (CONVIDADO) 

02/10/2020 13:03:21 lucileoshiro@gmail.com Lucilene Oshiro - PLANURB (ASSESSORIA EXECUTIVA) 

02/10/2020 13:04:03 airtonrui@hotmail.com Airton Rui Cicerelli Fernandes - CMMA (CONVIDADO) 

02/10/2020 13:04:36 gersoncullmann@tbg.com.br Gerson de Oliveira Cullmann - TBG 

02/10/2020 13:10:20 paulamartins@wwf.org.br Paula Isla Martins - WWF - BRASIL 

02/10/2020 13:10:37 sergiolferreirajr@gmail.com Sérgio Luiz Ferreira Júnior - SEMADUR 

02/10/2020 13:10:51 claudineipecois@gmail.com Claudinei Pecois - ARCP Guariroba 

02/10/2020 13:14:08 giselle_marques@hotmail.com Giselle Marques De Araújo – Águas Guariroba (CONVIDADA) 

02/10/2020 13:16:45 alexandra.pinho@gmail.com Alexandra Penedo de Pinho - UFMS 

02/10/2020 13:17:07 cristinapossari@uol.com.br Maria Cristina Possari Lemos - ARCP 

02/10/2020 13:37:25 kmendespinheiro@gmail.com Karina Mendes Pinheiro (Convidada) 

02/10/2020 14:18:36 giselle_marques@hotmail.com Giselle Marques De Araújo – Águas Guariroba (CONVIDADA) 

02/10/2020 14:35:36 alexandra.pinho@gmail.com Alexandra Penedo de Pinho - UFMS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


