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 4 
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, no Auditório Shirley 5 
Palmeira, do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - Imasul, situado à 6 
Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, Quadra 03 Setor 03 – Parque dos 7 
Poderes, Campo Grande/MS, com início às nove horas realizou-se a vigésima sexta 8 
Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH\MS e 9 
estiveram presentes nesta reunião os seguintes membros: Eliane Crisóstomo Dias 10 
Ribeiro de Barros – SEMAC; Angélica Haralampidou – IMASUL; Leonardo Sampaio 11 
Costa – IMASUL; Elisabeth Arndt - IMASUL; Frederico Valente – SEPROTUR; Serafim 12 
Maggioni Junior – SES; Carlos Roberto Padovani - EMBRAPA; Maria Lucia Ribeiro – 13 
UFMS; Sidney Kuerten – UEMS; Daniela Marques Caramalac – OAB/MS; Belkiss 14 
Gomes Nunes Gratão – UNIPAN; Jairo Dantas – SODEPAN; Evander Luiz Ferreira – 15 
CRQ XX; Arlindo Muniz – OAB MS; Sergio Oliskovicz – PANTANAL ENERGÉTICA; 16 
Sueli Teixeira – COSTA RICA ENERGÉTICA; Samuel Rodrigues Van Der Lan – 17 
AHIPAR; Isaias Bernardini – FIEMS;  Vilson Mateus Bruzamarello – FAMASUL; 18 
Ramão Edson Jardim – Famasul; Darci Dias Azambuja – APAI; Adilson Nascimento 19 
dos Santos – PROJETO PACU; Luiz Fernando Gameiro – SANESUL; Ana Paula Molina 20 
– ÁGUAS GUARIROBA; Janio Fagundes Borges – CREA/MS; Caroline Piva – JBS S/A 21 
e como ouvintes estiveram presentes o engenheiro Lucas Carromeu – DEMETER; 22 
Dhiogo Okumoto Macedo – IMASUL; Jaito Michel – Demeter; Carlos Nobuyoshi Ide – 23 
UFMS; Eduardo souza Lopes – Thiago Henrique dos Santos; Ana Cecília Pereira – 24 
FAMASUL; Clélia Lúcia Machado – Águas Guariroba; Débora Bianca Moreira – JBS; 25 
Áurea da Silva Garcia – MUPAN.   Conforme § 1º do Art. 7º da RESOLUÇÃO 26 
CERH/MS N° 010, de 31 de Março de 2008 – Regimento Interno – A conselheira 27 
Angélica Haralampidou assumiu a presidência da reunião. A presidente começou os 28 
trabalhos verificando o quorum. Confirmando o número de entidades necessárias 29 
para a abertura, deu-se por iniciada a reunião. A conselheira colocou a ATA da 25º 30 
Reunião para a aprovação da plenária, após todos confirmar que receberam a 31 
referida ATA com antecedência, foi colocada para aprovação; a aprovação deu-se 32 
por unanimidade. Adentrando na pauta, a conselheira Angélica solicitou mudança de 33 
ordem nas discussões, sugerindo começar pela entrega da MOÇÃO Nº 07 DE 26 DE 34 
JULHO DE 2013, Moção HONROSA de Agradecimento à conselheira Sueli Santos 35 
Teixeira, por sua dedicação e apoio técnico no conselho por meio da CTIGRH nos 36 
biênios 2009-2010 e 2011-2012. Sugestão de mudança de ordem da pauta foi 37 
aceita, foi feita a entrega da moção à conselheira. A conselheira Sueli Teixeira 38 
agradeceu e falou da importância do trabalho desenvolvido pelos membros deste 39 
colegiado, falou que este trabalho é voluntário; e comentou que este trabalho a fez 40 
crescer profissionalmente, e que esta moção, ela divide com todos que fizeram 41 
parte da CTIGRH, pois este é um reconhecimento pelo trabalho dessa câmara. 42 
Continuando a pauta, começaram as apresentações da Demeter e da LGA 43 
Advogados, para posteriormente, deliberar sobre a comissão de acompanhamento 44 
do enquadramento do Rio Anhandui. A primeira apresentação foi feita pelo 45 
engenheiro Lucas Carromeu da Demeter Engenharia, Lucas falou sobre o 46 
andamento dos trabalhos na elaboração dos planos de bacias dos rios Ivinhema e 47 
Miranda. Ele apresentou os resultados das séries de reuniões que já ocorrera com 48 
os dois comitês, e demonstrou que já foram entregues os dois primeiros produtos 49 
referentes ao contrato firmado com o Imasul (Planos de trabalhos). O engenheiro 50 



Lucas falou que agora começa a parte mais demorada do trabalho que é o 51 
diagnóstico, e que sua previsão de termino é o mês de novembro de 2013. Não 52 
tendo mais informações, o senhor Lucas encerrou sua apresentação. O próximo 53 
item de pauta foi a apresentação da revisão do arcabouço legal ambiental e de 54 
recursos hídricos do Mato Grosso do Sul, trabalho que está sendo executado pela 55 
empresa LGA Advogados. A apresentação foi feita pelo senhor Marcio Canedo, ele 56 
explanou sobre o serviço pelo qual foi contratado pelo Imasul, começando pelo 57 
aspecto metodológico e da proposta técnica acordada com a contratante, ele ainda 58 
comentou que o trabalho estava na sua primeira fase, que é o levantamento das 59 
normas legais estaduais em matéria ambiental e de recursos hídricos, e 60 
posteriormente, iria identificar eventuais conflitos com as normas ambientais 61 
federais, entre as próprias normas estaduais com a finalidade de propor soluções, e 62 
propondo o ajustamento e atualização da mesma numa outra etapa. Finalizando a 63 
apresentação, o senhor Marcio solicitou aos conselheiros ajuda na identificação de 64 
vícios ou conflitos na legislação de recursos hídricos, o envio dos vícios ou conflitos 65 
detectados, poderiam ser repassados por e-mail para a consultoria. O senhor Marcio 66 
agradeceu o convite e se colocou a disposição do conselho para quaisquer dúvidas. 67 
Após as apresentações, iniciaram-se as discussões sobre RESOLUÇÃO CERH/MS Nº 68 
021 que institui Comissão de Acompanhamento para Efetivação do Enquadramento 69 
do Rio Anhandui. Em minuta enviada com antecedência, foi sugerido pela secretaria 70 
executiva que esta comissão fosse composta com a seguinte representação: 1 71 
representante do Gerência de Controle e fiscalização do Imasul; 1 representante da 72 
Gerência de Recursos Hídricos do Imasul; 1 representante da Empresa de 73 
Saneamento do Município de Campo Grande – MS; 1 Representante do Conselho 74 
Estadual de Recursos Hídricos; 1 representante do Conselho Municipal de Meio 75 
Ambiente de Campo Grande; 1 representante da Secretaria Municipal de Meio 76 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Campo Grande - SEMADUR. Após as 77 
discussões ficou decidido que a composição ficaria com a seguinte representação: 1 78 
representante do Gerência de Controle e fiscalização do Imasul; 1 representante da 79 
Gerência de Recursos Hídricos do Imasul; 1 representante da Empresa de 80 
Saneamento do Município de Campo Grande como titular e a SANESUL como 81 
suplente; 1 representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campo 82 
Grande; 1 representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 83 
Desenvolvimento Urbano de Campo Grande; 1 Representante de Ensino e Pesquisa 84 
que tenha cadeira no CERH/MS;  Representante do CERH do segmento de usuário 85 
Agropecuário; 1 Representante do segmento de usuário Industria. A secretaria 86 
executiva do CERH/MS encaminhará soluções para indicações dos representantes 87 
das entidades relacionadas na resolução. (Resolução está anexa a esta ATA). O 88 
próximo ponto de pauta seria a discussão sobre a minuta de decreto de outorga que 89 
foi enviada aos conselheiros para sugestões. A conselheira Angelica solicitou que as 90 
discussões sobre esta minuta fossem transferidas para outra reunião com uma 91 
pauta especifica, por ser tratar de um assunto importante, e também devido à falta 92 
de tempo para maior detalhamento sobre este assunto. A sugestão foi aceita pelo 93 
plenário do Conselho.  Neste momento, foi aberta a palavra para informes gerais. A 94 
senhora Ana Cecília da Famasul mostrou preocupação sobre o encaminhamento que 95 
será dado à minuta de decreto de outorga, ela teme que o decreto seja publicado 96 
sem um consenso com este colegiado. Foi informado pela conselheira Angélica que 97 
a solicitação para encaminhar a minuta ao conselho foi do próprio secretario, que 98 
também acumula a função de presidente deste colegiado, para que fosse ouvido o 99 
plenário para possíveis sugestões, e que ela poderia ficar despreocupada quanto a 100 



esta questão.  Ficou combinado que haverá reuniões com as câmaras técnicas para 101 
que todos os setores fossem ouvidos. Sem mais assuntos em pauta deu-se por 102 
encerrada a reunião, onde lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente e 103 
por mim, Leonardo Sampaio Costa.  104 
 105 
Campo Grande-MS, 20 de Dezembro de 2012. 106 
 107 
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