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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 

 

Ata da 348ª Sessão Ordinária/CMMA, que foi realizada virtualmente, 

tendo em vista o sistema de isolamento devido à pandemia causada pelo 

novo coronavírus (COVID 19) e, e segundo o estabelecido no art. 13, 

inciso I do Decreto n. 14.195, de março de 2020, foi adotado como medida 

para proteger a população. A reunião teve a seguinte pauta: Expediente: 1. 

Posse da conselheira Mariana Massud Corrêa de Souza Arruda/Planurb, em 

substituição ao conselheiro Rodrigo Giansante e de outros (as) conselheiros 

(as) presentes e que não tomaram posse no dia 22.12.2020. Ordem do Dia: 1. 

Aprovação da Ata da 347ª Sessão Ordinária, de 22.12.2020. 2. Relatório das 

atividades realizadas pela PLANURB/2020. 3. Plano de Atividades para 2021 

da PLANURB/2021. – Conselheira Mariana Massud. Corrêa de Souza 

Arruda/Planurb 3. Informes Gerais.  4. Outros assuntos.    

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às oito horas 

e trinta minutos, reuniram-se, virtualmente, os membros deste Conselho, sob a 

Presidência da conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes e com o 

apoio logístico da equipe da Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (Planurb). Estavam presentes, além desta Assessora 

Técnica, os (as) conselheiros (as): Allan Rios Bezerra, (SEDESC); Ivan Pedro 

Martins (Agereg), Berenice Maria Jacob Domingues e Mariana Massud 

Corrêa de Souza Arruda (Planurb), Luis Eduardo Costa e Gisselli Ramalho 

Giraldelli dos Santos (Semadur); Thalita Farias Duarte (Sesau), Ariel Serra e 

João Gomes de Oliveira Neto (Sisep); Neila Janes Viana Vieira (Segov), 

Leonardo Sampaio Costa (Imasul); Eliza Mense, (Instituto Arara Azul); 

Gustavo Graciolli e Rudi Ricardo Laps (UFMS), Vitor  Elizabete Coimbra 

Lisbôa (ESA), Rosângela Maria Rocha Gimenes e Sandra Marize Rosa 

Marques (OAB/MS); Benjamin Duarte e Gabriel Freitas Schardong (ASEF); 

Cátia Hiroko Yamasaki e Geraldo Campos Bernardes Mura (Sinduscon/MS); 

Rodolfo Vaz de Carvalho e Airton Rui Cicereli Fernandes (Sindicato Rural), 

Peter James Richardson e Valéria Garcia Gabas (Secovi). Estavam presentes 

os técnicos da Planurb: Victor Azevedo Faria, Gabriela Lazari, Natani Correa 

Godoy Jallad. Constatado o quórum, a Presidente, conselheira Rosângela, 

instaurou a 348ª Sessão Ordinária, cumprimentou a todos e, de imediato, 

Aprovada na 349ª Sessão 

Ordinária. 18.03.2021, às 09 h 
  

Secretário-Executivo da Mesa Diretora 

CMMA 
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propôs que o Conselho elaborasse um Plano Mensal de Trabalho. A seguir, 

deu posse aos conselheiros: Mariana Massud Corrêa de Souza Arruda, 

suplente/Planurb, Thalita Farias Duarte, titular (Sesau), Neila Janes Viana 

Vieira, suplente (Segov), Rudi Ricardo Laps, suplente (UFMS), Vitor Hugo 

dos Santos Brito, (Uniderp), Cátia Hiroko Yamasaki, titular (Sinduscon), 

Elizabete Coimbra Lisbôa, suplente (ESA/MS), Geraldo Campos Bernardes 

Mura, suplente (Sinduscon). Ao final, declarou que os (as) conselheiros (as), 

estavam empossados para atuar neste Conselho, durante o biênio 2020-2022. 

Na sequência, passou a palavra à conselheira Mariana Massud para 

apresentar o “Relatório das atividades realizadas pela PLANURB/2020. 3. 

Plano de Atividades para 2021 da PLANURB/2021.”. A conselheira 

Mariana Massud convidou a todos para acompanhar a tela, onde expôs 

inicialmente o Relatório de atividades desenvolvidas pela Planurb no ano de 

2020, e, logo após, o Plano de Atividades da Agência para o ano de 2021. 

Registramos que, tanto o Relatório como o Plano de Atividades, seriam 

disponibilizados a todos por e-mail e ficariam guardados nos arquivos do 

CMMA, na AAOC. Finalizada a apresentação, a Presidente, conselheira 

Rosângela, elogiou por tudo que foi feito e acrescentou que percebera que 

haveria muito trabalho, com assuntos extremamente importantes neste ano, 

afirmando que, conhecendo a garra, a coragem e a capacidade da equipe, 

confiava que daria conta. Agradeceu a abertura dada ao Conselho para que 

seus representantes participassem da discussão e elaboração de Produtos 

sobremaneira importantes para o nosso Município. Outros membros 

elogiaram toda a equipe da Planurb na pessoa de sua Diretora-Presidente, 

conselheira Berenice Maria Jacob Domingues e da conselheira Mariana 

Massud, pelo excelente trabalho desenvolvido pela Planurb, no ano de 2020. 

O conselheiro Rodolfo parabenizou a conselheira Mariana pela 

apresentação e a conselheira Berenice à frente da brilhante equipe da 

Planurb, pelo enorme trabalho, com a parceria da Semadur e de outros órgãos. 

Em seguida, comentou sobre o item da Energia Solar propondo que o 

Conselho instituísse um grupo de trabalho para prestigiar e acompanhar esta 

ação, se atentando e analisando sobre possíveis cobranças posteriores e como 

seria esta cobrança, para que o custo benefício não fosse inviabilizado e 

prejudicasse o investidor em energia renovável mais tarde. Outro item do 

planejamento que abordou foi a questão da Coleta Seletiva realizada numa 

parceria com a Semadur. Disse que entendia que a sensibilização da 

população era um processo longo e difícil. Sugeriu, então, ao CMMA que 

fosse mais proativo e levasse ao Executivo e à Câmara Municipal uma 

proposta de reconhecimento àqueles que aderissem ao Programa, com 



3 

 

divulgação, premiações na Câmara Municipal e/ou na Prefeitura, valorizando 

e divulgando na mídia pública e particular o engajamento dos participantes, 

para servir como incentivo a outras pessoas. Pontuou também, que gostaria 

que a compostagem fosse incluída na Coleta Seletiva. Disse que reconhecia 

que era algo mais complicado e que sabia que era muito difícil convencer as 

pessoas, porque algumas lutavam alegando que daria muito trabalho, outras 

porque eram contra mesmo. Assim, propôs ao Conselho colocar em pauta em 

uma próxima sessão para que fosse discutido este assunto com mais calma, 

buscando encontrar uma forma de viabilizar esta atividade. Mudando de 

assunto, gostaria de obter informações acerca da revitalização da Praça da 

Cophasul, para a qual sugeriu que fosse dado o nome da conselheira Silvia 

pelo seu relevante trabalho desenvolvido em Campo Grande, em prol da 

saúde das pessoas e do meio ambiente, a qual para muitos seria desconhecida, 

mas para aqueles que a conheceram, principalmente este plenário, sabiam o 

quanto ela contribuiu para a saúde das pessoas e do meio ambiente em geral, 

que são temas que se entrelaçam. Por isso sugeria um lugar como uma praça, 

local onde as pessoas se reuniam, se beneficiando do meio ambiente, enfim, 

um espaço propício para a boa saúde da população. Esclarecendo, a 

conselheira Mariana informou que todas as prioridades elencadas seriam 

discutidas no CMMA, com transparência e participação dos seus membros. 

Quanto à compostagem, afirmou que já estava sendo pensada e que mandaria 

um vídeo para o conselheiro assistir. Por fim, concordou com a premiação aos 

que aderissem e trabalhassem a favor do Programa de Coleta Seletiva, às 

pessoas, condomínios, associações, etc. Nesse momento, a Presidente, 

conselheira Rosângela, revelou que conhecia o trabalho de compostagem 

citado pela conselheira Mariana e que já havia assistido ao vídeo. 

Prosseguindo, a Presidente, conselheira Rosângela, anunciou o item 

seguinte: definir os representantes deste CMMA nos Conselhos geridos 

pela Planurb. Após alguns comentários e manifestações a representação 

ficou assim definida: Conselho Gestor da APA do Guariroba: Airton Rui 

Cicerelli Fernandes (Sind. Rural), titular, e Thalita Farias Duarte (Sesau), 

suplente; Conselho Gestor da APA do Lajeado: Rosângela Maria Rocha 

Gimenes (OAB), titular, e Rudi Ricardo Laps (UFMS), suplente;  Conselho 

Gestor da APA do Ceroula:  Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB), 

titular, e Gustavo Graciolli (UFMS), suplente,; Conselho Administrativo da 

Planurb: Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB), titular, e Peter James 

Richardson (Secovi), suplente; Comitê Municipal de Prevenção e Combate 

aos Incêndios Florestais e Urbanos: Gabriel Freitas Schardong (ASEF), 

titular, e Geraldo Campos Bernardes Mura, suplente (Sinduscon). Além 
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destes, foi atualizada a Câmara Técnica do CMMA para acompanhamento da 

Qualidade da Água em nosso Município, tendo em vista que a conselheira 

Sandra Garcia Gabas se afastou do Conselho e era a Coordenadora desta 

Câmara. Dessa forma, a Câmara Técnica do CMMA para 

Acompanhamento da Qualidade da Água em nosso Município ficou assim 

instituída: confirmados os conselheiros (as) que já eram membros: Rodolfo 

Vaz de Carvalho (Sind. Rural), Luiz Mário (Imasul), e a conselheira Thalita 

Duarte (Sesau) em substituição à conselheira Silva Barbosa do Carmo, que 

infelizmente faleceu no último dia 04 de fevereiro, e o conselheiro Leonardo 

Sampaio Costa (Imasul), o qual substituiu a conselheira Sandra Garcia Gabas. 

O conselheiro Peter pediu a palavra e lembrou que, há algum tempo, 

representantes deste Conselho acompanhavam a Planurb na revisão do Plano 

de Drenagem do Município, quando houve interrupção das reuniões, e que 

gostaria de saber sobre o andamento deste assunto. Consultada, a conselheira 

Mariana informou que este Plano estava sendo trabalhado pela Sisep junto 

com a Segov. A Presidente, conselheira Rosângela, sugeriu que fosse 

pautado este assunto na próxima sessão deste Conselho. O representante da 

Sisep, conselheiro João Neto, se prontificou a buscar informações e trazê-las 

ao pleno, assim como a conselheira Neila, representante da Segov, se 

colocou à disposição para informar o Conselho na próxima reunião. Dando 

sequência á pauta, a Presidente, conselheira Rosângela, colocou em 

discussão o ofício do Promotor da 34ª PJ/CGR, senhor Luiz Antônio Freitas 

de Almeida, que solicitava Parecer deste pleno acerca das obras da Prefeitura 

realizadas para recuperação do Córrego Bandeira. A Presidente manifestou-

se dizendo que poderiam responder que não era competência do CMMA 

avaliar obras das Secretarias Municipais. Solicitou o posicionamento dos 

pares, quando o conselheiro Peter concordou com esta resposta, pois não era 

atribuição inerente a este plenário. A conselheira Sandra Marize manifestou 

concordância, pois entendia que seriam poucos os conselheiros que possuíam 

competência técnica para realizar esta avaliação de obras de engenharia. O 

conselheiro João Neto, como representante da Sisep, também expôs a sua 

opinião dizendo que concordava que não era atribuição do CMMA, mas 

responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas/Sisep acompanhar e avaliar 

as obras realizadas no Município. Pontuou que poderiam usar as informações 

fornecidas pela Sisep para responder ao promotor. Isso posto, ficou decidido 

que o ofício seria respondido declarando que não era atribuição da CMMA 

avaliar as obras públicas e encaminhar junto as informações da Sisep. Este 

encaminhamento foi aprovado pelo plenário. Esgotada a pauta, a Presidente, 

conselheira Rosângela, muito emocionada abordou sobre o falecimento da 
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conselheira Silvia Barbosa do Carmo, ocorrido no início deste mês. Disse que 

deixou este assunto para o final porque foi um fato que mexeu muito com o 

seu emocional e não sabia se poderia continuar na reunião. Pontuou que o 

conselheiro Rodolfo sugeriu o nome da conselheira Silvia para a Praça do 

Cophasul, a qual entendeu pela apresentação da Planurb que foi revitalizada 

recentemente, considerando a relevância de seu trabalho por este Conselho e 

pela saúde da população do Município. Antes de continuar, a Presidente, 

conselheira Rosângela, pediu um minuto de silêncio em homenagem à 

Conselheira Silvia e a todos que morreram em consequência do COVID 19. 

Findado o momento de silêncio a conselheira Mariana explicou que todos os 

itens citados estavam no planejamento para serem executados, contudo, ainda 

precisavam passar por todos os trâmites dentro da Prefeitura. Frisou que a 

referida praça ainda não fora revitalizada, mas que o CMMA já poderia fazer 

os encaminhamentos ao Executivo e ao Legislativo com esta solicitação. Em 

seguida, o conselheiro Peter sugeriu que encaminhassem o pedido ao 

Legislativo e ao Executivo, para que fosse feita uma homenagem a ela, não 

necessariamente nomeando esta praça, mas algum espaço de destaque que 

estivesse sendo revitalizado ambientalmente. Complementando, o 

conselheiro Rodolfo concordou com as propostas anteriores de encaminhar o 

pedido, e confessou que ficou satisfeito que a praça referida não tivesse ainda 

sido revitalizada, porque ai seria possível que já tivesse outra indicação. Mas 

que se não pudesse ser esta praça, que o Executivo e o Legislativo 

escolhessem um local de relevância ecológica para homenageá-la. Sugeriu 

ainda que esta a ata desta reunião fosse transcrita com todas as falas e 

encaminhada à companheira da Silvia, pois isso demonstraria um pouco mais 

o carinho e o apreço que este plenário tinha pela querida Silvia. Retomando, a 

Presidente, conselheira Rosângela, relatou que recebera um telefone do 

Doutor Maércio, Delegado da DECAT, que lembrou que no ano passado 

houve uma reunião onde a conselheira Silvia estava presente, junto com 

outros conselheiros do CMMA e a Polícia Militar Florestal, ocasião em que 

buscavam a união de esforços para coibir o descarte irregular de lixo na 

periferia da cidade, visando à prevenção da Dengue. Neste telefonema o 

doutor Maércio enalteceu o trabalho da conselheira Silvia à frente da 

Vigilância em Saúde de nosso Município e da parceria que existia com ela 

para a resolução de problemas enfrentados na área. Contou ainda que o 

Promotor da 34ª PJ/CGR, doutor Luiz Antônio Freitas de Almeida, também 

ligou se solidarizando e enaltecendo a parceria e a competência da conselheira 

Silvia. Por fim, consultou os pares se todos aprovavam o encaminhamento do 

conselheiro Rodolfo e do conselheiro Peter, quando houve a aprovação 
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unânime do plenário. Se colocando à disposição e desejando muita saúde a 

todos, declarou encerrada a presente sessão, e eu, Maria Bernardete Durante, 

Secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata que será lida e aprovada em Sessão 

Ordinária, e, após, será assinada pelo Secretário-Executivo/CMMA, 

conselheiro Luis Eduardo Costa e pela Presidente do Conselho de Meio 

Ambiente (CMMA), conselheira Rosângela Maria da Rocha Gimenes e. 

Campo Grande/MS, 18 de fevereiro de 2021.  
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          Luis Eduardo Costa                    Rosângela Maria Rocha Gimenes 

     Secretário-Executivo/CMMA                  Presidente do CMMA 


