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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DO CÓRREGO LAJEADO 

APA DO LAJEADO 

Ano 2021  

Às oito horas e trinta e quatro minutos do dia vinte e cinco de junho de 2021, sexta-feira, 1 

por meio virtual, utilizando a plataforma digital Zoom, em virtude da pandemia causada 2 

pelo Coronavírus (COVID-19) e, em atendimento ao inciso I, do art. 13, do Decreto n. 3 

14.195, de 18 de março de 2020, convocados por meio do OFÍCIO CIRC. n. 6/2021/CG 4 

APA LAJEADO, onde estiveram presentes em sala virtual os Conselheiros: Mariana 5 

Massud (PLANURB), Sérgio Luiz Ferreira Júnior (SEMADUR), Rudi Ricardo Laps  6 

(CMMA), Marcelo Moraes de Freitas (IMASUL), Giselle Marques Araujo (Águas 7 

Guariroba), Daniela Sousa Soares (SECOVI), Camila Amaro de Souza (CAU/MS), 8 

Ricardo Maria Figueiró e Matheus Dauzacker Neto (Assoc. Sta. Maria), Adriane Cristina 9 

Correa Soares (UNIDERP), Mariana de Aragão Pereira e Rodiney de Arruda Mauro 10 

(EMBRAPA), Lêda Regina Monteiro Perdomo (AGRAER); e os convidados: Viviane 11 

Capoane (UEMS); Gabriela Lazari, Natani Corrêa Godoy Jallad e Victor Faria 12 

(PLANURB); e a assessoria executiva do Conselho, representada por Lucilene Oshiro 13 

(PLANURB), conforme lista de presença anexa. Reuniram-se para deliberação da 14 

seguinte pauta: 1) Discussão e aprovação da ATA referente à 24ª Sessão Ordinária da 15 

APA do Lajeado. 2) Apresentação das Minutas de Decreto e de Regimento Interno 16 

elaborada pela Câmara Técnica de Revisão de Legislação da APA do Lajeado. 3) Ofícios 17 

e Documentos Expedidos: 3.1. Ofício Circ. n. 6/2021/ CG APA LAJEADO, de 18 de junho 18 

de 2021, convocando para a 25ª Sessão Ordinária do Conselho Gestor da APA do 19 

Lajeado, a ser realizada no dia 25 de junho de 2021; 3.2. Ofício n. 8/2021/CG APA 20 

LAJEADO, de 4 de junho de 2021, encaminhado à SEMADUR, solicitando o envio mensal 21 

da relação de pedidos de licenciamento ambiental protocolados junto ao Órgão Ambiental 22 

Municipal, localizados na APA do Lajeado. 4) Ofícios e Documentos Recebidos: 4.1. E-23 

mail encaminhado pela SEMADUR, em 24 de maio de 2021, informando que se encontra 24 

em tramitação o Processo Administrativo n. 21532/2021-42 de licenciamento ambiental, 25 

em nome de Viva Haus Incorporações SPE LTDA., para atividade de Condomínio 26 

Multiresidencial com 384 unidades - Porte grande, potencial poluidor alto, localizado na 27 

Av. Doutor Paulo Adolfo Bernard, Lote H3, Bairro Maria Aparecida Pedrossian; 4.2. E-28 

mail encaminhado pela SEMADUR, em 24 de maio de 2021, informando que se encontra 29 

em tramitação o Processo de licenciamento ambiental n. 22697/2021-78, em nome de 30 
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Mecânica Trevo LTDA., Rua Caviana, n. 1717, Jardim Itamaracá; 4.3. Ofício n. 31 

238/CAT/IMASUL/2021, de 2 de junho de 2021 - Ciência - informando que foi formalizado 32 

no IMASUL o Processo Administrativo n. 71/010395/2021 de solicitação de Licença de 33 

Instalação e Operação (LIO), em nome de Distribuidora de Petróleo Entre Rios Ltda. para 34 

a atividade de transportadora de produtos e/ou resíduos perigosos (combustíveis), em 35 

rodovias de Mato Grosso do Sul; 4.4. E-mail encaminhado pela SEMADUR, em 7 de 36 

junho de 2021, informando que se encontra em tramitação o Processo de licenciamento 37 

ambiental n. 66546/2015-00, em nome de SOTREQ S/A, na Av. Doutor Paulo Adolfo 38 

Bernard, Lote H3, Bairro Maria Aparecida Pedrossian; 4.5. Justificativa de ausência: 39 

Eliane Guaraldo (UFMS) e Marjolly Shinzato (UNIDERP). Antes do início da sessão a 40 

assessoria executiva fez a leitura dos procedimentos de reunião para Conselheiros e 41 

Convidados. Verificado o quórum, a Conselheira Mariana (PLANURB) comunicou a 42 

justificativa de ausências da Presidente deste Conselho, Sra. Berenice Maria Jacob 43 

Domingues e do Vice-Presidente deste Conselho, Sr. Fernando Madeira Ribeiro (Assoc. 44 

DAMHA), desta forma, de acordo com o Regimento Interno deve ser aberta votação para 45 

que um Conselheiro conduza a presente sessão, sendo indicado e eleito o Conselheiro 46 

Sérgio Luiz Ferreira Júnior (SEMADUR). A seguir, foram informados os procedimentos a 47 

serem adotados durante a sessão. Logo após, submeteu para discussão e votação, a 48 

ATA da 24ª Sessão Ordinária do Conselho Gestor (Item 1), informando que não houve 49 

qualquer contribuição, sendo a mesma aprovada por maioria de votos às nove horas e 50 

nove minutos. Logo após, passou a palavra para a Sra. Gabriela (PLANURB) para a 51 

apresentação das Minutas de Decreto e Regimento Interno elaborada pela Câmara 52 

Técnica de Revisão de Legislação da APA do Lajeado (Item 2), informando que foram 53 

realizadas cinco reuniões da Câmara Técnica, onde participaram OAB, Águas Guariroba, 54 

AGRAER, EMBRAPA, SEMADUR e PLANURB; onde foram realizadas as alterações de 55 

entidades, inseridos os procedimentos para as reuniões virtuais que foram aprovados 56 

pelo Conselho, bem como demais ajustes necessários; agradeceu a disponibilidade de 57 

todos que participaram das reuniões e propôs o encaminhamento de contribuições por e-58 

mail, com prazo para até 9 de julho de 2021, sendo aprovado pelos Conselheiros. 59 

Restando deliberado que na próxima sessão serão apresentadas as contribuições e 60 

submissão das minutas para votação. O Conselheiro Sérgio (SEMADUR) pontuou que 61 

as reuniões da Câmara Técnica foram pautadas por várias discussões e agradeceu a 62 

participação de todos. Em sequência, a assessora executiva procedeu à leitura dos 63 

Ofícios Expedidos (Item 3) e Ofícios e Documentos Recebidos (Item 4). A Sra. Gabriela 64 
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(PLANURB) informou que a respeito do ofício encaminhado à SEMADUR, foi feito a 65 

reiteração, solicitando que a comunicação de pedido de licenciamento seja encaminhada 66 

mensalmente ao Conselho. A Conselheira Mariana (PLANURB) informou que está sendo 67 

organizado um evento virtual que tratará a respeito do transporte de produtos perigosos 68 

dentro das APAs. A Conselheira Giselle (Águas Guariroba) solicitou informações a 69 

respeito da SOTREQ S/A, que de acordo com o Plano de Manejo está inserido na Zona 70 

de Conservação e Desenvolvimento das Atividades Urbanas (ZCDAU), questionando se 71 

foi realizada a consulta prévia prevista no Plano de Manejo; que a respeito do potencial 72 

poluidor, no parecer ora consta alto e ora médio; a respeito de maquinários pesados se 73 

há detalhamento sobre o descarte de efluentes. A Conselheira Mariana (PLANURB) 74 

informou que atualmente segue-se a CONAMA n. 428/2010, que quando não é caso de 75 

EIRA/RIMA, o Órgão Licenciador dá ciência ao Conselho Gestor. O Conselheiro Sérgio 76 

(SEMADUR) pontuou que quando os fiscais estão licenciando e constata-se que o 77 

empreendimento está na APA, é elaborado um parecer pelo setor responsável, levando 78 

em consideração o Plano de Manejo; que o Plano de Manejo dispõe a respeito do 79 

lançamento de efluentes; que ainda não é a fase de apresentação de projeto de descarte 80 

de efluentes; que a consulta prévia não tem aplicabilidade, pois o empreendedor só será 81 

informado que está na APA no decorrer do processo, portanto o procedimento adotado 82 

segue o disposto no SNUC; caso o Conselho tenha interesse, podem ser solicitadas 83 

maiores informações. A Conselheira Giselle (Águas Guariroba) solicitou que sejam 84 

requeridas informações a respeito da destinação de efluentes gerados para verificar se 85 

há algo incompatível com o regime da APA, portanto se houver ajuste a ser realizado 86 

haverá tempo hábil para o empreendedor, pois o projeto só será apresentado na Licença 87 

de Instalação. O Conselheiro Sérgio (SEMADUR) pontuou que nesta zona não há muitas 88 

restrições, exceto quanto ao lançamento de efluentes nos recursos hídricos; que fará as 89 

verificações necessárias; informou que a empresa já está em atividade e provavelmente 90 

perderam o prazo para licença e desta forma devem fazer novo procedimento. A 91 

Conselheira Mariana (PLANURB) solicitou informações ao Conselheiro Sérgio 92 

(SEMADUR) a respeito do empreendimento Viva Haus, questionando se é passível de 93 

EIA/RIMA, visto que é de grande porte e potencial poluidor alto. O Conselheiro Sérgio 94 

(SEMADUR) informou que de acordo com o processo não é passível de EIA/RIMA. A 95 

Conselheira Giselle (Águas Guariroba) solicitou informações a respeito da necessidade 96 

de estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), pois é um empreendimento que vai gerar 97 

impactos. O Conselheiro Matheus (ASSM) solicitou a palavra e informou que na região 98 
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do Santa Maria estão sendo construídos 3 estandes de tiro, e questionou a respeito da 99 

necessidade de licenciamento ambiental, sobre o descarte de resíduos e impactos 100 

ambientais. O Conselheiro Sérgio (SEMADUR) informou que solicitou a verificação da 101 

questão e não há previsão no Plano de Manejo; que não há licença para estes 102 

empreendimentos, portanto será realizada vistoria, onde devem ser analisados os 103 

impactos ambientais. O Conselheiro Matheus (ASSM) informou que há muito movimento 104 

de caminhões de terra e deposição de pneus, o que pode ocasionar dengue. A 105 

Conselheira Giselle (Águas Guariroba) pontuou que estande de tiro é incompatível com 106 

o regime jurídico da APA, pois o uso deve ser sustentável, e há a questão das aves 107 

migratórias; que o Instituto Mamede faz pesquisas neste sentido e a APA do Lajeado é 108 

um importante local de observação de aves, e que Campo Grande é referência para a 109 

atividade, portanto deve-se proteger essas aves; que está surpresa com esta notícia; 110 

pontuou que deve ser levantada a questão de estandes de tiro na discussão da Revisão 111 

do Plano de Manejo. O Conselheiro Sérgio (SEMADUR) pontuou que se não houver 112 

restrições, devem ser feitos estudos neste sentido. A Conselheira Mariana (PLANURB) 113 

pontuou que a referida atividade estande de tiro não consta no SILAM, que a PLANURB 114 

participa da Comissão de Controle Ambiental (CCA), para onde são encaminhadas as 115 

Cartas Consultas de atividades não previstas no SILAM e até o presente momento não 116 

havia chegado nenhum Processo Administrativo sobre este tipo de atividade. A 117 

Conselheira Leda (AGRAER) informou que a aproximadamente dois anos tomou 118 

conhecimento de uma produtora que tinha a intenção de instalar este tipo de 119 

empreendimento. A Conselheira Mariana (PLANURB) pontuou que pode ser 120 

encaminhado ofício ao IMASUL solicitando informações. O Conselheiro Matheus (ASSM) 121 

tomou conhecimento que há autorização do IMASUL para supressão vegetal no local. O 122 

Conselheiro Rudi (CMMA) alertou a respeito da poluição sonora e descarte de resíduos 123 

das balas, pois o chumbo é um metal pesado, e o local é manancial de água; pontuou 124 

que a capital é referência no Turismo de Observação de Aves, e a própria APA tem este 125 

destaque, pois abriga um local importante para esta atividade. A Conselheira Mariana 126 

(PLANURB) pontuou que no Manual do Licenciamento do IMASUL não há informações 127 

sobre esta atividade. O Conselheiro Sérgio (SEMADUR) questionou a respeito da 128 

localização dos empreendimentos, sendo respondido pelo Conselheiro Matheus (ASSM), 129 

que um dos empreendimentos está localizado na estrada principal de acesso ao 130 

Aeroporto Santa Maria, passando o asfalto aproximadamente 1.000 metros do lado 131 

esquerdo, bastante iluminado, com muro preto com amarelo; o outro está no fundo; que 132 
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há um morador, cuja propriedade encontra-se cerca de 50m de um empreendimento e o 133 

outro está na frente; que na Conveniência pode-se conseguir maiores informações. O 134 

Conselheiro Ricardo (ASSM) pontuou que quando houve implantação das empresas de 135 

eventos, houve bastante preocupação com poluição sonora e iluminação das estradas; 136 

que com referência ao clube de tiro há os resíduos de chumbo; que o local tem circulação 137 

de animais silvestres, o “ninhal” e aves circulando no local. O Conselheiro Sérgio 138 

(SEMADUR) pontuou que referente aos empreendimentos de eventos foram 139 

considerados os impactos de fauna e vizinhança, sendo abordada no licenciamento 140 

ambiental, mas que a questão dos estandes de tiros é mais impactante, pois a atividade 141 

é realizada em local aberto. A Conselheira Mariana (PLANURB) informou que em 142 

consulta à CCA, foi comunicado que havia chegado um e-mail à SEMADUR questionando 143 

a necessidade de licenciamento para um clube de tiro, sendo solicitado pela CCA a 144 

entrada com Carta Consulta para que a SEMADUR realize estudos a este respeito. O 145 

Conselheiro Sérgio (SEMADUR) solicitou que seja encaminhado ofício a respeito do 146 

caminhão que tombou dentro da APA, ocorrendo o vazamento de cerca de 450 litros de 147 

diesel, solicitando acompanhamento desta situação. A Conselheira Mariana (PLANURB) 148 

pontuou que será encaminhado ofício ao IMASUL para esclarecer estas situações. Por 149 

fim, Conselheiro Sérgio (SEMADUR) agradeceu a presença de todos, e encerrou a 150 

presente Sessão Ordinária às nove horas e cinquenta e quatro minutos. E eu, Lucilene 151 

Oshiro, Assessora Executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata que será lida, aprovada e 152 

assinada. Campo Grande/MS, 25 de junho de 2021. 153 

Ata Aprovada em 16/07/2021, às 8h51min. 

Sérgio Luiz Ferreira Júnior    
Conselheiro do Conselho Gestor da APA 

do Lajeado 



25ª Sessão Ordinária do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia 
do Córrego Ceroula  

11 de junho de 2021 – 8h 30min - 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 

Você é representante de 
algum órgão ou entidade 
no Conselho Gestor da 

Área de Proteção 
Ambiental da Bacia do 

Córrego Ceroula? 

Registre sua presença: 

11/06/2021 

 08:18:49 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Eva Faustino Fonseca de Moura 

UEMS - Suplente 

11/06/2021 

08:23:38 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Ariel Serra  

SISEP - Titular 

11/06/2021 

 08:26:23 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

João Gomes de Oliveira Neto 

SISEP - Suplente 

11/06/2021 

08:26:51 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Ido dos Santos Ximenes  

FUNESP - Titular 

11/06/2021 

08:28:55 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Luis Rogério de Oliveira 

COOPGRANDE - Suplente 

11/06/2021 

08:29:56 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Ivan Garcia de Oliveira 

 Financial - Titular  

11/06/2021 

08:31:27 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Maristela Silva dos Santos 

SECTUR - Titular 

11/06/2021 

08:31:47 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Rodiney de Arruda Mauro 

EMBRAPA - Suplente 

11/06/2021 

 08:32:01 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Fábio Martins Ayres  

UEMS - Titular 

11/06/2021 

08:34:33 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Sérgio Luiz Ferreira Júnior 

SEMADUR - Titular 

11/06/2021 

 08:38:02 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Mariana Massud  

PLANURB - Suplente 

11/06/2021 

08:38:22 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Flávia Neri de Moura 

 IMASUL - Suplente 



11/06/2021 

08:39:17 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Juan Carlos Antonelli Vidal 

CORECON/MS - Titular 

11/06/2021 

 08:39:24 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Rodolfo Vaz de Carvalho 

 SRCG - Titular 

11/06/2021 

08:59:39 
Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Abilio Cesar da Silva Borges 

Assoc. Conquista - Titular 

11/06/2021 

09:30:53 

Sim, represento um órgão ou 

entidade 

Mariana de Aragão Pereira 

EMBRAPA - Titular 



25ª Sessão Ordinária do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia 
do Córrego Ceroula 

11 de junho de 2021 – 8h 30min - 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 

Você é representante de 
algum órgão ou entidade 
no Conselho Gestor da 

Área de Proteção 
Ambiental da Bacia do 

Córrego Ceroula? 

Nome Completo 
Órgão ou 
Entidade 

11/06/2021 

08:10:53 
Não, sou da equipe de apoio 

ou convidado 
Natani Jallad PLANURB 

11/06/2021 

08:25:45 
Não, sou da equipe de apoio 

ou convidado Luiz Ubiratan Hepp UFMS 

11/06/2021 

08:31:08 
Não, sou da equipe de apoio 

ou convidado Viviane Capoane UEMS 

11/06/2021 

08:32:07 
Não, sou da equipe de apoio 

ou convidado Nilson Carvalho de Souza 
VOTORANTIM 

CIMENTOS 

11/06/2021 

08:44:01 
Não, sou da equipe de apoio 

ou convidado Victor Faria PLANURB 

11/06/2021 

08:44:49 
Não, sou da equipe de apoio 

ou convidado Gabriela Lazari PLANURB 

11/06/2021 

08:45:20 
Não, sou da equipe de apoio 

ou convidado Lucilene Oshiro PLANURB 


