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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 

 

 

      Ata da 326ª Sessão Extraordinária com a seguinte Pauta: Ordem do dia: 1. 

Relatório da Câmara Técnica de Acompanhamento do FMMA/Discussão e 

Parecer da Plenária – Coord. Conselheira Rosângela.2. Elaboração de um 

documento com a manifestação do CMMA sobre o desmatamento de uma 

área no Parque dos Poderes, em frente ao prédio da SEFAZ, para 

estacionamento.  

 

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 

na Sala de Sessões Plenárias “Nilo Javari Baren”, sede dos Conselhos 

Municipais, Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados/AAOC, Rua 

Hélio de Castro Maia, 279, Jardim Paulista do reuniram-se os membros 

deste Conselho, sob a Presidência da Conselheira Rosângela Maria Rocha 5 

Gimenes/OAB/MS e da Assessora Técnica às plenárias da Assessoria de 

Assistência aos Órgãos Colegiados, Maria Bernardete Durante. Estavam 

presentes os (as) conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira (Sedesc), 

Rodrigo Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos 

(Semadur), Thalita Farias Duarte (Sesau), Leonardo Sampaio Costa e Luiz 10 

Mário Ferreira (Imasul), Eliza Mense (Instituto Arara Azul), Elizabete 

Coimbra Lisbôa Cometti (ESA/OAB), Sandra Garcia Gabas e Giancarlo 

Lastória (UFMS), Sebastião da Rocha Vieira (Asef), Valéria Garcia Gabas 

(Secovi). Justificaram a ausência os (as) conselheiros (as): Neila Janes 

Viana Vieira (Segov), Sandra Marize Marques (OAB/MS), Benjamin 15 

Duarte (Asef), Peter James Richardson (Secovi), Rodolfo Vaz de Carvalho 

e Airton Rui Cicereli Fernandes (Sindicato Rural) e Cátia Hiroko Yamasaki 

(Sinduscon). Estavam presentes também: Iara Nilda B. Correa (Sefin), 

Paulo Roberto Peres e Grazielli L. F. Iamasaki (Semadur) e Simone 

Mamede (Instituto Mamede). Constatada a suficiência de quorum a 20 

Presidente, conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes, agradeceu s 

presença de todos, em especial da equipe do setor financeiro da Semadur e 

da Sefin e instalou a 326ª Sessão Extraordinária do CMMA. Explicou que 

houve a necessidade de convocar esta reunião, tendo em vista a necessidade 

de avaliar e discutir a Prestação de Contas de 2018, que não foi possível na 25 

última sessão ordinária. Primeiramente, deu posse ao conselheiro Luiz 

Mário Ferreira, que foi nomeado em substituição ao conselheiro André 

Borges, para representar o Imasul. A seguir, passou a palavra à conselheira 

Gisseli, Superintendente da Semadur, a qual informou que estava 

representando o Secretário da Semadur e também conselheiro, Luis 30 

Eduardo, e trazia, juntamente com a equipe do setor Financeiro, as 

Aprovada na _____  Sessão 

Ordinária  

de ___/___/___ às __ h 

_______________________S

Secretário-Executivo 

Secretario (a) da Mesa 
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informações sobre a prestação de Contas do FMMA/2018, que fora 

entregue em mãos à Presidente, conselheira Rosângela. Contou que a 

Secretaria conseguiu contratar um técnico com conhecimento específico em 

contabilidade, para cuidar do Fundo Municipal de Meio Ambiente 35 

(FMMA), senhor Paulo Roberto Peres. Além disso, estava tratando da 

alteração da lei do Conselho, para torná-lo deliberativo, visando a 

efetivação do compromisso do Prefeito, assumido em reunião com a 

Presidente e com o Promotor da 26ª PJ, Luiz Antônio Freitas de Almeida. A 

Presidente, conselheira Rosângela, explicou que tivera uma reunião com 40 

o Secretário, na qual recebeu a Prestação de Contas e tivera a oportunidade 

de discuti-la rapidamente, juntamente com o conselheiro Peter, quando 

questionaram alguns itens, como a aplicação dos saldos remanescentes de 

anos anteriores. Lembrou que o material foi repassado por email aos pares, 

pela Assessoria aos Conselhos. Convidou então, os membros da equipe 45 

financeira para se manifestar. A técnica Grazielli, Gerente Financeiro da 

Semadur, expôs que a contratação do senhor Paulo iria ajudar a esclarecer 

as questões sobre a aplicação dos recursos do FMMA, interpretando o 

Balanço, que era uma prerrogativa da Semadur. Perguntou se havia alguma 

dúvida sobre a Prestação de Contas, esclarecendo que as despesas com 50 

locomoção e passagens, no valor de R$ 1.782,70 (um mil, setecentos e 

oitenta e dois reais e setenta centavos) que apareciam na discriminação dos 

gastos, tratava-se de diárias e passagens para viagens para tratar de assuntos 

da área ambiental, por exemplo, do técnico Marcos Andrey. Também que 

houve a compra de uniformes para a Patrulha Ambiental, que atua no 156, 55 

no valor de R$ 9.669,78 (nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e 

setenta e oito centavos), porém, a maior parte dos recursos foi aplicada no 

pagamentos por serviços ambientais (PSA), no valor de R$ 290.355,55 

(duzentos e noventa mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e 

cinco centavos), que resultou em pagamentos efetuados em 2018 no valor 60 

de R$ 307.621,99 (trezentos e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e 

noventa e nove centavos). Acrescentou que a senhora Iara, responsável pela 

contabilidade na Sefin explicaria sobre as aplicações e saldos 

remanescentes. A senhora Iara cumprimentou os presentes e iniciou 

elucidando através do extrato de dezembro de 2018, onde demonstrava que 65 

os recursos, à medida que entravam na conta do Fundo, automaticamente, 

eram aplicados, bem como, nos outros meses do ano. Em relação aos 

rendimentos, mostrou o lançamento do rendimento bruto de dezembro, no 

valor de R$ 1.780,40 (um mil, setecentos e oitenta reais e quarenta 

centavos), afirmando que o mesmo podia ser observado nos demais meses 70 

do ano. Discorreu sobre outros valores de receitas, de despesas e 

aplicações, que apareciam nos demonstrativos da prestação de contas, 

explicando sobre cada um deles. Nesse momento, a conselheira Gisseli 

explicou que os valores menores, por exemplo, de mil reais, eram oriundos 

de compensações ambientais, depositados diretamente pelos 75 

empreendedores. Outra questão que gostaria de esclarecer era a 
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discrepância que havia entre o orçamento estimado e o que realmente 

entrava na conta do Fundo. Disse que podiam constatar que entrava, em 

média, um milhão, um milhão e pouco por ano, e estavam estudando e 

tentando entender porque era previsto um valor bem acima, o que causava 80 

uma expectativa que não se concretizava. Apontou que muitas vezes as 

multas eram contestadas, não eram pagas, entravam para a dívida ativa e já 

haviam sido consideradas como receitas. Portanto, algumas ações previstas 

na Proposta Orçamentária Anual não eram executadas, porque o recurso 

previsto não se efetivava. Retomando, a Presidente, conselheira 85 

Rosângela, destacou que houve um avanço do ano anterior para o atual, 

quando foi criada uma conta separada para o FMMA, que favorecia um 

acompanhamento com mais clareza, uma vez que podia ser solicitado os 

extratos mensais, onde constaria as arrecadações, lançamentos de receita e 

despesas. A seguir, questionou porque no ano de 2018 somente foram 90 

gastos trezentos e sete mil reais, se havia um saldo de um milhão e 

novecentos mil reais. A técnica Grazieli lembrou o ponto em que se previa 

um valor e se aplicava bem menos. Relembrou o que foi definido quando o 

senhor Ivan Pedro ainda era conselheiro e Superintendente na Semadur, que 

os Projetos demandados pela Secretaria passariam pelo CMMA para serem 95 

referendados. Acreditava que com a nova Superintendente os trâmites 

seriam agilizados e os recursos melhor aplicados dentro da gestão 

ambiental. Complementando, a conselheira Gisseli informou que a Carta 

Geotécnica estava sendo licitada, e, também, estava instituído o grupo 

técnico que faria o Plano de Manejo da APA do Ceroula, bem como, a 100 

retomada do Pagamento dos Serviços Ambientais, para o qual era destinada 

a maior parte dos recursos. Com a palavra, a conselheira Valéria 

considerou que, se havia uma Câmara Técnica para Acompanhamento do 

FMMA, não deveria ser apresentada a análise e parecer da mesma sobre a 

Prestação de Contas, para que o pleno pudesse julgar melhor? De pronto, a 105 

Presidente, conselheira Rosângela, justificou que, como explicara 

anteriormente, apesar de ter convidado os pares, somente ela e o 

conselheiro Peter se reuniram com o Secretário e questionaram alguns itens. 

Porém, os documentos referentes à Prestação de Contas/2018, foram 

encaminhados a todos por e-mail, para conhecimento, avaliação e 110 

considerações. Todavia, como ainda pairavam muitas dúvidas, consignou-

se realizar esta sessão extraordinária e convidar os técnicos, que elaboraram 

as planilhas, para fornecerem maiores esclarecimentos a todo o pleno. 

Contrapondo, a conselheira Valéria argumentou que durante a plenária 

dificultava, ainda mais, a análise das planilhas. Concordava que todos 115 

estavam se esforçando para evoluir no entendimento da prestação de contas, 

observando que no mês de maio já a estavam analisando, quando em outros 

anos era enviada bem mais tarde. Contudo, acreditava que todos gostariam 

de conhecer o que estava acontecendo mensalmente, quanto estava sendo 

aplicado e em quais ações, para não chegar ao fim do ano e ser 120 

surpreendido. Lembrou que a Câmara Técnica do FMMA assumira o 
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compromisso de acompanhar a execução do Fundo e de trazer informações 

bimestrais ou trimestrais, para que os demais conselheiros pudessem 

auxiliar nas análises ao avaliar os dados, além de que isso proporcionaria a 

adequação de tomadas de decisões para correção de possíveis adversidades. 125 

Na sequência, a conselheira Elisa apontou que fazia parte do CMMA há 

pouco tempo e ainda tinha muitas dúvidas sobre o Fundo. Citou, por 

exemplo, que ainda não entendia de onde surgiam as demandas das 

despesas, quem analisava e decidia sobre sua execução. Para esclarecer, a 

conselheira Gisseli abordou sobre as colocações da conselheira Valéria, 130 

afirmando que a legislação ainda não dava a prerrogativa ao CMMA de 

aprovar ou não a Prestação de Contas. Em relação aos projetos revelou que 

passavam pelo processo de licitação, alguns demoravam mais, como a 

atualização da Carta Geotécnica, que estava há muito tempo para ser 

executada e ainda estava em licitação. Explicou que conforme a demanda, 135 

os técnicos da Planurb elaboravam os projetos, os quais, a seguir, passavam 

por todo o trâmite estabelecido em lei. A seguir, o conselheiro Giancarlo 

alegou o que vinha falando sobre o FMMA, desde outras gestões deste 

Conselho, desde quando era titular, percebia que não havia mudado nada. 

Expôs que a sua preocupação neste sentido era referente ao que foi 140 

apontado pela conselheira Valéria e pela conselheira Elisa, qual seja que 

não havia uma clareza naquilo que era trabalhado na Proposta 

Orçamentária, a qual era encaminhada à Câmara de Vereadores, e o que era 

demonstrado na Prestação de Contas. Explicando melhor, disse que o 

Conselho nunca recebera uma devolutiva daquilo que sugeriu quando 145 

contribuiu com a Proposta Orçamentária do Fundo e o que foi realmente 

aprovado pela Câmara e executado no ano seguinte pelo Executivo. 

Portanto, afirmou que a Prestação de Contas como estava posta não 

demonstrava nada. Ainda mais, alertou aos pares que se reportassem ao 

ofício do Ministério Público, do dia 25 de fevereiro deste ano, onde 150 

constava a Recomendação aos membros do CMMA, especificamente ao 

FMMA e à Prestação de Contas do mesmo, onde apontava que deviam 

opinar, porém, no final, arrolava que “outrossim, informa-se que a presente 

Recomendação não possui caráter vinculante ou obrigatório, mas poderá 

embasar eventual responsabilização em juízo”. Continuou enfatizando que 155 

todos prestavam um serviço a este Conselho, pois deixavam suas atividades 

e dedicavam seu tempo gratuitamente, porque consideravam importante 

contribuir com a sociedade na defesa das questões referentes à proteção do 

meio ambiente. Todavia, podiam ser considerados réus por aprovar uma 

prestação de contas no escuro. Externou que o que entendia como prestação 160 

de contas era demonstrar o orçamento no valor de X, que foi aprovado; 

arrolar as ações previstas a, b c, d, e, e f; apontar as ações a, b e f, que 

foram executadas, totalizando Y de recursos aplicados; saldo Z no final do 

período. Frisou que somente podiam responder por aquilo que 

recomendavam ou referendavam. Entretanto, o Conselho não era informado 165 

do orçamento efetivamente aprovado. Lembrou ainda, que em uma gestão 
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anterior foi criado um orçamento para o Fundo, o qual foi remanejado para 

outro fim, entrou recurso de algum lugar, e o Prefeito utilizou para 

pagamento de folha de servidores. Argumentou que podia até ter lido todo 

aquele material que fora enviado, porém, mesmo sendo formado em 170 

ciências exatas, era difícil entender aquela contabilidade. Dessa forma, 

sugeriu que o Conselho buscasse algum especialista, cujo pagamento podia 

ser previsto pelo Fundo, para subsidiar a Câmara Técnica e esta esmiuçar 

para os demais membros. Continuando com o raciocínio, o conselheiro 

Leonardo enfatizou que não via dificuldades na apresentação de cinco 175 

slides, com os itens básicos, os quais sanariam 80% das dúvidas: 1. valor do 

orçamento previsto; 2. valor que efetivamente entrou (receita); 3. valor 

aplicado; 4. onde ou no que foi aplicado; 5. quais ações sugeridas pelo 

CMMA foram contempladas. Portanto, não havia necessidade de 

especialista para explicar, mas apenas a apresentação de uma forma simples 180 

e clara. A visitante Simone Mamede se manifestou dizendo que Campo 

Grande podia ser uma cidade sustentável e que o CMMA era um fator 

importantíssimo dentro desse processo. Acentuou que gostaria de entender 

a origem das demandas para a utilização dos recursos do Fundo e se 

qualquer instituição não governamental podia encaminhar projetos voltados 185 

ao meio ambiente que pudessem colaborar com a gestão do Município, para 

serem custeados por este Fundo. A conselheira Gisseli expôs que não tinha 

conhecimento de nenhuma licitação de projetos, além dos PSAs, não 

obstante, anotara as sugestões, tendo em vista que esta gestão buscava, cada 

vez mais, uma gestão participativa do FMMA. No intuito de colaborar, o 190 

conselheiro Giancarlo relembrou que quando houve a proposta de uma 

prestação de contas mais simples, o então conselheiro Ivan Pedro, 

comprometeu-se a passar pela avaliação e referendo do CMMA todos os 

projetos que seriam financiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

Esses projetos estariam distribuídos em cinco eixos, e o proponente deveria 195 

defender o seu projeto em uma reunião do Conselho e, somente então, seria 

dado o prosseguimento no processo de licitação dos projetos referendados 

pelo pleno. Complementando, a conselheira Rosângela esclareceu que 

essa proposta começaria a sua vigência neste ano, mas como houve a 

mudança na Superintendência na Semadur, bem como a reunião do CMMA 200 

com o Promotor Luiz Antônio e com o Prefeito, na qual este último 

assumiu o compromisso de tornar o Conselho deliberativo, aguardavam. 

Dessa forma, ressaltou que, se o Conselho se tornasse deliberativo todas 

essas questões automaticamente se resolveriam, pois teriam que passar pelo 

crivo do mesmo. Contudo, a legislação ainda estava em análise. A 205 

conselheira Gisseli advertiu que o decreto do SILAM estava sendo 

revisado pela equipe da Planurb e que a regulamentação do Fundo seguia 

junto a este trabalho. Finalizando, a Presidente, conselheira Rosângela, 

afirmou que lembrava que a Proposta Orçamentária para 2019 foi fechada 

em cima dos cinco eixos e os valores distribuídos conforme as ações 210 

elencadas nos mesmos. Declarou que havia concluído que o Conselho devia 
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mudar a forma de se dirigir à Semadur, com perguntas claras, diretas e 

objetivas. A conselheira Sandra Gabas interveio para dizer que o 

Conselho já havia enviado vários expedientes no ano passado, inclusive um 

ofício este ano, especificando os itens que precisavam ser esclarecidos. 215 

Relembrou que a conselheira Berenice sentada à Mesa Diretora se 

comprometera a enviar a Prestação de Contas do FMMA mais cedo, no mês 

de fevereiro, da forma como estava sendo solicitada, uma vez que a mesma 

era fechada em 31 de dezembro de cada ano. Contrapôs dizendo que talvez 

fosse necessário verificar a maneira como estavam sendo recepcionados os 220 

pedidos do Conselho. Admitia alguns avanços, mas ainda não eram 

suficientes para esclarecer como estava sendo gerido este Fundo. Diante de 

todo o exposto, a Presidente, conselheira Rosângela, sugeriu que fossem 

resgatados todos os documentos onde constavam as repetidas solicitações 

do Conselho e as pessoas que se comprometeram a atender, elaborassem 225 

um novo documento, porquanto, este Conselho era constantemente cobrado 

pelo Ministério Público. Contou que várias vezes justificou e comprovou ao 

Promotor, através das legislações, que o CMMA não tinha a prerrogativa 

legal de aprovar a Prestação de Contas do Fundo, contudo, o mesmo 

sempre argumentava que, se o Conselho apreciava e aprovava a Proposta 230 

Orçamentária, tinha o compromisso moral de acompanhar a sua execução. 

Questionado, o conselheiro Rodrigo esclareceu que o ordenador de 

despesas do FMMA era o Secretário da Semadur, portanto, acreditava que a 

conselheira Berenice, como Diretora-Presidente da Planurb, se 

manifestou no sentido de tentar agilizar junto com o Secretário Luis 235 

Eduardo o envio da Prestação de Contas com maior antecedência. Expôs 

que a Planurb planejava e elaborava os projetos e acompanhava a sua 

execução, numa gestão compartilhada com a Semadur, mas esta era a 

ordenadora de despesas. O conselheiro Leonardo opinou de que a 

Prefeitura talvez não estivesse entendendo o que o CMMA queria, então, 240 

deviam fazer as perguntas bem claras e objetivas, repetindo os itens de sua 

colocação anterior. Apontou, também, que pela experiência que possuía na 

execução de projetos, colocaria somente as demandas induzidas, por serem 

mais fáceis de controlar e que podiam gerar benefícios efetivos para a 

população. Em seguida, a técnica Grazielli disse que concordava que a 245 

apresentação de cinco slides era muito mais prático e esclarecedor e que 

isso era possível de fazer, reforçando que a intenção da Secretaria era 

realmente poder deixar claro para o Conselho toda a aplicação do Fundo e 

responder a todas as dúvidas. Afirmou que participando das reuniões do 

Conselho podiam entender melhor o que os conselheiros gostariam de 250 

saber. Logo após, a conselheira Sandra Gabas destacou que a colocação 

da Grazielli era interessante, mas precisava esclarecer que os representantes 

anteriores da Semadur sabiam o que o CMMA queria em relação ao Fundo, 

talvez não tivessem conseguido repassar à atual equipe. Portanto, a 

sugestão de solicitar esclarecimentos, através de perguntas diretas e 255 

objetivas, já havia sido feita. Expôs que acreditava que na reunião na qual a 
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conselheira Berenice se manifestou sobre a Prestação de Contas foi mais 

no sentido de auxiliar o conselheiro Ivan Pedro, que estava sozinho pela 

Semadur. Contudo, este Conselho entendia perfeitamente que não era a 

Planurb que prestava contas, tendo em vista que estava bem claro para 260 

todos que os recursos do Fundo eram geridos pela Semadur. Sugeriu, então, 

que na próxima reunião a equipe que elaborou a Prestação de Contas e que 

estava presente nesta sessão, trouxesse as explicações em uma planilha 

mais simples, conforme solicitado pelos pares. Resumindo, a Presidente, 

conselheira Rosângela, assegurou que seriam resgatados os ofícios já 265 

encaminhados à Semadur e que seria elaborado um novo ofício com os 

quesitos sugeridos e se algum (a) conselheiro (a) tivesse alguma sugestão 

poderia encaminhar, porque o anseio do Conselho era entender melhor 

como funcionava todo o processo. Agradeceu à presença da equipe da 

Semadur e da Sefin, convidando-a a participar sempre das reuniões deste 270 

Conselho. Nesse momento, a conselheira Valéria lembrou que poderia ser 

aproveitado o momento da revisão do Silam, para estabelecer algumas 

regras para o FMMA, uma vez que, da forma que estava atualmente, 

abordava o tema superficialmente, e acreditava que podia ser aprofundado. 

Continuando, a conselheira Elizabete alertou que a contabilidade pública 275 

realmente era uma caixa preta, mas esclareceu que a prestação de contas em 

qualquer área, pública ou privada, devia ser clara. Discorreu como devia ser 

uma prestação de contas simples e clara, por meio de um programa. 

Asseverou, como pós-graduada em contabilidade, que o CMMA deveria 

contratar um profissional de sua confiança, sem desmerecer os agentes 280 

públicos, para auditar todos os itens apresentados na prestação de contas. 

Colaborando, o conselheiro Sebastião concordou com as colocações da 

conselheira Elizabete, quando citou a necessidade de contratar um 

profissional da área para analisar os documentos referentes ao Fundo, o 

qual poderia ser pago com recursos deste Fundo. Preveniu que se tratava de 285 

uma responsabilidade muito grande para os membros do CMMA aprovar 

uma prestação de contas condensada, sem entender muito bem. Assim, 

resumiu que para o CMMA assinar um documento desta espécie, era 

necessário receber um parecer de um auditor de sua confiança. Apontou 

ainda, que no tocante à legislação que estava sendo alterada, o Conselho 290 

deveria pressionar o Secretário para regulamentar as questões referentes à 

aprovação de prestação de contas e aos projetos que deveriam ser 

executados. Esgotado o assunto, a Presidente, conselheira Rosângela, 

anunciou o próximo item sobre o desmatamento de uma área no Parque 

dos Poderes, em frente ao prédio da SEFAZ para estacionamento, quando 295 

o conselheiro Sebastião colocando a sua opinião disse que precisavam 

verificar e analisar a lei, verificar se havia um Plano Diretor para o Parque e 

somente se manifestar quando estivesse tudo muito bem esclarecido. Em 

seguida, a conselheira Valéria acentuou que acreditava que todos queriam 

que Campo Grande se desenvolvesse de forma sustentável, mas o que 300 

norteava todo o processo era a legislação. Assim, o precisava haver era uma 
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legislação clara, independente de ser governo municipal, estadual ou 

iniciativa privada, mas que a legislação fosse cumprida. Alegou que assim 

como a biodiversidade precisava ser preservada, os empreendedores faziam 

seus investimentos a partir da legislação vigente. Contrapondo, a 305 

conselheira Elizabete expressou que a participação em um Conselho de 

Meio Ambiente exigia do conselheiro um posicionamento muito pensado e 

coerente, para não permitir que dois direitos igualmente importantes se 

sobrepusessem, posto que, deixar prevalecer o econômico sobre o 

ambiental, demonstrava que estaria valendo duas medidas, dizendo que 310 

hoje podia e amanhã não, negando um direito futuro. Alegou que se a 

legislação vigente estivesse prejudicando o meio ambiente, a sociedade 

deveria primar pelas medidas mais protecionistas possíveis. Dessa forma, 

asseverou que havia a necessidade de muita cautela na aprovação de um 

projeto, porque o poderio econômico era muito forte em cima do meio 315 

ambiente. Portanto, em relação ao assunto em tela, apesar de existir uma 

legislação que permitia o desmatamento daquela área, precisavam se 

manifestar, como conhecedores do prejuízo que traria para o meio ambiente 

e, consequentemente, para a população. Na sequência, a Presidente, 

conselheira Rosângela, apresentou dois mapas que mostravam a área onde 320 

seria retirada a vegetação, conforme o projeto apresentado. Nesse 

momento, a Bióloga Simone Mamede comunicou que haviam feito um 

estudo e levantamento de espécies e que catalogaram mais de duzentas e 

trinta espécies de aves no complexo do Parque dos Poderes, e, 

especificamente, naquele local do projeto, em menos de duas horas 325 

constataram quarenta espécies de aves, inclusive, três endêmicas, que 

somente existem no cerrado e em nenhum outro bioma. Reforçou o convite 

para a audiência pública no dia 14 de maio, às 19 horas, na Assembleia 

Legislativa, para discutir este assunto. A Presidente, conselheira 

Rosângela, discorreu que os mapas e demais documentos do processo 330 

foram encaminhados, por e-mail, a todos os membros do Conselho, titulares 

e suplentes, para maiores esclarecimentos. Afirmou que nele havia o 

posicionamento do Imasul, e que, realmente, não havia impedimento legal 

para o Instituto autorizar o pedido. Finalmente, ressaltou que o Conselho 

aguardaria a documentação que seria encaminhada pelo Instituto Mamede, 335 

para avaliação, o qual entraria na pauta da Sessão Ordinária do dia 16 de 

maio de 2019. Esgotada a pauta, agradeceu a presença de todos, e declarou 

encerrada a presente Sessão Extraordinária e eu, Maria Bernardete 

Durante, Secretária “ad hoc” lavrei a presente ata que será lida e 

aprovada em Sessão Ordinária, assinada pela Presidente e pelo Secretário-340 

Executivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo 

Grande/MS, 07 de maio de 2019. 

 

 

Luiz Antônio de Oliveira                     Rosângela Maria Rocha Gimenes 345 

Secretário-Executivo/CMMA                Presidente do CMMA 


