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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

 Ata da 337ª Sessão Ordinária/CMMA com a seguinte Pauta: Expediente: 1. Posse 
de Conselheiros (as). 2. Remessa da Ata da 336ª Sessão Ordinária, para 
conhecimento e apreciação dos conselheiros.  3. Resumo de Correspondências de 
interesse da plenária. 4. Informes Gerais. Ordem do dia: 1.  Aprovação da Ata 
336ª Sessão Ordinária, de 12.12.2019. 2. Tratativas para a eleição de membros 5 
para o novo mandato do CMMA/Eleição da Comissão eleitoral. 3. Análise do 
Relatório final das atividades do CMMA em 2019, para tomada de decisões. 4. 
Atividades da Polícia Militar Ambiental no Estado. - Sargento Cícero Fabrini 5. 
Pauta para a próxima Sessão. 6. Outros assuntos. 
  10 

  Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às oito 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 Gimenes (OAB/MS), e da Assessora 15 
Técnica às plenárias da Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados, Maria 
Bernardete Durante. Estavam presentes os (as) conselheiros (as): Luiz Antônio de 
Oliveira e Matheus de Arruda Jesus (Sedesc, Berenice Maria Jacob Domingues 
(Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia Barbosa do 
Carmo (Sesau), Ariel Serra (Sisep), João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Neiva 20 
Maria Robaldo Guedes e Eliza Mense (Instituto Arara Azul), Elizabete Coimbra 
Lisbôa (ESA/OAB), Benjamin Duarte (Asef), Peter James Richardson (Secovi), 
Rodolfo Vaz de Carvalho (Sind. Rural) e Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon). 
Justificaram a ausência os (as) conselheiros (as): Ivan Pedro Martins (Agereg), 
Thalita Farias Duarte (Sesau), Neila Janes Viana Vieira (Segov), Adelita Casanova 25 
da Rosa Pereira Elizabete Coimbra Lisbôa (ESA/OAB), Sandra Garcia Gabas e 
Giancarlo Lastória (UFMS), Sandra Marize Marques (OAB/MS), Airton Rui 
Cicereli Fernandes (Sind. Rural), Cátia Hiroko Yamasaki. Estavam presentes 
também: Gardênia Laura P. C. Freitas/Técnica da Planurb, Mariana Massud C. de 
Souza Arruda (Planurb) e o Sargento Cícero Fabrini (Polícia Militar Ambiental). 30 
Constatada a suficiência de quórum, a Presidente conselheira Rosângela, 
cumprimentou a todos e desejou que este pleno realizasse um profícuo trabalho no 
decorrer do ano de 2020. Declarou que estava feliz, pois no período de recesso do 
Conselho, fatos importantes relacionados à questão ambiental aconteceram, como 
a publicação da Lei do Silam e do ZEE. De imediato, passou a palavra ao 35 
Secretário-Executivo, Luiz Antônio de Oliveira, que leu os assuntos da pauta e 
as correspondências de interesse da plenária: Correspondências expedidas: 1. Of. 

Aprovada na _____  Sessão 
Ordinária  

 ___/___/___ às __ h 

Secretário-Executivo da Mesa Diretora
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N. 01/CMMA/2020, encaminhado à Planurb, em 12 de fevereiro de 2020, 
informando a essa Agência que o Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
CMMA, em sua última sessão ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, 40 
deliberou por solicitar à Procuradoria Geral do Município (PGM) um Parecer 
Jurídico a respeito da competência deste Conselho referente ao Fundo Municipal 
de Meio Ambiente (FMMA), principalmente com relação à aprovação das 
prestações de conta. Finalizada a leitura, a Presidente, conselheira Rosângela, 
submeteu a Ata da 336ª Sessão Ordinária à apreciação do pleno, que a aprovou por 45 
unanimidade de votos. A seguir, consultou os pares se concordavam em alterar a 
ordem da pauta, tendo em vista que o Sargento Cícero Fabrini tinha compromisso 
às 9h30minutos, quando houve o assentimento de todos. Passou, então, a palavra 
ao representante da Polícia Militar Ambiental, Sargento Fabrini, Chefe de 
Operações no Estado, o qual cumprimentou a todos externando o prazer em poder 50 
participar desta plenária. Disse que no ano de 2019 o trabalho foi realizado com 
maior proximidade do Imasul e da Semadur, órgãos fiscalizadores do meio 
ambiente no Estado e no Município de Campo Grande, respectivamente, 
propiciando respostas mais efetivas à sociedade. Discorreu sobre as atividades da 
PMA mostrando e ilustrando em Datashow as ações, demonstrando número de 55 
autuações contra a flora e contra a fauna, números de apreensões de animais, 
pessoas e equipamentos, assim como, valores arrecadados de multas aplicadas. 
Explanou ricamente as atividades realizadas em prol da proteção da fauna e da flora 
em todo o Estado, destacando que a PMA trabalhava bastante com a Educação 
Infantil em escolas e creches, e com a formação e atualização dos policiais que 60 
atuavam nesse serviço. Concluiu agradecendo a oportunidade e se colocou à 
disposição para esclarecimentos neste instante e para atender a qualquer momento 
no seu local de trabalho. Na sequência, a Presidente colocou a palavra à disposição 
dos pares, quando a conselheira Silvia se manifestou cumprimentando o Sargento 
Fabrini pelo excelente trabalho realizado. Disse que considerava esses militares 65 
como heróis, tendo em vista a dificuldade que encontravam para o enfrentamento 
na defesa do meio ambiente, não somente em nosso Estado, mas no Brasil como 
um todo. Narrou que durante o recesso do Conselho houve uma solicitação à PMA 
da Presidente, conselheira Rosângela para a fiscalização em peixarias, e, nesse 
sentido, solicitou que quando fosse deflagrada alguma ação como a referida, a 70 
Vigilância Sanitária do Município fosse acionada, porque os problemas detectados 
na oportunidade eram de competência exclusivamente da Vigilância Sanitária. Em 
relação à criação de gado, apresentado em um dos slides, alegou que existia o Art. 
70, do Código Sanitário do Município, que proibia expressamente a criação de 
animais, de médio e grande porte, na área urbana de Campo Grande. Questionou se 75 
a PMA realizava alguma ação de fiscalização juntamente com a Agência Estadual 
de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS (IAGRO), uma vez que esta era a 
responsável pela fiscalização da sanidade animal. Relatou que, como fiscal da 
Vigilância Sanitária, muitas vezes, autuou e multou proprietários que tinham 
criação de animais de grande porte em área urbana. Alertou que o poder público 80 
falhava quando investia na mídia para divulgar as leis, mas não realizava ações 
visando capacitar, principalmente a população menos esclarecida, buscando uma 
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consciência mais ecológica, informando e orientando, sobre a Piracema, sobre o 
tráfico de aves, sobre a morte de animais, e outras. Expôs que a Sub Secretaria 
Municipal de Bem Estar Animal fora criada, e propôs que o CMMA convidasse a 85 
Secretária para participar de uma sessão do Conselho, na qual poderia ser abordado 
que a saúde dos animais não era somente a castração de cães e gatos, os maus tratos 
a esses animais, mas que havia o problema com as aves, tráficos e criação em 
cativeiros, enfim, com a criação de animais silvestres em residências, demonstrando 
à Secretária a dimensão da problemática em nosso Município, onde poderia ser 90 
sugerida uma discussão de forma mais abrangente. Em resposta às colocações da 
conselheira Silvia, a Presidente, conselheira Rosângela, afirmou que foi 
encaminhado um ofício à Sesau, depois do primeiro episódio, comunicando sobre 
a realização da ação de fiscalização. Contou que acompanhou o Sargento Fabrini 
em alguns locais, destacando que cada caso precisava ser analisado dentro de suas 95 
peculiaridades e que muitas decisões tinhamn que ser tomadas no mesmo momento. 
Narrou que foram chamados para um local onde havia o armazenamento de cem 
toneladas de peixes, assim como, em outras peixarias menores, no Bairro 
Coophavila, Moreninhas e outros. Declarou que não era somente uma questão 
ambiental, mas fazia-se necessário a execução de uma fiscalização mais rígida para 100 
inibir a retirada dos peixes dos rios. Finalizou dizendo que a fiscalização ocorreu 
no Estado inteiro, todavia, as realizadas em rodovias o pescado era o menos 
encontrado, com número maior de outras irregularidades. A seguir, passou a 
palavra à conselheira Gisseli, a qual também elogiou o trabalho da PMA, e 
agradeceu a parceria, pois a Semadur também desenvolvia o trabalho de 105 
fiscalização ambiental e realizava muitas ações em conjunto com a mesma. 
Colocou à disposição da PMA o trabalho de técnicos especializados para elaborar 
laudo técnico, haja vista, que tinha conhecimento de que alguns laudos da PMA 
foram desconfigurados por falta deste profissional. A Presidente, conselheira 
Rosângela, complementou dizendo que poderia surgir, a partir de então, um termo 110 
de cooperação entre a PMA e a Semadur. Concordando com a sugestão, o Sargento 
Fabrini, reiterou a importância da formulação deste Termo de Cooperação e se 
colocou à disposição da Semadur para a efetivação do documento. Na sequência, o 
conselheiro Ariel registrou a importância da PMA que apesar de possuir reduzido 
número de efetivos, realizava um grande e significativo trabalho. Sugeriu, então, 115 
que o CMMA enviasse um ofício ao Executivo Estadual e à Assembleia 
Legislativa, destacando a relevância das atividades desse órgão e reivindicando o 
aumento do número de efetivo para a PMA no Município de Campo Grande. A 
plenária, unânime, acatou a sugestão. Logo após, a técnica da Planurb, Mariana 
Massud, se manifestou relatando que a Planurb desenvolveria, no decorrer de todo 120 
este ano, ações referentes à caça, pesca, atropelamento de animais,... Lembrou de 
um mapa apresentado pelo Diretor de Trânsito da Agetran neste Conselho, o qual 
demonstrava os locais de maiores incidências de atropelamentos, e que a partir 
desse mapa, foi feita uma pesquisa dos equipamentos municipais existentes 
próximos a esses locais, para planejar o desenvolvimento de ações nas escolas, nos 125 
Centros de Saúde, nos Centros de Convivência de Idosos, visitas porta-a-porta, e 
outras, como blitz ambiental para orientar sobre esses problemas. Declarou que a 
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PMA e o Instituto Arara Azul eram parceiros nestas ações, inclusive, que o Instituto 
Arara Azul faria, no próximo mês, uma capacitação para professores. Declarou que 
havia parceria, também, com o Instituto Papagaio Verdadeiro, com o Ministério 130 
Público, com a Promotora Marigô. Por fim, convidou os membros deste Conselho 
para participarem das ações. A seguir, a conselheira Elisa inicialmente 
parabenizou a PMA, que veio substituir a Polícia Florestal, com a qual por muito 
tempo desenvolveu, junto com a Conselheira Neiva, um trabalho em parceria, 
dando cursos em barrancas de rios, de combate aos coureiros. Discorreu sobre o 135 
trabalho que o Instituto Arara Azul vinha desenvolvendo em parceria com a PMA, 
na proteção das araras e de outras aves silvestres, principalmente, quando precisam 
ser levadas para o CRAS. Apontou a necessidade da realização de campanhas 
educativas para a orientação à população, quando o animal podia permanecer no 
local, desde que fossem observados os cuidados necessários. Disse que 140 
começariam, junto com a Planurb, um trabalho com os professores, para que estes 
se tornassem multiplicadores junto à comunidade, porque nem sempre era 
necessário chamar a Polícia Militar Ambiental. Ainda, cumprimentou a 
conselheira Gisseli pelo destaque recebido pela Semadur, em relação à arborização 
de nossa cidade. Dando sequência, a Presidente, conselheira Rosângela, realçou 145 
o clima de cumprimentos pelas indicações e prêmios recebidos por entidades e 
membros deste Conselho, aproveitou para destacar o recebimento do prêmio “Faz 
a diferença” pelo Instituto Arara Azul e a homenagem de Maurício de Souza 
Produções, à Presidente deste Instituto, Conselheira Doutora Neiva Guedes, que 
passaria a ser personagem de histórias em quadrinhos. Anunciou que escreveu uma 150 
mensagem ao Instituto Arara Azul e a Conselheira Neiva, a qual fez a leitura e 
submeteu à apreciação do pleno. Todos aprovaram o Ofício Especial do CMMA e 
aclamaram com aplausos. A seguir, entregou o documento às representantes do 
Instituto, que agradeceram pelo reconhecimento. Após, o conselheiro Rodolfo 
parabenizou o Sargento Fabrini pelo importante trabalho da PMA e concordou com 155 
excelência do trabalho desenvolvido pelo Instituto Arara Azul. Disse que teve a 
oportunidade de trabalhar na administração municipal há algum tempo, discorrendo 
sobre algumas situações vivenciadas à época. Destacou que uma questão que 
dificultava a efetividade das ações era a falta de integração entre os diversos setores, 
frisando que acontecia da mesma forma atualmente, onde ocorrem, inclusive, 160 
rivalidades. Todavia, acreditava que poderiam trabalhar, através deste Conselho, 
para estimular ações mais coesas, onde os agentes se ajudassem, dentro de suas 
especificidades. Por fim, a Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu ao 
Sargento Fabrini por mais esta parceria, pois trabalhavam conjuntamente em muitas 
outras ações, expondo que acreditava que no decorrer deste ano desenvolveriam 165 
muitas atividades na busca de um meio ambiente mais sustentável. O Sargento 
Fabrini agradeceu pela oportunidade, especialmente à equipe da Semadur, da qual 
sempre recebera a pronta colaboração nas ocasiões em que recorrera a ela. 
Despediu-se e colocou à disposição os serviços da PMA, sempre que necessário. 
Dando prosseguimento à pauta, a Presidente, conselheira Rosângela, anunciou o 170 
próximo item que se tratava de discutir e definir as questões referentes às eleições 
para o novo mandato, haja vista o término do atual em 14 de março de 2020. 
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Exprimiu que o Conselho vinha tendo dificuldades para preencher as cadeiras das 
Organizações Não Governamentais de Defesa do Meio Ambiente, tendo em vista 
que o Fórum estava inativo. Apontou que, inclusive, o Ministério estava cobrando 175 
uma resolução deste pleno. Portanto, este era um ponto importante que precisava 
de uma alternativa. Após várias sugestões, ficou definido que seria solicitada a 
prorrogação do mandato em 120 (cento e vinte) dias, a partir de 15 de março de 
2020, para as providências necessárias, haja vista a grande demanda de reuniões no 
ano de 2019, onde, entre outras, foi feita a revisão do Decreto do SILAM e a 180 
elaboração da Minuta com as alterações necessárias. Na sequência, além desta 
definição, foram apresentadas outras sugestões, uma das quais que o próprio 
CMMA fizesse o chamamento da ONGs de Defesa do Meio Ambiente. Para tanto, 
e tendo em vista que o Decreto que regulamenta a Lei de criação e o Regimento 
Interno do Conselho, precisavam ser alterados para permitir legalmente esta ação e 185 
outras que estavam obsoletas, foi eleita uma Comissão Específica. Esta Comissão 
trataria do estudo para elaborar a minuta de alteração das duas legislações que 
regem o CMMA, e, a seguir, desencadearia o Processo Eleitoral para constituir o 
novo mandato. A referida Comissão foi constituída pelos seguintes conselheiros: 
Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB), Berenice Maria Jacobs Domingues 190 
(Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Benjamin Duarte 
(Asef), Peter James Richardson (Secovi) e Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon), 
a qual seria publicada no Diogrande, após a publicação da prorrogação do mandato. 
Ainda, a conselheira Rosângela (OAB) foi eleita Coordenadora desta Comissão. 
O conselheiro Peter lembrou que existia uma Câmara Técnica específica para a 195 
revisão de legislações, inclusive do Regimento e que seria interessante que os 
membros dessa Câmara fossem chamados. Assim, ficaram convocados todos os 
membros da Câmara Técnica para estudo de legislações e necessárias alterações. 
Portanto, além dos nomes acima citados, acresceram-se os nomes dos (as) 
conselheiros (as): Valéria Garcia Gabas (Secovi), Leonardo Sampaio (Imasul), 200 
Silvia Barbosa do Carmo (Sesau), e a técnica da Planurb, Mariana Massud Corrêa 
de Souza Arruda, os quais participariam das reuniões de estudo para alteração das 
legislações até a sua publicação, e seriam dispensados a partir da deflagração do 
Processo Eleitoral para o 12º mandato do CMMA. Esgotado este assunto, a 
Presidente, conselheira Rosângela, referiu-se ao item seguinte da pauta “Análise 205 
do Relatório final das atividades do CMMA em 2019, elaborada pela Assessoria do 
Conselho, para tomada de decisões” propondo a leitura do documento para 
conhecimento de todos e para o planejamento de ações do CMMA a serem 
executadas no decorrer de 2020. Diante disso, o conselheiro Peter abordou que a 
Planurb estava fazendo a revisão de vários planos e sugeriu que este Conselho 210 
focasse nas questões estruturais, auxiliando a equipe da Agência, assim como foi 
feito com a revisão do Silam. Apontou que o CMMA precisava ser mais pró ativo 
em algumas questões, como aconteceu no passado, na elaboração do Zoneamento 
Ecológico Econômico (ZEE), no Plano de Drenagem e outros. Destacou que este 
trabalho poderia ser feito através das Câmaras Técnicas Permanentes já instituídas 215 
neste Conselho. A conselheira Berenice, como Diretora-Presidente da Planurb, 
concordou com a sugestão e acrescentou que seria muito importante a participação 
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de membros deste Conselho em todas as equipes, pois a Planurb tinha a 
incumbência de formular as políticas para todos os Planos voltados ao meio 
ambiente. Explicou que a participação das outras Secretarias Municipais era 220 
imprescindível, principalmente da Semadur, uma vez que esta era a executora das 
ações ambientais planejadas. Nesse momento, a conselheira Silvia lembrou aos 
pares que no ano 2019 a “Câmara Técnica para acompanhar a revisão do Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos” participou assiduamente de todas as discussões do 
Grupo de Trabalho, cada um com sua visão, desenvolvendo um trabalho bem 225 
positivo. Contudo, à certa altura do tempo, o Grupo foi destituído, passando o 
estudo para outra equipe. Disse que considerava esta decisão muito ruim, pois 
aquele que trabalhava na ponta, que conhecia a cidade, pela característica e 
competência de sua função, sabia realmente quais eram os problemas e as 
necessidades de cada área. Destacou que o seu trabalho no Setor de Vigilância 230 
Sanitária na Sesau tratava, cotidianamente, dos problemas relacionados aos 
Resíduos Sólidos e que lamentava muito não poder colaborar mais. Contudo, disse 
que presumia que podiam discutir nesta plenária o assunto relacionado às sucatas e 
demais resíduos sólidos, pois constantemente era chamada para participar de 
reuniões de Conselhos e outras, para expor sobre a vivência que tinha de seu 235 
trabalho neste aspecto, uma vez que esta prática da população estava 
intrinsicamente ligada à saúde, pois estes locais eram focos de dengue e demais 
doenças. Sugeriu que pautassem este assunto e convidassem a Agetran, a Sisep e 
demais setores afins, para participarem da discussão, pois tratava-se da saúde 
pública. De pronto, a Presidente propôs à Câmara Técnica de Resíduos Sólidos 240 
que se reunissem e tratassem do assunto das sucatas, buscando alternativas de 
encaminhamento. Na sequência, a conselheira Gisseli, referindo-se às colocações 
da Diretora Presidente da Planurb, conselheira Berenice, informou que a Semadur, 
através de suas equipes, tinha o feedback do que vinha acontecendo na cidade e 
que, junto com a conselheira Silvia, da Sesau, buscavam amparo legal para 245 
executar as ações de fiscalização. Apontou que dentre os temas que estavam em 
evidência na Secretaria e que precisavam ser tratados como prioridades, destacava-
se a continuidade da revisão do Silam, tratando agora de aspectos da Lei, que não 
puderam ser alterados no Decreto. Concordou, também, com ativação dos estudos 
sobre Resíduos Sólidos através da Câmara Técnica. Com a palavra, o conselheiro 250 
Rodolfo destacou a importância de buscar a conscientização da população sobre o 
descarte do lixo, desenvolvendo trabalhos de educação ambiental, alegando que o 
lixo não se jogava fora, mas ficava em algum lugar do planeta. Quanto aos trabalhos 
em equipe para tratar dos temas relacionados ao meio ambiente, sugeriu que 
chamassem parceiros específicos, como ONGs, e que houvessem mais proposições. 255 
A conselheira Berenice interveio para argumentar que a coordenação de cada 
Câmara Técnica devia convocar todos os seus membros, para definirem juntos os 
encaminhamentos necessários àquele tema, e, que após, poderiam decidir quais as 
entidades que precisavam convidar, para agilizar a tomada de decisões. Retomando, 
o conselheiro Rodolfo declarou que concordava, mas reiterou que o Sindicato 260 
Rural, como outras instituições a que fazia parte, vinha atuando dentro desta 
perspectiva, de serem mais propositivos, propondo ações finalísticas, resolutivas. 
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Prosseguindo com os assuntos da pauta, a Presidente, conselheira Rosângela, 
comentou que foi divulgado no grupo de whats do CMMA, que haveria uma 
audiência pública do Parque dos Poderes para tratar do desmatamento de uma área. 265 
Lembrou que este Conselho já havia discutido bastante esta questão e deferiu 
elaborar uma Moção com a manifestação desta plenária, a qual foi enviada ao 
Governador, ao Prefeito, aos Presidentes da Assembleia Legislativa e Câmara de 
Vereadores. Informou que não poderia representar o Conselho nesta oportunidade, 
visto que tinha assumido outro compromisso no mesmo horário. A conselheira 270 
Berenice declarou que a Planurb havia sido convocada para esta audiência, junto 
com alguns questionamentos do Promotor, na qual levariam as respostas. Narrou 
que o assunto em pauta foi tratado na revisão/elaboração do Plano Diretor, sendo 
que o Parque estava na ZEIA 5. Portanto, o posicionamento da Planurb no evento 
seria de acordo com as atribuições intrínsecas à Agência. Esclareceu que o 275 
Promotor também solicitou a opinião em relação ao tombamento do Parque dos 
Poderes, frisando que a Planurb não tinha esta atribuição. Concluiu dizendo que 
poderia também representar o CMMA, mas gostaria de saber dos pares qual era o 
seu posicionamento. Lembrou que o Parque dos Poderes fora concebido, no início 
dos anos oitentas, para ser a sede Administrativa do Governo do Estado de MS. 280 
Assim, em sua opinião, seria incoerente chegar no de 2020 e proibir o 
desmatamento de qualquer espaço daquela área, afinal o local cumpria a finalidade 
a que foi criado, resguardado pela legislação. Finalizada esta exposição, a 
Presidente, conselheira Rosângela, relembrou e reiterou que o CMMA já havia 
manifestado o seu posicionamento à época, quando este assunto foi amplamente 285 
discutido por este pleno. Enfatizou que, por unanimidade de votos, esta plenária se 
manifestou contrária ao desmatamento, argumentando que na atualidade, tendo 
a necessidade da preservação de áreas verdes, visando a qualidade de vida da 
população, a proposta poderia ser revista. Lembrou, inclusive, que houve a 
proposição que procurassem outras áreas já antropizadas. Exprimiu também, que 290 
não discutiram a legalidade do desmatamento, pois a lei permitia, mas sim, que 
fossem buscadas outras alternativas, visando a preservação da vegetação, da fauna 
e da flora, que representavam, também, os anseios da sociedade. Por fim, a técnica 
da Planurb, Mariana Massud, fez uso da palavra com o intuito de informar que, 
no momento, uma equipe da Planurb estava estudando sobre o ICMS Ecológico, 295 
que devia ser apresentado ao Estado até o dia 31 de março. Apontou que um dos 
assuntos que precisavam ser discutidos pelos membros da Câmara de Resíduos 
Sólidos era o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRs), 
pois precisava ser contabilizado no ICMS pelo Estado. Esgotada a pauta, a 
Presidente, conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes, manifestou seu 300 
agradecimento à conselheira Berenice, principalmente como Diretora-
Presidente da Planurb, haja visto os avanços conseguidos, não somente em 
relação ao Silam, mas com a publicação do ZEE em janeiro, bem como outras ações 
que foram impulsionadas. Agradeceu também à conselheira Silvia que 
desempenhava importante papel pela Sesau, inclusive na campanha contra a 305 
Dengue. E à conselheira Gisseli pelas conquistas alcançadas na Semadur. 
Agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária 
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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 310 
Grande/MS, 13 de fevereiro de 2020.  

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


