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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

Ata da 334ª Sessão Extraordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 
1. Minuta da revisão do Decreto que normatiza a Lei N. 3.612/1999, que criou 
o Sistema de Licenciamento Ambiental de Campo Grande/MS (SILAM). - 
Relatora Conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes/OAB/MS.  

 
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quinze 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 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, para a realização 
da 334ª Sessão Extraordinária. Estavam presentes os (as) conselheiros (as): 
Matheus de Arruda Jesus (Sedesc), Ivan Pedro Martins (Agereg), Berenice 
Maria Jacob Domingues e Rodrigo Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho 10 
Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia Barbosa do Carmo (Sesau), João Gomes 
de Oliveira Neto (Sisep), Eliza Mense (Instituto Arara Azul), Giancarlo Lastória 
(UFMS), Peter James Richardson e Valéria Garcia Gabas (Secovi), Airton Rui 
Cicereli Fernandes (Sind. Rural) e Cátia Hiroko Yasmasaki (Sinduscon). 
Justificaram a ausência os (as) conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira 15 
(Sedesc), Neila Janes Viana Vieira (Segov), Ariel Serra (Sisep), Leonardo 
Sampaio Costa e Luiz Mário Ferreira (Imasul), Vicente Motta de Souza Lima 
(Ibama), Neiva Maria Robaldo Guedes (Instituto Arara Azul), Adelita Casanova 
da Rosa Pereira e Elizabete Coimbra Lisbôa (ESA/OAB), Sandra Garcia Gabas 
(UFMS), Sandra Marize Marques (OAB/MS), Benjamin Duarte (Asef), Diego 20 
Lanza Lima (IEMS), e Rodolfo Vaz de Carvalho (Sind. Rural) e Ossana 
Chinzarian Miguel (Sinduscon). Estavam presentes também: e as Técnicas da 
Planurb: Mariana Massud C. de Souza Arruda, Gardênia Laura P. Coleti Freitas 
e Gabriela P. F. B. Lazari. Constatada a suficiência de quórum, a Presidente 
conselheira Rosângela, cumprimentou a todos e, a seguir, explicou que a equipe 25 
técnica, composta por técnicos da Planurb e Semadur e conselheiros (as) deste 
Conselho, que estudou e elaborou a Minuta de alteração do Decreto, que 
regulamenta o SILAM, trabalhou incansavelmente por três meses, foi assim 
constituída: - Técnicos (as) da Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano – PLANURB: Rodrigo Giansante, Mariana Massud 30 
Corrêa de Souza Arruda, Elisangela Alves Lijeron Camargo, Mariana Thais 
Rodrigues Godoy, Gabriela Pereira Ferreira Barreto Lazari e Jamilson Rosa 
Araújo; - Técnicos (as) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 

Aprovada na _____  Sessão 
Ordinária  

 ___/___/___ às __ h 

Secretário-Executivo da Mesa Diretora
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Urbana – SEMADUR: Alessandra Gonçalves Vargas da Fonseca, Renata 
Mendes de Freitas, Carolina Ishy Candia, Cristóvão Espíndola Júnior, Mikaela 35 
Paes Fugita e Paulo Sleiman Rojas; Conselheiros (as) do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente CMMA: Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB/MS), Peter 
James Richardson (Secovi), Valéria Garcia Gabas (Secovi), Leonaardo Sampaio 
Costa (Imasul), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Thalita Farias 
Duarte (Sesau), Silvia Barbosa do Carmo (Sesau), Ossana Chinzarian Miguel 40 
(Sinduscon), e Benjamin Duarte (ASEF). A relatora, conselheira Rosângela, 
explanou o resumo da Minuta tendo em vista que todos os membros deste 
Conselho haviam recebido o documento, que foi enviado por e-mail, para leitura 
prévia. Destacou que após aprovada, a referida Minuta seria enviada à Planurb, 
a qual providenciaria o encaminhamento à Procuradoria Jurídica Municipal, para 45 
os ajustes finais.  Ressaltou e agradeceu a toda equipe que trabalhou 
exaustivamente durante os três meses últimos meses, em especial aos 
componentes da Câmara Técnica deste Conselho. Asseverou que nunca havia 
trabalhado em uma comissão tão comprometida e profícua como esta. Garantiu 
que as discussões foram balizadas em conhecimentos técnicos e jurídico e com 50 
a experiência, tanto do setor privado, como do setor público, avalizando que o 
produto resultante era o melhor para o Município. Inicialmente fez um histórico 
do documento, apontando que a proposta do poder público chegara a este 
Conselho na Sessão Ordinária de 22 de agosto de 2019, para a alteração do 
Decreto que tratava das Diretrizes para o Licenciamento Ambiental no 55 
Município de Campo Grande/MS. Discorreu sobre o número de reuniões 
realizadas, as datas e as dinâmicas do trabalho, assegurando que várias 
instituições foram contatadas para prestar a sua contribuição e que, para 
Secretariar os trabalhos da Comissão, foi eleita a conselheira Ossana, a qual 
colaborou sobremaneira com o grupo. Relatou que o documento foi lido e 60 
discutido na íntegra, sendo que em cada reunião separavam os artigos, ou um 
título, e debatiam até esgotar todos os argumentos. Das entidades contatadas, 
somente o Sindicato Rural e o SENAI encaminharam contribuições, as quais 
foram analisadas pela Câmara Técnica. Explicou que as Diretrizes adotadas 
foram: - a compatibilização da norma com as legislações, municipal e estadual, 65 
vigentes, esclarecendo que os prazos precisaram ser alterados, tendo em vista 
que estavam sendo contados em dias corridos, porém, havia uma legislação 
municipal, que definia que todos os prazos que corriam no Município seriam 
considerados em dias úteis; - compatibilização com o Manual de Licenciamento 
do órgão licenciador estadual (Imasul); - modernização  dos procedimentos 70 
visando a economia e a celeridade processual, com a simplificação dos 
processos, sem abrandar  o atendimento aos princípios de prevenção e precaução, 
norteadores do direito ambiental; - adequação à realidade da nossa cidade, 
buscando fomentar o desenvolvimento sustentável. Principais avanços: - no 
Anexo II, o rol de atividades dispensadas de licenciamento foi ampliado para 75 
noventa e sete atividades, considerando o baixo impacto ambiental que 
apresentavam. Algumas observações foram colocadas: - retirada da área total 
de até dez mil quadrados, da atividade Comércio varejista de combustível para 
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veículos automotores realizados em postos de combustíveis e alterado de 
Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para Estudo Ambiental Preliminar 80 
(EAP). Comentou que esta atividade foi muito discutida e, no final, ficou 
entendido que o RAS era um estudo ambiental muito simplificado para esta 
atividade e para os possíveis impactos. Assim, o grau de impacto, de médio foi 
para alto, e as regras da RAS passaram a ser tratadas como EAP; - Comércio 
atacadista de materiais perigosos também foi tratado com a mesma lógica, sendo 85 
alterado de RAS para EAP e o grau de impacto de médio para alto; -  
Transportadora Rodoviária de Cargas, empreendimentos com frota de caminhão, 
foram feitas as mesmas alterações, cuja mudança foi uma reivindicação da 
Semadur, devido à grande incidência dessa atividade; - definições com relação 
à apicultura e à piscicultura foram copiadas do Manual de licenciamento do 90 
Imasul. Ressaltou que houve um ponto controvertido relativo aos prazos 
estabelecidos no Art. 22. - Redução de prazos para a conclusões de análises dos 
processos. Conclusão: Os trabalhos foram concluídos satisfatoriamente, as 
discussões decorreram de forma equilibrada entre os representantes do poder 
público e os representantes da sociedade civil organizada, resultando no texto 95 
que demonstra a melhor forma de gestão ambiental para o Município de Campo 
Grande/MS. Ademais, a Relatora, conselheira Rosângela, agradeceu a todos 
que acolheram a equipe e que disponibilizaram os locais, com o material 
necessário, para a realização das reuniões proporcionando o bom desempenho 
das atividades,  inclusive com o fornecimento de lanches sendo elas: o Sindicato 100 
Rural de Campo Grande/MS e a Secovi. Leu a relação da equipe descrita acima, 
que participou dos trabalhos e agradeceu, ainda, à Diretora-Presidente da 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), 
conselheira Berenice Maria Jacob Domingues e ao Secretário da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), conselheiro Luiz 105 
Eduardo Costa. Finalizando a apresentação, informou que a Relatoria estava 
cumprindo o prazo estabelecido entregando o documento nesta sessão, contudo, 
a plenária era soberana para decidir se abriria para discussão neste momento, 
porque a sua aprovação poderia ficar para a próxima sessão ordinária, no dia 12 
de dezembro. Inicialmente o conselheiro Peter atentou para o ponto colocado 110 
como controvertido, de redução dos prazos, comentando que, na verdade, 
houve diferentes pontos de vista quando foi solicitado o aumento de prazos. 
Esclareceu que nessa discussão foi colocado como propostas: manter os prazos 
atuais ou aumentar os prazos para as análises. Todavia, o acordo que foi tirado 
na reunião era que, independentemente do que fosse definido em relação aos 115 
prazos, o CMMA devia  encaminhar uma solicitação à Semadur para 
estruturação e automação do seu sistema de Tecnologia da Informação, visando 
uma forma mais dinâmica, principalmente do Setor de Fiscalização, para agilizar 
a análise dos processos, como era no Sistema Seriema do Estado MS. Em 
seguida, a  conselheira Valéria corroborou com as palavras do conselheiro 120 
Peter, pois acompanhou todas as discussões e entendia as dificuldades da 
Semadur, entretanto, podia-se perceber o movimento que vinha fazendo o Estado 
de MS, bem como, outras cidades em outros estados, como São Paulo e Belo 
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Horizonte, que trabalhavam para dar celeridade aos processos, utilizando a 
Tecnologia da Informação, facilitando o processo, tanto para quem trabalhava 125 
como para a sociedade que precisava deste serviço, e, se assim fosse, os prazos 
atuais poderiam ser mantidos. O conselheiro Ivan Pedro fez alguns 
apontamentos expondo-os da seguinte forma: - sugeriu que, nas considerações 
iniciais fosse aplicada a hierarquização de legislações; ainda neste item, quando 
citava a Resolução do CONAMA n. 237, de dezembro de 1999, que definia 130 
competência municipal para licenciamento, argumentou que a Lei 
Complementar N. 140/2011, praticamente eliminou a mesma na definição de 
competências, portanto, acreditava que o 5º item podia ser extinto; - apontou que 
no Art. 10, que fixava o porte para o licenciamento, questionou se não havia 
ficado muito restrito à casa e residência para definir o porte de um 135 
empreendimento; - outro aspecto observado, no Art. 28, que vinculava que toda 
a análise técnica se basearia na Lei de Ordenamento e Uso do Solo, na Lei do 
Zoneamento Ecológico Econômico, na Carta de Drenagem e na Carta 
Geotécnica, no Plano de Manejo das Unidades de Conservação e na Lei do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, arguiu se no momento do 140 
licenciamento o técnico teria possibilidades de analisar todos estes aspectos para 
colocar no Parecer. Mesmo porque na Licença Prévia constava, como exigia a 
Resolução CONAMA, a Certidão de conformidade nos aspectos urbanísticos. 
Alegou que, em sua opinião, podia gerar problemas com o Ministério Público, 
como aconteceu outras vezes, expondo que se preocupava em vincular todos 145 
estes documentos no momento de licenciar. Nesse momento, a conselheira 
Berenice frisou que esse artigo definia que ao solicitar a licença prévia, o 
empreendimento devia estar em conformidade com todos os aspectos definidos 
nos instrumentos de planejamento elencados, destacando que o processo 
continuaria a exigir a GDU, e outros instrumentos. Replicando, o conselheiro 150 
Ivan Pedro sugeriu que fosse mudado o caput do artigo, colocando como 
exemplo: “São instrumentos do licenciamento ambiental...”, com os incisos do 
Art. 28. Colaborando, o conselheiro Peter ponderou que este artigo poderia ser 
analisado e redigido de forma diferente pela equipe para não deixar dupla 
interpretação para o Ministério Público. A conselheira Rosângela concordou 155 
que da forma como foi redigido trazia para o técnico a responsabilidade de 
verificar todos esses instrumentos para emitir a licença. Garantiu que o texto 
seria estudado e modificado e encaminhado por e-mail para conhecimento de 
todos, antes de entregar para a Planurb. O conselheiro Ivan Pedro continuou a 
expor as suas observações: - em relação ao Art. 38, julgava preocupante quando, 160 
ao analisar um pedido de renovação de licença, eram solicitados os documentos 
de fases anteriores. Nesse momento, o conselheiro Peter pontuou que essa 
exigência baseou-se em justificativa operacional do setor licenciador, contudo, 
concordava com a preocupação do conselheiro Ivan Pedro, quando a conselheira 
Rosângela lembrou que esse assunto foi amplamente discutido e evidenciou-se 165 
a necessidade de exigir mesmo os documentos anteriores e o recolhimento das 
taxas. Retomando, o conselheiro Ivan Pedro redarguiu que concordava que as 
taxas precisavam ser recolhidas, porém, exigia documentos, por exemplo de todo 
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o EAP já realizado, além de propiciar várias interpretações, como por exemplo, 
quando mudava a Lei do Uso do Solo e esse empreendimento não era mais uso 170 
conforme, geraria conflito. Nesse caso, o conselheiro Rodrigo explicou que no 
caso de processo arquivado ou com perda de prazo, o técnico poderia exigir os 
documentos necessários que ainda não tinham sido apresentados ou documentos 
vencidos para complementação no processo. A conselheira Gisseli 
complementou este item se tratava daquele empreendimento que já funcionava 175 
sem licença, então o técnico enquadraria em LO para regularização. O 
conselheiro Ivan ainda frisou que para o empreendimento que já tinha a licença 
que era uso conforme, ao se retomar a licença prévia e não conseguisse a 
Certidão ficaria com dificuldade para dar continuidade. Interferindo, a 
conselheira Gisseli argumentou que a Semadur já tinha tratado casos assim, 180 
porém a Certidão era um instrumento urbanístico e não ambiental, a qual 
reconhecia como direito adquirido. Depois de considerações de alguns membros 
da Câmara Técnica, decidiu-se analisar também a redação deste artigo. Na 
sequência, o conselheiro Ivan Pedro apontou as definições de porcentagens de 
pagamento das compensações ambientais, destacando que quando se calculava 185 
as somas dos índices da tabela, ultrapassava o índice máximo estabelecido na lei 
federal, que era 0,5%. Portanto, fazia-se necessário compatibilizar a tabela com 
o que fixava o parágrafo 2º, do Artigo 57 deste Decreto, com o que houve 
concordância da equipe. Ainda, ressaltou que na tabela de dispensa de 
licenciamento ambiental, sentira a ausência de abordagem da rede coletora de 190 
esgoto na Rede de Drenagem, bem como, a falta de unidades da Prefeitura como 
EMEIs, escolas e outros. Evidenciou que, no caso de licenciamento de rede 
coletora de esgoto, existia em uma Resolução do CONAMA, na qual constava 
uma orientação de emitir um licenciamento simplificado, estabelecendo alguns 
parâmetros, e questionou se não poderia ser observado este ponto para propiciar 195 
mais agilidade nos processos. Referente à rede de esgoto, a conselheira Gisseli 
informou que o documento trazia a abordagem no item 96, do Anexo II, quando 
estabelecia os empreendimentos dispensados de licenciamento ambiental. Por 
fim, o conselheiro Ivan Pedro agradeceu a oportunidade de se pronunciar e pela 
atenção dispensada pelos pares. A seguir, a conselheira Gisseli se manifestou 200 
acerca da solicitação de estruturação do Setor de Fiscalização da Secretária 
referente ao sistema de informações tecnológicas, garantindo que há muito 
tempo vinham reivindicando essa modernização, mas sem êxito. Relatou que 
havia um projeto a custo zero, cedido por outro município, que precisava de 
poucas adequações para a implantação em nosso município, porém, esbarravam 205 
em plataformas da Prefeitura, que não eram compatíveis com o programa, assim, 
não dependia somente da Semadur para a implantação. Portanto, não havia a 
garantia de que em curto prazo, o sistema de informatização de procedimentos 
poderia estar funcionando. A seguir, o conselheiro João Neto manifestou que 
no anexo II, que tratava das dispensas, onde constava atribuições da Sisep, não 210 
verificou a questão de recapeamento e requalificação de via urbana, que hoje era 
dispensada de licenciamento. De pronto, a conselheira Berenice garantiu que 
houve todo o empenho da equipe que trabalhou na revisão do documento, em 
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melhorar e facilitar a operacionalização do sistema de licenciamento. Esclareceu 
que tudo o que constava na regulamentação da Lei n. 3.612, no mínimo, foi 215 
mantido, mas buscando mais agilidade, algumas atividades foram dispensadas 
do licenciamento, como por exemplo, o que ficou definido no item 23 (leu na 
íntegra) “construção de pavimentação de vias urbanas, ruas, praças e calçadas, 
desde que não estejam localizadas em Área de Preservação Permanente (APP), 
Área de Proteção Ambiental (APA) e/ou Zona Especial de Interesse Ambiental”. 220 
Complementou dizendo que, mesmo assim, se houvesse uma boa justificativa 
nesses casos, ainda seria possível. Portanto, o trabalho foi feito para simplificar 
e melhorar o ambiente de licenciamento ambiental, tanto para o poder público 
como para a iniciativa privada. O conselheiro João Neto disse que realmente 
tinha constatado, porém, consultou se entrava também no caso de vias não 225 
pavimentadas, para o serviço de cascalhamento e patrolamento de estradas 
vicinais rurais, mas que estavam no perímetro urbano. O conselheiro Peter 
interveio para explicar que os termos construção, manutenção e outros, buscaram 
adequação na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, 
quando, então, o conselheiro João Neto perguntou se no item estava englobado 230 
todos esses serviços. Respondendo, a conselheira Berenice disse que tudo foi 
uniformizado seguindo a CNAE, porque a Lei de Uso e Ordenamento do Solo 
utilizava o CNAE e que a SEFIN trabalhava também com a nomenclatura do 
CNAE. O conselheiro Peter argumentou que percebia que o conselheiro João 
Neto tinha razão, considerando que o item 23 tratava de pavimentação, arguindo 235 
quem licenciava a manutenção das estradas vicinais. Nesse momento, o 
conselheiro Ivan Pedro lembrou que quando buscaram financiamento para a 
manutenção das estradas vicinais da APA do Guariroba, a ANA exigiu o 
licenciamento ambiental. Voltando a se manifestar, o conselheiro João Neto 
observou que constava a dispensa do licenciamento de repartições públicas, 240 
questionou se seriam dispensadas as reformas dos prédios usados pelo poder 
público. Como houve a concordância que a redação não estava clara, ficou 
consignado, então, acrescentar os termos construção, manutenção e reformas de 
repartições públicas... A conselheira Rosângela complementou sugerindo que 
no item 23, onde constava “construção de pavimentação de vias urbanas, ruas, 245 
praças e calçadas, desde que não estejam localizadas em Área de Preservação 
Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental (APA) e/ou Zona Especial de 
Interesse Ambiental”, fosse retirada a palavra urbanas, e continuasse o restante, 
para não conflitar com a CNAE, e fosse acrescentado mais um item para atender 
o que foi colocado pelo conselheiro João Neto nos seguintes termos 250 
“Manutenção, reparação e conservação de vias”. O pleno concordou por 
unanimidade. Apontou também que o conceito de área útil (leu na íntegra) 
conflitava com o Plano Diretor, solicitando ao conselheiro Rodrigo que se 
manifestasse para tentar esclarecer. O conselheiro Rodrigo explicou que o 
Plano Diretor trazia no glossário, Anexo I, das definições, o conceito de área 255 
construída: “área construída é a soma da área dos dois pisos cobertos de todos 
os pavimentos de uma edificação que apresentem pé direito superior a 2,10 
metros, computado todo o elemento coberto que avance mais de um metro e 
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meio, a partir da prumada da parede”. Portanto, se refere apenas à área da 
edificação construída, somente computando o beiral se ultrapassar um metro e 260 
meio. No âmbito ambiental, a área útil era mais ampla, resultante da soma entre 
a área construída e a área ocupada por todas estruturas destinadas ao 
desenvolvimento da atividade objeto do licenciamento ambiental, incluindo 
pátios, estruturas prediais, áreas do sistema de controle ambiental, áreas de 
circulação, de armazenamento de insumos e rejeitos, portanto, era diferente da 265 
Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo - LOUOS e do Plano Diretor. 
Na sequência, a conselheira Silvia abordou a importância de prever e registrar 
que os órgãos de licenciamento, tanto ambiental, como de saúde, deviam buscar 
mais articulação, inclusive, porque o Promotor Luiz Antônio exigia isso, bem 
como, buscar reorganizar e buscar a uniformização de documentos. O 270 
conselheiro Peter sugeriu que fosse realizada a votação pelo pleno sobre o 
documento, uma vez que o Conselho teria somente mais uma reunião neste ano. 
De imediato, a conselheira Berenice complementou a proposta dizendo que 
seria importante que a plenária votasse nesta reunião, com o compromisso de 
que a Relatoria fizesse os ajustes apontados, encaminhasse, por e-mail, o 275 
documento redigido com as correções para todos apreciarem e, após isso, a 
Planurb encaminharia à PGM para emissão do Parecer Jurídico. Destacou que 
ainda realizariam mais uma Sessão Ordinária na próxima semana, quando, se 
houvesse alguma coisa a ser acrescentada ou corrigida, ainda podia ser feito. A 
seguir, a Presidente, conselheira Rosângela, colocou que a sua proposta seguia 280 
a mesma linha das anteriores, haja vista que o assunto fora amplamente 
discutido, e que, mesmo depois de publicado o Decreto, se houvesse necessidade 
de alteração havia a possibilidade de solicitar ao Executivo. Assim, o 
encaminhamento seria votar o documento da forma que estava, acrescido das 
alterações sugeridas, que seriam encaminhadas por e-mail para apreciação 285 
dos pares, e, a seguir, o encaminhamento pela Assessoria, via ofício à 
Planurb, para as providências subsequentes. A proposta foi aceita e o 
Documento foi aprovado por unanimidade de votos. Todos os presentes 
comemoraram muito. O conselheiro Peter fez uso da palavra justificando que 
não participaria da última reunião do ano deste Conselho, aproveitando, então, a 290 
oportunidade para agradecer o companheirismo e elogiando o empenho e a 
dedicação de todos, pois considerou que o ano foi muito proveitoso para este 
colegiado. Desejou um Feliz Natal e um Ótimo Ano Novo a todos. A 
conselheira Berenice se pronunciou dizendo que há tempos não via o CMMA 
com tanta demanda e resolvendo, dando respostas positivas às questões de forma 295 
tão efetiva. Felicitou a equipe que trabalhou junto com a Relatoria do Silam, 
considerando que fizeram um trabalho extremamente sério, minucioso e 
responsável. Destacou que os representantes das entidades da sociedade civil 
organizada, que participaram deste grupo de trabalho, se dispuseram de forma 
absoluta. Agradeceu e alertou que a luta continuava, pois este fora apenas o 300 
primeiro passo, mas que tinha uma grande importância. Esgotada a discussão e 
cumprida a pauta, a Presidente, conselheira Rosângela Maria Rocha 
Gimenes, agradeceu profundamente ao grupo de trabalho, ao companheirismo e 
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a compreensão de todos, porque a cada reunião, podiam considerar uma batalha 
vencida. Agradeceu, também a presença e a colaboração dos presentes na 305 
discussão desta tarde 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-
Executivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo Grande/MS, 03 
de dezembro de 2019.  310 

 
 
         Luiz Antônio de Oliveira                    Rosângela Maria Rocha Gimenes 
     Secretário-Executivo/CMMA                     Presidente do CMMA 


