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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

  Ata da 339ª Sessão Ordinária/CMMA, que foi realizada virtualmente, tendo em 
vista o sistema de isolamento, medida adotada para proteger a população contra 
o COVID-19, a qual teve a seguinte pauta: Expediente: 1.  Remessa da Ata da 
338ª Sessão Ordinária, para conhecimento e apreciação dos conselheiros. 2. 
Informes Gerais. Ordem do dia: 1.  Aprovação da Ata 338ª Sessão Ordinária, 5 
de 12.03.2020. 2. Apresentação do Parecer sobre recurso do pedido de 
licenciamento ambiental, Confinamento bovino, indeferido pela Semadur, 
constante no Processo N. 97786/2017-91, requerente Carlos Henrique de Sordi 
Xavier. Relatora Conselheira Silvia Barbosa do Carmo. 3. Relato da 
Comissão Eleitoral e de Revisão do Decreto de Criação do CMMA, assim como 10 
do seu Regimento. – Conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes. 4. Pauta 
para a próxima Sessão. 5. Outros assuntos. 

  
   Aos quarorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às oito horas e trinta 

minutos, reuniram-se, virtualmente, os membros deste Conselho, sob a 15 
Presidência da Conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB/MS), 
e com o apoio da equipe da Agência de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano (Planurb), e com a assistência 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 20 
(Sedesc), Ivan Pedro Martins (Agereg), Rodrigo Giansante (Planurb), Gisseli 
Ramalho Giraldelli dos Santos (Semadur), Silvia Barbosa do Carmo (Sesau), 
João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Leonardo Sampaio Costa (Imasul), 
Neiva Maria Robaldo Guedes e Eliza Mense (Instituto Arara Azul), Elizabete 
Coimbra Lisbôa (ESA), Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB/MS) e 25 
Sandra Marize Marques (OAB/MS), Benjamin Duarte (Asef), Valéria Garcia 
Gabas (Secovi), Cátia Hiroko Yamasaki (Sinduscon/MS) e Airton Rui 
Cicereli Fernandes (Sind. Rural). Justificaram a ausência os (as) conselheiros 
(as): Neila Janes Viana Vieira (Segov), Sandra Garcia Gabas e Giancarlo 
Lastória (UFMS), Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon/MS). Estavam 30 
presentes também os técnicos da Planurb: Fábio Nogueira, Brenda Queiroz 
Pereir, Vinícius Vitiriti Ferreira Zanardo, Edmar Gouveia e Gabriela Pereira 
Ferreira Barreto Lazari. Constatada a suficiência de quórum, a Presidente 
conselheira Rosângela, cumprimentou e deu boas vindas a todos que 
estavam participando virtualmente e declarou aberta a 339ª Sessão Ordinária 35 
do CMMA. A seguir, leu os assuntos da pauta descrita acima e, de pronto, 
submeteu a Ata da 338ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por 

Aprovada na _____  Sessão 
Ordinária  

 ___/___/___ às __ h 

Secretário-Executivo da Mesa Diretora
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unanimidade. Após, todos preencheram o formulário com o seu voto. A 
seguir, a Presidente, conselheira Rosângela, passou a palavra à conselheira 
Silvia para relatar e submeter ao pleno o seu Parecer sobre recurso do pedido 40 
de licenciamento ambiental – “Confinamento bovino”, indeferido pela 
Semadur, constante no Processo N. 97786/2017-91, requerente Carlos 
Henrique de Sordi Xavier, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de 
Licença Prévia (LP) requerido pelo Sr. Carlos Henrique de Sordi Xavier para 
a implantação de atividade de confinamento bovino localizado na Av. Guri 45 
Marques, quinhão B, no Bairro Centro Oeste, neste município. A atividade 
supramencionada é considerada de médio potencial poluidor, dependendo, 
portanto, da apresentação de documentos e exigências para seu licenciamento 
ambiental, conforme legislação vigente, sendo, desta forma, encaminhado os 
autos a este Conselho Municipal de Meio Ambiente Ambiental – CMMA para 50 
análise e manifestação. Após análise dos atos e procedimentos 
administrativos desenvolvidos pelo órgão ambiental que culminou no 
indeferimento do processo de licenciamento ambiental faço as seguintes 
considerações: 1. Não foram supridas as dúvidas relacionadas às 
discrepâncias quanto às atividades objeto de licenciamento, sendo que foram 55 
apresentados documentos diferentes onde em um dado momento a atividade 
do empreendimento é referida como “confinamento de bovinos” e noutro à 
“criação de bovinos”, tal ausência de clareza impede a tomada de decisão 
quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental, visto que a atividade 
de confinamento é passível de licenciamento e a criação de gado bovino solto 60 
em pasto não se exige a referida licença. 2. O documento apresentado pelo 
requerente, o memorial descritivo, também não contribuiu para dirimir tais 
dúvidas, pois nele é informado que a principal atividade desenvolvida no 
empreendimento é a criação de bovinos (corte) sendo utilizado o 
semiconfinamento bovino (fls. 114), ou seja, a realização das duas atividades 65 
concomitantemente. Deve ser reportado que nas vistorias realizadas pela 
fiscalização ambiental foi constatado que há no local a produção de ração e 
instalações para alimentar gado, compatível com a criação de gado em 
confinamento. 3. Que não ficou esclarecido sobre a viabilidade do 
empreendimento na Zona Especial de Interesse Ambiental Z2, situado no 70 
perímetro urbano do município, e se o mesmo está em conformidade com a 
legislação aplicada ao Uso e Ocupação do Solo, a tal ponto que permitisse o 
funcionamento do empreendimento na área. 4. Que não foi cumprida as 
exigências do licenciamento ambiental, tendo o requerido deixado de atender 
com os Comunicados de nº 508 (fls. 65 A) e 1591/GFLA/2019 (fls. 73), não 75 
sendo cabível a dilação de prazo por sucessivas solicitações como foi 
requerido. 5. Que apesar do requerente ter apresentado a Licença Sanitária 
Simplificada nº 33718 expedida pela Vigilância Sanitária da SESAU, para a 
atividade de criação de bovinos de corte, deve ser considerado como já dito, 
a discrepância entre essa atividade e a de confinamento bovino também 80 
informado como atividade pelo requerente. Sendo que não houve o 
cumprimento das requisições do órgão ambiental relacionados a outros 
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quesitos do processo de licenciamento ambiental. Portanto, tal licença não 
alterou o andamento do processo no quesito cumprimento das exigências pelo 
requerente. 6. Ainda, que a emissão da Licença Sanitária Simplificada 85 
expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária foi embasada na Resolução 
SESAU nº 438, de 28/12/2018 que dispõe sobre o procedimento de 
licenciamento sanitário de empresas e/ou estabelecimentos de interesse à 
saúde, onde a modalidade Licença Sanitária Simplificada é disponibilizada 
para as atividades classificadas como de baixo risco sanitário, como foi 90 
considerado a atividade de “criador de bovinos (corte)” que não impede o 
início da operação, tampouco se extingue, ou desabona a apresentação de 
outras licenças expedidas por outros órgãos fiscalizadores, no caso a expedida 
pelo órgão ambiental. A Licença Sanitária não está condicionada ao 
Licenciamento Ambiental, são independentes e seguem curso próprio. 7. 95 
Quanto à proibição da criação, manutenção e conservação de animais da 
espécie bovina em zona urbana do município ditada pelo Código Sanitário 
Municipal (art. 70 da Lei nº 148 de 23/12/2009), tenho que a atividade 
principal do empreendimento apresentada ao processo bem como a sua 
localização em área urbana, por si só já é um impeditivo, e que essa não pode 100 
ser ignorada mesmo diante da apresentação da Licença Sanitária 
Simplificada. 8. Por fim, entendo haver incongruências nas informações 
ofertadas pelo requerente, constantes no processo analisado o que impede a 
sua continuidade, bem como a existência de normas proibitivas quanto á 
criação de animais da espécie bovina em área urbana, no que sou favorável 105 
ao indeferimento do licenciamento ambiental da atividade no local 
pretendido. Portanto, submeto o presente parecer para apreciação do pleno do 
CMMA, para posterior encaminhamento do processo com sua decisão, ao 
órgão ambiental para as providências e encaminhamentos pertinentes ao caso. 
Campo Grande, MS, 13 de maio de 2020. Silvia Barbosa do 110 
Carmo/Relatora/Conselheira. Finalizada a leitura, foi aberta a palavra para 
manifestação do pleno. A primeira a emitir a sua opinião foi a conselheira 
Elizabete, a qual disse que considerava o pedido meio confuso, pois em um 
momento o requerente solicitava licença para o confinamento bovino e, em 
outro, para a criação de gado. Continuando, a conselheira Rosângela 115 
perguntou qual era o tamanho da área e a quantidade de bovinos criados nela, 
quando a conselheira Silvia respondeu que a área era de 76 (setenta e seis) 
hectares, e que em uma vistoria havia 120 (cento e vinte) bovinos, mas em 
outra citação informava que havia capacidade para criação de 250 (duzentos 
e cinquenta) cabeças de gado. Explicou que o problema era a discrepância das 120 
informações do requerente, que já em 2015 apontou que a atividade do 
empreendimento era confinamento de bovinos. Citou que com a nova Lei do 
Sistema de Licenciamento Ambiental (SILAM), aumentou o número de 
cabeças para exigir o licenciamento ambiental. Porém, a questão mais 
importante era a localização da área utilizada, por tratar-se de área no 125 
perímetro urbano, pois o Artigo 70, do Código Sanitário, dispõe sobre a 
proibição de criação de bovinos em área urbana. A conselheira Gisseli 
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manifestou que, como conhecedora do processo há mais tempo, percebeu que 
a conselheira Silvia explanara, com detalhes, o motivo do indeferimento da 
licença, salientando que o técnico que analisou o pedido também se baseou 130 
na vedação de confinamento bovino em área do perímetro urbano. O 
conselheiro Airton Rui indagou se o requerente não poderia mais continuar 
com a sua atividade e há quanto tempo essa área passou a ser considerada área 
urbana. A conselheira Silvia repetiu que o pedido do requerente datava de 
2015, e que esta atividade desenvolvida próximo a aglomerados urbanos, 135 
causava muita preocupação, pois quando o gado fugia e ia para as rodovias 
provocava sérios acidentes . O conselheiro Airton Rui reiterou o seu pedido 
de esclarecimentos arguindo que se o proprietário já desenvolvia a atividade 
há algum tempo naquele local e a cidade se expandiu e aumentou o seu 
perímetro urbano alcançando a sua área, como ficaria essa situação. Tentando 140 
esclarecer, a conselheira Silvia narrou que no entorno do Aeroporto 
Internacional de Campo Grande havia propriedades muito antigas, onde era 
considerada Área de Segurança Portuária. Contou que a Sesau fora provocada 
pelo Ministério Público, que exigiu a verificação da existência de bovinos 
criados soltos naquela região. Assim, não restou outra alternativa à Sesau 145 
senão exigir a retirada daqueles animais. Os proprietários reclamaram e 
procuraram seus direitos na esfera judicial. A conselheira Rosângela 
complementou lembrando que em matéria ambiental não havia direito 
adquirido. Na sequência, o conselheiro Benjamin argumentou que não havia 
entendido se o que era proibido em área urbana era a criação de gado ou o 150 
confinamento bovino. A partir do momento que foi esclarecido de que a 
criação, manutenção e conservação de bovino em área urbana eram proibidas 
pelo Código Sanitário Municipal, o conselheiro Benjamin retrucou, então, 
que não se tratava apenas de indeferir o pedido de licença para o confinamento 
bovino, mas que o órgão licenciador responsável, conhecendo a situação, 155 
deveria determinar a retirada do gado daquela área. Nesse momento, a 
conselheira Gisseli fez uso da palavra para esclarecer que o requerente 
iniciou a atividade em 2015, quando aquela área já era definida como 
perímetro urbano e o Código Sanitário Ambiental já proibia a criação, a 
manutenção e conservação de bovinos em área urbana. Quanto ao órgão 160 
fiscalizador proceder à retirada do gado, informou que ao receber de volta o 
Processo com o parecer do CMMA, que era o rito processual, a Semadur 
finalizaria os procedimentos, inclusive com a formalização ao órgão de 
vigilância sanitária, para finalmente exigir ao proprietário a retirada dos 
animais. A seguir o conselheiro João Gomes arguiu se a Certidão de Uso de 165 
Conformidade não resumiria a questão, pois esta negaria a licença para essa 
atividade naquela área. Respondendo, a conselheira Gisseli disse que este foi 
um dos documentos que o requerente não apresentou e que foi um dos 
motivos do indeferimento da licença pela equipe técnica da Semadur. Na 
sequência, o conselheiro Luiz Antônio pontuou que este empreendimento 170 
deveria ter sido indeferido desde o início do processo, em 2015, simplesmente 
atendendo a legislação. Nesse momento, o conselheiro Ivan Pedro destacou 
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que o Artigo 25, do Decreto do SILAM, não fazia menção ao Código 
Sanitário Municipal, como documento vinculante ao licenciamento 
ambiental, portanto, este não poderia ser utilizado para impedir o 175 
licenciamento ambiental, mas podia ser utilizado para não emitir a licença da 
Vigilância Sanitária, se o pedido fosse para esse órgão de controle. Contudo, 
o licenciamento ambiental poderia ser vetado, porque o requerente não 
apresentou o Certificado de Conformidade de uso do solo. Expôs ainda outra 
dúvida relacionada ao Frigorífico Bertim, que possuía duas mil cabeças de 180 
gado em sistema de confinamento ao lado do perímetro urbano. Além desse, 
apontou que havia o Frigorífico da ABS, próximo ao Bairro Nova Campo 
Grande, com média de quinhentas cabeças de gado, que quando chegava no 
abate, considerava-se confinamento. A conselheira Gisseli declarou que 
concordava com o conselheiro que a antecedeu, contudo, apesar do novo 185 
Decreto do SILAM não trazer a vinculação do Código Sanitário, o processo 
em tela iniciou na vigência do antigo Decreto do Silam. Porém, entendia que 
ao se analisar um requerimento fazia-se necessário a observância de toda a 
legislação vigente relacionada. Mas havia o agravante do não atendimento de 
todos os documentos necessários. Contrapondo, o conselheiro Ivan Pedro 190 
apontou que no momento da análise do pedido de licenciamento, o técnico do 
órgão licenciador teria que se ater na legislação do Licenciamento Ambiental, 
porque senão teria que conhecer todas as demais legislações, o que acreditava 
que seria muito difícil. A conselheira Rosângela esclareceu que quando 
havia conflito de normas era aplicado um princípio denominado “indúbio pró 195 
ambiente”, o qual era aplicado no Direito Ambiental, que versa que na dúvida 
da interpretação da norma, deveria ser utilizada a norma mais benéfica ao 
meio ambiente. Assim, em alguns casos estava sendo usado esse princípio, 
para justificar a ação do órgão licenciador, ainda que não de competência 
exclusiva do mesmo, mas para que o analista pudesse resolver da melhor 200 
forma possível a questão apresentada naquela ocasião. Replicando, o 
conselheiro Ivan Pedro ainda argumentou que no Decreto Municipal, o qual 
aponta os documentos necessários que o requerente precisava apresentar, para 
solicitar o licenciamento, não havia o pedido da Certidão da Vigilância 
Sanitária, e, na análise, era usado o Código Sanitário Municipal para vedar o 205 
licenciamento, parecia que ficava em desacordo. A conselheira Silvia, 
relatora do parecer, alertou que no início, quando o requerente fez a consulta 
sobre o empreendimento, na Guia branca, que estabelecia os regulamentos 
para pedir o licenciamento, foi esclarecido quais os órgãos a que ele precisava 
se direcionar, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e a Semadur. 210 
Contudo, repetiu que em seu Parecer deixou claro que os documentos não 
precisavam estar atrelados, mas que a questão principal do requerente era que 
afirmava que tinha a licença sanitária. Em relação aos Frigoríficos afirmou 
que era o maior problema que a Vigilância Sanitária em Saúde enfrentava. 
Contou que diversas vezes havia fugido gado do Frigorífico da Vila Popular 215 
e invadido o Aeroporto, causando grandes problemas. Narrou que esse 
assunto foi discutido em várias esferas, mas se tornava de difícil solução, 
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porque o gado que vinha para o abate não ficava por muito tempo naquele 
local e, assim, não podia ser enquadrado na Lei como criação, manutenção e 
conservação de animais da espécie bovina. Dando encaminhamento sobre o 220 
Processo, a Presidente, conselheira Rosângela, declarou que inicialmente, 
já havia o indeferimento pelo órgão fiscalizador/Semadur e que, pelo exposto 
no Parecer da Relatora, conselheira Silvia, ficou claro que o requerente não 
apresentou os documentos necessários para o deferimento do licenciamento 
ambiental. A seguir, colocou em votação da plenária o referido Parecer. Os 225 
conselheiros habilitados votaram em formulário específico, que seria 
arquivado junto com a Folha de Frequência. O resultado da votação foi: uma 
abstenção: 6,7%, e os demais votaram favoravelmente ao Parecer: 93,3%. 
Portanto, o Parecer foi aprovado por maioria de votos dos conselheiros 
votantes presentes a essa Sessão. Dando continuidade à pauta, a Presidente, 230 
conselheira Rosângela, anunciou o próximo item “Distribuição da Proposta 
Orçamentária do Fundo Municipal de Meio Ambiente/FMMA/2021, para a 
Câmara Técnica de Acompanhamento do FMMA”, a qual havia sido 
encaminhada por e-mail a todos, para contribuições. De imediato, como 
Coordenadora da Câmara Técnica, convocou os demais membros para uma 235 
reunião, para análise da Proposta Orçamentária, assim como da Prestação 
Contas do FMMA/2019, que seriam assuntos da pauta da próxima Sessão 
Ordinária. Perguntou se alguém gostaria de emitir alguma consideração a 
respeito da Proposta Orçamentária, quando a conselheira Neiva sugeriu que 
fossem alocados recursos para fazer cercamento, manutenção e conservação 240 
das APPs dentro do perímetro urbano, pois percebera que essas áreas estavam 
sendo invadidas e que com a expansão urbana, corria-se o risco de ficar sem 
essas áreas. Imediatamente, a conselheira Gisseli esclareceu que a sugestão 
apresentada pela conselheira Neiva fora contemplada na Proposta 
Orçamentária para a aplicação dos recursos do FMMA em 2021.  Na 245 
sequência, a conselheira Sandra Marize questionou o item 25, que versava 
sobre Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, solicitando a 
discriminação dos serviços, visto que houve um aumento muito grande no 
valor de um ano para o outro, sendo que de setenta mil reais, passou para um 
milhão e cem mil reais. A conselheira Gisseli explicou que os recursos deste 250 
item atenderiam a elaboração de PRADAs para as áreas de preservação, para 
a revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana, assim como, para os 
Planos de Manejo, que precisavam de reserva de recursos, porque alguns já 
estavam empenhados, enfim, para propiciar os estudos relacionados aos 
diversos planos em andamento. A conselheira Sandra Marize insistiu na 255 
solicitação para que fossem discriminados esses itens na Proposta, tendo em 
vista o considerável aumento do valor de um ano para outro. A Presidente, 
conselheira Rosângela lembrou que foi o pleno deste Conselho que pediu à 
Semadur que elaborasse a Proposta Orçamentária do FMMA, assim como a 
sua Prestação de Contas de forma simplificada e objetiva, quando o 260 
conselheiro Ivan Pedro, que à época respondia por esse Setor naquela 
Secretaria, atendeu a reivindicação e, inclusive, sugeriu cinco eixos para 
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resumir as colocações e expôs o documento em data show de forma bem mais 
compreensível. O conselheiro Ivan Pedro complementou dizendo que o que 
havia ficado consignado era que na Proposta os diversos itens ficavam 265 
inseridos nos eixos e, quando um deles fosse para a etapa de execução, 
apresentaria, previamente, ao CMMA. Complementando, a conselheira 
Gisseli expôs que na Proposta Orçamentária era feita uma previsão de 
aplicação de recursos, visto que existia um planejamento de atividades 
necessárias a serem executadas no exercício seguinte. Concordou com o 270 
conselheiro Ivan Pedro que havia este acordo de que, quando a atividade fosse 
ser executada passaria primeiro por este pleno. A Presidente, conselheira 
Rosângela, destacou, ainda, que nesta sessão a Proposta estava inicialmente 
sendo entregue à Câmara Técnica responsável pela análise, mas que todos 
podiam exprimir a sua opinião no decorrer da análise e, ainda, quando fosse 275 
apresentado o parecer na próxima sessão do Conselho.  Concluído este 
assunto, a Presidente, conselheira Rosângela, passou para a construção da 
pauta para a sessão de junho apontando que já ficara definido como assuntos: 
1.  Apresentação do Parecer sobre a Proposta Orçamentária do FMMA/2021- 
Câmara Técnica de Acompanhamento do FMMA; 2. Apresentação do 280 
Parecer sobre a Prestação de Contas do FMMA/2019 - Câmara Técnica de 
Acompanhamento do FMMA; 3. Informações sobre a Situação da Dengue em 
Campo Grande, que foi tema da última sessão antes da pandemia, pois não 
podiam deixar de insistir no apoio ostensivo da PMA, da DECAT e outros 
órgãos no controle dessa doença em nosso município; 4. Apresentação do 285 
Parecer sobre o Processo N. 44965/2016-81, Licenciamento Ambiental, 
requerente SERMIX – Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos. - 
Conselheiros Luiz Mário Ferreira e Leonardo Sampaio Costa/Imasul. A 
conselheira Rosângela informou, ainda, que na próxima sessão relataria 
sobre o 5 Processo Eleitoral para o novo mandato deste Conselho, visto que 290 
a Comissão estava ainda analisando como realizá-la, considerando a situação 
frente à pandemia. Nos Informes a conselheira Gisseli deu ciência ao pleno 
que o Congresso Íbero Americano de Arborização, que seria realizado em 
Campo Grande/MS, no mês de setembro/2020, fora adiado devido às medidas 
de proteção contra a pandemia do COVID-19, e a sua realização estava 295 
prevista para o primeiro semestre de 2021. A Presidente, conselheira 
Rosângela, solicitou ao conselheiro Rodrigo que verificasse, junto ao setor 
jurídico da Planurb, o andamento do pedido do CMMA em relação à resposta 
ao Promotor Luiz Antônio Freitas, sobre a responsabilidade do Conselho 
sobre o Fundo Municipal de Meio Ambiente/FMMA. O conselheiro Rodrigo 300 
se comprometeu a atender ao pedido e, aproveitou a oportunidade, para 
informar que a Agência adaptou vários serviços à forma de trabalhar, 
respeitando as restrições impostas pela pandemia, e que, especialmente, a 
Diretoria de Planejamento Ambiental/Planurb estava realizando reuniões 
virtuais com as equipes técnicas. Expôs que uma das atividades que estavam 305 
sendo desenvolvidas eram ações de educação ambiental, desde lives, cursos, 
até atividades de educação ambiental para crianças e idosos, como pinturas, 
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cruzadinhas, destacando que havia um link disponível, o qual estaria 
disponível aos pares também. Reafirmou que eram disponibilizadas, à 
distância, dez atividades de entretenimento por semana. Disse que nas 310 
próximas semanas seriam retomadas as reuniões dos Conselhos Gestores da 
APAs, mesmo que fosse de forma virtual, visando dar continuidade aos 
trabalhos. Finalizou se colocando à disposição para receber sugestões dos 
pares, para a realização de atividades que considerassem importantes. A 
Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu ao conselheiro Rodrigo e 315 
disse que da mesma forma estava trabalhando no Imasul, e que neste período 
incomum buscavam se reiventar, cada um da melhor forma possível, para não 
deixar de atender os compromissos profissionais. Esgotada a pauta, agradeceu 
e ainda que de forma virtual, acreditava que todos puderam participar 
ativamente das discussões. Agradeceu também ao apoio técnico da equipe da 320 
Planurb que propiciou a realização dessa Sessão Plenária, e declarou 
encerrada a presente sessão, 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, 14 de maio de 2020.  325 
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