
Para quem se destina sua pergunta? Nome completo Resposta

1

1) Não é necessariamente uma pergunta, mas considero 
que seria interessante que vocês procurem o CBMMS para 
parcerias, sendo que possuímos também o nosso CPA que 
é o Centro de Proteção Ambiental, e o Subtenente Santiago 
que é do CPA e está participando da reunião também, me 
informou aqui que estamos com 1 plano de realização de 

brigadas florestais, podemos verificar a formação de 
 brigada para a APA.

 
2) Sobre uso de fogo, inclui churrasco? E quem seria o 

responsável por fiscalizar e onde denunciar?

Responsável pelo projeto
Ten. Joelhe Rodrigues de Alencar 

- CBM/MS

Sr. Denilson respondeu que em discussão 
com a equipe foi incluso o uso de fogo 
para churrasco, pois por meio dele é 

possível causar incêndio. Foi dito ainda 
que a fiscalização ocorrerá pelo Corpo de 
Bombeiros Militar e pelo telefone 156. Foi 
complementado pelo Sr. Rodrigo que a 

SEMADUR é o órgão municipal que detém 
o poder de Polícia Administrativa e que as 

denúnicias poderão ser realizadas pelo 
telefone 156 ou por comunicação direta ao 

Conselho Gestor

2 Porque optaram por 5 programas?
Qualquer um dos que 

participaram do trabalho
Fábio Nogueira da Silva

Sr. Denilson respondeu que em discussão 
com a equipe decidiu-se reduzir para 6 

programas ambientais, salientando que os 
programas do Termo de Referência foram 

agrupados e não excluídos

3
Qual a expectativa do Poder Público Municipal na Gestão 

Compartilhada da APA, após a instituição do Plano de 
Manejo?

Berenice Maria Jacob 
Domingues

Synara Broch

Sra. Berenice respondeu que a expectativa 
é a melhor possível, pois há 19 anos já 

existia a vontade de melhorar a região da 
APA do Ceroula. Foi dito também que o 

trabalho realizado foi muito satisfatório. Ela 
complementou sua resposta dizendo que 

espera-se que todos possam trabalhar 
juntos, para melhoria da área e também 

que todos possam usufruir dos benefícios 
da região

Pergunta


