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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

    Ata da 340ª 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 339ª Sessão Ordinária, para conhecimento e apreciação dos 
conselheiros. 2. Informes Gerais. Ordem do dia: 1.  Aprovação da Ata 339ª 5 
Sessão Ordinária, de 14.05.2020. 2. Informações sobre a Situação da 
Dengue em Campo Grande, que foi tema da última sessão antes da 
pandemia, para insistir no apoio ostensivo da PMA, da DECAT e outros 
órgãos no controle dessa doença em nosso município. – Técnicos da 
SESAU. 3. Apresentação do Parecer sobre Processo N. 44965/2016-81, 10 
Licenciamento Ambiental, requerente SERMIX – Serviços de Locação de 
Máquinas e Equipamentos. - Conselheiros Luiz Mário Ferreira e 
Leonardo Sampaio Costa/Imasul. 4. Apresentação da proposta de 
alteração do Decreto que regulamenta o CMMA, assim como da alteração 
de seu Regimento Interno. – Câmara Técnica para estudo e alterações de 15 
legislações. – Coord. Cons. Rosângela Maria Rocha Gimenes  5. 
Informações sobre o Processo Eleitoral para o novo mandato deste 
Conselho. – Comissão Eleitoral. - Coord. Cons. Rosângela Maria Rocha 
Gimenes 6. Proposta da Semadur para a realização do Estudo para a Revisão 
do PDAU com recursos do FMMA – Conselheira Gisseli R. G. dos Santos. 20 
7. Proposta de elaboração de Resoluções pelo CMMA. – Conselheira 
Gisseli R. G. dos Santos. 8. Proposta para nova prorrogação do 11º mandato 
do CMMA, tendo em vista a pandemia que prejudicou o andamento dos 
trabalhos. – Presidente, conselheira Rosângela. 9. Pauta para a próxima 
Sessão. 10. Outros assuntos. 25 

  
    Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas e 
trinta minutos, reuniram-se, virtualmente, os membros deste Conselho, sob a 
Presidência da Conselheira Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB/MS), 
e com o apoio da equipe da Agência de Meio Ambiente e Planejamento 30 
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): Ivan Pedro Martins (Agereg), 
Rodrigo Giansante (Planurb), Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos 
(Semadur), Ariel Serra e João Gomes de Oliveira Neto (Sisep), Neila Janes 35 
Viana Vieira (Segov), Leonardo Sampaio Costa (Imasul), Alexandre de Matos 
Martins Pereira (IBAMA), Neiva Maria Robaldo Guedes (Instituto Arara 
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Azul), Elizabete Coimbra Lisbôa (ESA), Rosângela Maria Rocha Gimenes 
(OAB/MS) e Sandra Marize Marques (OAB/MS), Benjamin Duarte (Asef), 
Cátia Hiroko Yamasaki e Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon/MS), 40 
Rodolfo Vaz de Carvalho e Airton Rui Cicereli Fernandes (Sind. Rural), Peter 
James Richardson e Valéria Garcia Gabas (Secovi). Justificaram a ausência os 
(as) conselheiros (as): Luiz Antônio de Oliveira (Sedesc), Silvia Barbosa do 
Carmo (Sesau), Sandra Garcia Gabas e Giancarlo Lastória (UFMS). Estava 
presente também o técnico da Planurb e anfitrião da reunião, Victor Azevedo 45 
Faria e a técnica Mariana Massud. Constatada a suficiência de quórum, a 
Presidente conselheira Rosângela, cumprimentou e deu boas vindas a todos 
que estavam participando virtualmente e declarou aberta a 340ª Sessão 
Ordinária do CMMA. A seguir, leu os assuntos da pauta descrita acima e, logo 
em seguida, submeteu à apreciação da plenária a Ata da 339ª Sessão Ordinária, 50 
a qual foi aprovada pela maioria de votos, com apenas duas abstenções, sendo 
do conselheiro Alexandre e da conselheira Neila. Após todos preencherem o 
formulário com o seu voto, a Presidente, conselheira Rosângela, passou a 
palavra ao senhor Vagner, Ricardo dos Santos, Coordenador da 
Coordenadoria de Endemias Vetoriais/CCEV/SESAU, para repassar as 55 
informações sobre a “Situação da Dengue em Campo Grande, que foi tema da 
última sessão antes da pandemia, visando insistir no apoio ostensivo da PMA, 
da DECAT e outros órgãos no controle dessa doença em nosso município.” 
O senhor Vagner informou que os trabalhos de combate à Dengue, e outras 
doenças próprias dessa época, continuavam a ser executadas paralelas ao 60 
combate do coronavírus.  Disse que foi montada uma equipe específica para 
retirar entulhos, como uma ação já agendada para a região do Imbirussu, 
próximo ao CEA Polonês, onde seria realizada uma atividade braçal de 
retirada desses materiais, porque naquele local não podiam entrar máquinas. 
Enfim, iriam realizar um levantamento de locais que precisavam de 65 
intervenção, identificando os proprietários de terrenos particulares, para 
informar ao Setor de Vigilância da Sesau para que esta comunicasse ao 
Ministério Público e à DECAT, para as providências cabíveis. Salientou que 
o trabalho de sua equipe ainda era de retirada dos materiais prejudiciais a 
saúde e ao meio ambiente das residências e terrenos baldios, onde havia 70 
descarte de todo tipo de material, como ferro velho e eletrodomésticos, 
materiais esses de difícil retirada dos locais. Contudo, afirmou, o trabalho dos 
agentes comunitários de saúde seria intensificado, pois passariam a identificar 
os problemas referentes ao meio ambiente que havia na área visitada, como os 
de drenagem e retirada de árvores, para, posteriormente, repassar aos órgãos 75 
responsáveis. Solicitou a ajuda dos fiscais ambientais para dinamizar este 
trabalho. Discorreu, ainda, sobre outras medidas para a conservação do meio 
ambiente e proteção da saúde, e que colaboram para diminuir os focos de 
mosquitos transmissores da Dengue e de outras doenças. Finalizou se 
colocando à disposição para maiores esclarecimentos, quando a conselheira 80 
Gisseli se pronunciou dizendo que a situação da nascente do Córrego 
Imbirussu não era novidade para a Semadur, pois se tratava de um problema 
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grave que existia nas APPs, onde a Sisep desenvolvia um trabalho contínuo 
de limpeza, mas que não conseguia vencer, pois a população constantemente 
descartava entulho nesses lugares. Porém, não era apenas o descarte irregular 85 
de resíduos sólidos, mas o aterramento dos olhos d’água, para ocupação 
irregular provocando assoriamento nesses locais. Garantiu que a Semadur e a 
Sisep trabalham exaustivamente para resolver este problema tão grave. 
Contou que havia um recurso de compensação da mesma região, que estava 
sendo utilizado para cercamento, buscando a resolução desta problemática. 90 
Quanto aos recursos do FMMA, esclareceu que havia a previsão de orçamento 
na Proposta Orçamentária/2021, justamente para aplicação nas APPs, mas que 
a equipe da Semadur estava trabalhando junto ao Setor de Projetos, visando a 
captação de recursos para destinar a essas áreas. Seguindo, o conselheiro 
Rodolfo comunicou que havia participado de reuniões com o Executivo 95 
Municipal e Estadual, os quais, com suas equipes, estavam empenhados em 
buscar soluções e recursos para essas áreas. Sugeriu que o CMMA elaborasse 
um documento provocando todos os órgãos envolvidos e competentes para se 
empenharem conjuntamente na resolução destas questões. Enfim, a 
Presidente, conselheira Rosângela, agradeceu a participação do Senhor 100 
Vagner, dizendo que esperava a sua presença em outras reuniões. Disse 
também, que além do apoio da DECAT e PMA, que têm poder para punir os 
infratores, deviam reivindicar a ação da Câmara Municipal para ajudar. Em 
seguida passou a palavra ao conselheiro Leonardo para apresentar o relatório 
e parecer sobre o Processo N. 44965/2016-81, Licenciamento Ambiental, 105 
requerente SERMIX – Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos, que 
foi analisado pelos conselheiros Luiz Mário Ferreira e Leonardo Sampaio 
Costa/Imasul. Com a palavra, o conselheiro Leonardo Sampaio relatou que 
iria repassar a manifestação técnica e informou que o Imasul também atuaria, 
junto com a Prefeitura, para resolver as questões da região do Imbirussu. 110 
Continuando, disponibilizou o Parecer na tela proporcionando a leitura aos 
pares. Fez a leitura do parecer nos seguintes termos: Manifestação técnica. 
Processo: 44965/2016-81. Requerente: SERMIX – Serviços e Locação de 
Máquinas. Histórico: A SERMIX trata-se de uma usina de concreto, que 
protocolou processo requerendo a licença ambiental para instalação e 115 
posteriormente para o funcionamento da atividade. Vinha funcionando 
regularmente com a LAS 010.128/2011, que foi extinta pela não renovação no 
prazo legal. Em 2016 formalizou novo processo administrativo solicitando a 
licença prévia. Foi feita a vistoria e como o empreendimento já se encontrava 
instalado e operando foi enviado o Comunicado 119/GFLA/2017 informando 120 
do reenquadramento e exigindo as adequações necessárias. A empresa 
cumpriu parcialmente o citado comunicado e portanto, foi gerado novo 
Comunicado 1228/GFLA/2017 reiterando as exigências. Em janeiro de 2018 
foi solicitado prazo para o cumprimento do comunicado. Em agosto de 2019 
foi realizada nova vistoria no empreendimento e expedido novo Comunicado 125 
864/GFLA/2019 exigindo adequações necessárias. Ainda em agosto de 2019 
foram protocolados documentos em atendimento ao citado comunicado. Da 
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análise da documentação técnica, conforme Parecer Técnico N° 
04.1068/GFLA/2019, foi constatado deficiências técnicas e não atendimento 
na íntegra do comunicado enviado e diante disso, o agente fiscal entendeu que 130 
a emissão de novo Comunicado só iria postergar ainda mais a situação e o 
empreendimento continuaria funcionando sem a devida licença ambiental, 
provocando impactos ambientais negativos. Diante disso, foi lavrada em 
desfavor da SERMIX a notificação n° 12879 e concluído o referido parecer 
técnico pelo indeferimento do pedido de licença e sugerindo: 1. O 135 
encerramento do processo de licenciamento e seu respectivo arquivamento; 2. 
A partir do indeferimento do pedido de licença, é facultado ao requerente, 
dentro do prazo de trinta dias, mediante justificativa embasada tecnicamente, 
solicitar reanálise à SEMADUR. A partir daí, foi emitido o Comunicado n° 
1118/GFLA/2019 que em síntese comunica o indeferimento, indicando as 140 
causas que ensejaram essa providência e informa que é facultado ao 
empreendedor solicitar reanálise à SEMADUR. Ainda em novembro de 2019 
o empreendedor protocolou documentos apresentando justificativa e 
embasamento técnico em cumprimento ao Comunicado n° 1118/GFLA/2019 
e Parecer Técnico N° 04.1068/GFLA/2019. É o relatório. ANÁLISE: Como 145 
bem esclarecido, o processo foi formalizado em 2016 e culminou com o 
indeferimento do pedido em 2019, quando então, em outubro de 2019 foi 
enviado o Comunicado n° 1118/GFLA/2019, informando que o mesmo 
poderia solicitar reanálise à SEMADUR. O requerente por sua vez, 
atendendo ao disposto no referido comunicado, protocolou na SEMADUR, 150 
em novembro de 2019, as justificativas técnicas e pendências que ensejaram 
o indeferimento. A SEMADUR permaneceu inerte e em janeiro de 2020 foi 
editado o Decreto municipal n° 14.114 de 6 de janeiro de 2020 que atualizou 
os regulamentos de Lei municipal n° 3.612/1999 que instituiu o SILAM.  
Dessa forma o artigo 47do referido decreto, traz que aos pedidos que tenham 155 
sido indeferidos, cabe recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente no 
prazo de 20 dias. O recurso deve ser juntado ao processo e remetido ao 
conselho que terá prazo de 60 idas para deliberação. Destaca-se, entretanto, 
que o artigo 78 do mesmo citado decreto municipal, traz que os processos em 
trâmite no órgão ambiental municipal na data da publicação poderão ser 160 
concluídos nos termos das normas vigentes na data de sua instrução. Dessa 
forma, esse processo ter sido reanalisado diretamente pela SEMADUR 
conforme destacado no Comunicado n° 1118/GFLA/2019 e Parecer Técnico 
N° 04.1068/GFLA/2019. Como o referido processo foi enviado à esse CMMA 
e analisados a documentação devidamente, juntada ao respectivo processo n° 165 
44965/2016-81, entendemos tecnicamente que não há óbices ao 
prosseguimento desse processo e o devido acatamento da documentação 
juntada e envio à área técnica para avaliação e parecer técnico conclusivo 
sobre o pedido de licença. CONCLUSÃO: Diante da situação 
contextualizada acima, somos de parecer favorável ao acatamento do pedido 170 
do empreendedor para aceitar a documentação técnica e prosseguimento da 
análise processual pela área técnica da SEMADUR. Finalizada a leitura, o 
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relator se colocou à disposição para maiores esclarecimentos ou sugestões. O 
conselheiro Rodolfo perguntou qual a localização desse empreendimento e a 
qual APA pertencia. De pronto, o conselheiro Leonardo respondeu que a 175 
SERMIX estava localizada no Bairro Itamaracá, na região do Lajeado. 
Retomando a palavra, o conselheiro Rodolfo sugeriu que na manifestação 
fosse incluída a recomendação aos órgãos fiscalizadores e à Câmara de 
Vereadores, que adotassem como medida de preservação, a incumbência a 
essas empresas que se responsabilizassem pelo cuidado e preservação de uma 180 
área do local onde estivessem instaladas. A seguir, a conselheira Gisseli 
explicou que houve a necessidade de passar o Processo pelo CMMA, tendo 
em vista que este era um procedimento combinado com este pleno. Elogiou a 
elaboração do Parecer emitido pelos conselheiros relatores. Concluída as 
manifestações, a Presidente, conselheira Rosângela, submeteu o referido 185 
parecer à votação da plenária, o qual foi aprovado pela maioria de votos, com 
uma abstenção apenas da conselheira Gisseli. Dando sequência à pauta, a 
Presidente pediu licença aos pares para inverter a pauta e passou a palavra à 
conselheira Gisseli para as suas considerações sobre os itens 6 e 7 da pauta. 
Quanto ao item seis, a conselheira Gisseli  esclareceu que o recurso para esta 190 
atividade já estava previsto na Proposta Orçamentária 2021, no eixo de 
Melhoria de Gestão. Contudo, o estudo seria iniciado no mês de setembro 
deste ano, para que pudessem apresentar algo no Congresso de Arborização 
Urbana, cuja realização estava agendada para o mês de abril de 2021. Ainda, 
que para esta ação estavam estabelecendo uma parceria com um grupo de 195 
pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Curso de Pós 
Graduação em Recursos Naturais, o que propiciaria um dispêndio menor de 
recursos pelo município. Por isso, pautou o assunto visando o aval do CMMA. 
Logo o conselheiro Rodolfo manifestou que tinha vasto conhecimento deste 
assunto e concordava que havia a necessidade de atualização desses estudos 200 
para a revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana. A seguir, o 
conselheiro Rodrigo reafirmou que há tempos havia a vontade de revisar este 
Plano, visto a necessidade de atualização, e que era muito importante o aval 
desta plenária para a utilização de recursos do Fundo, para o desenvolvimento 
desta ação e, também, de outros estudos, que embasariam a revisão e 205 
reelaboração do PDAU. A Presidente, conselheira Rosângela, submeteu o 
assunto à plenária, quando todos os membros concordaram e deram o aval 
para a utilização de recursos do FMMA para os estudos e a revisão do PDAU. 
Continuando, a conselheira Gisseli exprimiu que o item sete Proposta de 
elaboração de Resoluções pelo CMMA, foi trazido para apreciação deste pleno 210 
como uma possibilidade de melhoria de atuação deste Conselho. Lembrando 
que a Câmara Técnica de acompanhamento e revisão de legislações estava 
revisando as legislações vigentes do CMMA, poderiam também pensar nesta 
possibilidade. Discorreu sobre a proposta exposta e esperava ouvir as 
considerações dos pares. O conselheiro Rodolfo expressou que concordava 215 
com a proposição e que já participara de várias discussões sobre o assunto, 
avalizando a sua relevância. Parabenizou a Semadur pela iniciativa e colocou-
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se à inteira disposição da equipe para ajudar, e acreditava que o Conselho 
poderia também colaborar, para evoluir em suas ações. Seguindo, o 
conselheiro Peter lembrou que o CMMA manifestara a intenção de aumentar 220 
a sua participação nas políticas públicas ambientais do município, contudo, 
embora este plenário fosse composto por muitos profissionais técnicos 
especializados na área, preocupava-se se o Conselho teria condições 
estruturais para se comprometer, via Regimento, para a realização dessas 
ações. Declarou que não era contra, nem a favor, mas que deveriam estudar e 225 
analisar muito bem a conveniência e as possibilidades do Conselho. A seguir, 
o conselheiro Rodrigo disse que concordava com algumas colocações do 
conselheiro que o antecedeu. Avaliou que este Conselho tinha uma 
participação muito efetiva e importante nas ações do município, relacionadas 
ao meio ambiente, mas que este assunto merecia um estudo aprofundado e 230 
ponderado, para a tomada de decisões relativas ao aumento de suas 
responsabilidades. Relembrou que estavam em estudo na Câmara Técnica 
para alterar alguns artigos da legislação, que propiciassem um Processo 
Eleitoral com legitimidade para o novo mandato deste Conselho. Sugeriu, 
então, deixar outras questões para serem discutidas de forma ampla e mais 235 
profunda após o processo de eleição, com os novos conselheiros da próxima 
gestão. Asseverou que a alteração da legislação, ampliando as atribuições do 
Conselho, precisava ser avaliada com muita cautela, pois seriam responsáveis 
pelo que produzissem. A conselheira Valéria lembrou que a abrangência e o 
aumento de responsabilidades do CMMA já fora discutida em outras ocasiões 240 
e que a preocupação apontada foi a complexidade de ações que poderiam 
advir, além de que precisavam estar atentos à estrutura de apoio com a qual 
este Conselho podia contar. Concordou, também, com o conselheiro Rodrigo 
no sentido de estabelecer prioridades para o momento e deixar as questões 
mais complexas para discutir e estudar com mais profundidade. Na sequência, 245 
a conselheira Gisseli resumiu que a proposta em tela não estava em 
contradição com as colocações aqui expressas, mas que foi trazida exatamente 
para iniciar os estudos e as discussões e não para ser votada. Porém, disse que 
acreditava que contar com a corresponsabilidade do CMMA dava mais 
segurança para a tomada de decisões e respostas ao Ministério Público. Após, 250 
o conselheiro Ivan Pedro expôs que as afirmações da conselheira Gisseli 
procediam, porque acreditava que ficava mais forte o CMMA baixar uma 
resolução do que a Semadur fazer isso. Considerava um avanço em termos de 
gestão ambiental e concordava também que o Conselho precisava encontrar 
uma forma de se proteger a questionamentos do Ministério Público. Alertou 255 
que outra situação que poderia ser avaliada seria a Semadur emitir a Resolução 
e o CMMA referendar a mesma, ou apenas dar o seu aval. O conselheiro Peter 
salientando a colocação de compartilhar responsabilidades, afirmando que 
considerava que as participações do Conselho nas decisões do Executivo, 
tinham aumentado consideravelmente nos últimos anos, principalmente nas 260 
revisões de legislações e regulamentações. Com isso, a última colocação do 
conselheiro Ivan Pedro expressava um pouco o que pensava, visto que este 
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plenário vinha corroborando e apoiando as alterações de legislações e as 
decisões da Semadur e da Planurb. Assim, podiam fazer uma avaliação dessa 
situação, uma vez que a iniciativa privada procurava sempre mitigar 265 
problemas e danos. Portanto, disse que se sentia muito confortável em 
participar das discussões buscando a melhoria da gestão ambiental, contudo, 
não entendia como função da entidade que representava a de assumir 
responsabilidades que cabiam ao poder público. Concluiu dizendo que podiam 
colaborar sem o ônus da responsabilização jurídica. Com a palavra, o 270 
conselheiro Rodolfo anunciou que concordava com as colocações anteriores 
e sugeriu que fossem incluídos membros, advogados e técnicos, da 
Procuradoria Jurídica do Município, de modo formal ou como consultores, 
para que se sentissem mais confortáveis para avaliar e emitir pareceres acerca 
de questões mais complexas, e que isso poderia ser acrescentado no momento 275 
de revisão das legislações do Conselho. Outra sugestão foi acrescentar uma 
cadeira para um representante do Ministério Público, como foi feito na 
Fundação da UFMS, propiciando a discussão dos assuntos junto ao pleno, 
evitando demandas posteriores, ruídos e questionamentos provindos das 
Promotorias. Para maiores esclarecimentos, a conselheira Gisseli disse que 280 
quando abordou o compartilhamento de responsabilidades, não quis se referir 
a um conselheiro, mas sim com a intenção de compartilhar responsabilidades 
perante a lei entre o poder público e a sociedade, o que, na verdade, já vinha 
acontecendo. Para complementar a discussão, conselheiro Leonardo 
esclareceu que o Fórum de Meio Ambiente foi desmobilizado e não via a 285 
possibilidade de chamar as ONGs através do mesmo, asseverando que a 
legislação precisava mesmo ser mudada antes das eleições. Quanto à 
participação do Ministério Público como integrante efetivo de Conselhos, 
registrou que já tivera experiências que não deram certo, culminando com o 
pedido de saírem, porque algumas decisões do Conselho não coincidiam com 290 
as ideias do MP. Porém, reconhecia a importância da sua participação nas 
reuniões do CMMA. Complementando, o conselheiro Peter admitiu que a 
participação efetiva do MP no Conselho era muito difícil, visto experiências 
em outros casos. Mas aguardava a colocação da Presidente, que esclareceria o 
lado jurídico da questão. Nesse momento, a Presidente, conselheira 295 
Rosângela, apontou inicialmente que o Fórum das ONGs de Defesa do Meio 
Ambiente não estava ativo, quando lembrou aos pares que esse já fora motivo 
para o MP chamá-la no final da última eleição, de cujo processo atuou como 
Coordenadora da Comissão Eleitoral. Disse que à época, questionada pela 
Promotora do Meio Ambiente, Dra. Andréia Perez, porque razão as ONGs não 300 
estavam participando do quadro do Conselho, respondeu que o CMMA não 
podia esperar até que o Fórum se organizasse para proceder à eleição e à posse 
para o próximo mandato. Afirmou que, nessa reunião com a Promotora, o 
senhor Haroldo Borralho estava presente. Contou que desde então a Dra. 
Andréia nunca mais cobrou esse fato. Contudo, atualmente, o Promotor Luiz 305 
Antônio, da 34ª Promotoria, vinha demandando este assunto. Contudo, 
afirmou que estava tranquila, porque se seguissem todos os passos e regras 
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que a lei exigia, e, mesmo assim, se as ONGs não se apresentassem o Conselho 
não podia ser responsabilizado. O conselheiro Rodrigo considerou 
importante a participação das ONGs na nova composição do próximo 310 
mandato, repetindo que podiam resolver especificamente este ponto na 
legislação e deixar outros assuntos mais polêmicos para discutirem já com 
outros membros empossados. A Presidente assentindo com a posição do 
conselheiro Rodrigo, garantiu que seria encontrada uma forma para que as 
ONGs participassem da nova composição. Dando sequência, a Presidente, 315 
conselheira Rosângela, argumentou que juntaria à discussão proposta pela 
conselheira Gisseli ao item quatro “Apresentação da proposta de alteração do 
Decreto que regulamenta o CMMA, assim como da alteração de seu 
Regimento Interno.” – Câmara Técnica para estudo e alterações de 
legislações, e ao item cinco, “Informações sobre o Processo Eleitoral para o 320 
novo mandato deste Conselho” por serem afins. Inicialmente destacou que 
todas as alterações que fossem propostas nas legislações do Conselho, 
somente teriam validade para a próxima gestão, tendo em vista que o atual 
mandato estava em prorrogação. Alertou que era interessante realizarem a 
revisão e adequações antes de deflagrar o Processo Eleitoral para o novo 325 
mandato. Para tanto, havia a necessidade de solicitar nova prorrogação do 
mandato para que tivessem tempo hábil de publicar as legislações alteradas e, 
somente então, lançar o Edital da Eleição. Lembrou que o tempo da 
prorrogação inicialmente concedida finalizaria em 15 de julho de 2020. Assim, 
a proposta era pedir uma prorrogação de mais 120 (cento e vinte) dias de 330 
mandato, para que finalizassem os procedimentos necessários. A plenária foi 
consultada e houve a concordância de toda a plenária. Concluindo, reafirmou 
os encaminhamentos: 1. solicitar a prorrogação de mais 120 dias para este 
mandato; 2. a Câmara Técnica para estudo e alterações de legislações se 
reuniria, tantas vezes quanto fossem necessárias, para elaborar e propor as 335 
adequações da legislação; 3. esta Câmara Técnica traria as propostas de 
alterações para apreciação do pleno; 4. após a discussão e aprovação das 
alterações pela plenária, os documentos seriam encaminhados para apreciação 
da Procuradoria Geral do Município e  para o aval do Prefeito; 5. a partir da 
publicação da legislação ajustada, a Comissão Eleitoral iniciaria os trabalhos 340 
para a eleição da nova composição para o próximo mandato deste Conselho. 
A Presidente ressaltou que em relação à mudança da competência do CMMA 
de apenas consultivo para deliberativo era um anseio do Conselho, e 
também da sociedade, há muito tempo e que isso o fortaleceria. Na abordagem 
sobre a participação do Ministério Público em Conselhos, definiu que estes 345 
eram compostos pela sociedade civil organizada e que o MP, pela Constituição 
Federal pertencia também a essa sociedade, mas para garantir a aplicação de 
leis, sendo seus membros, considerados fiscais da lei. Portanto, ao participar 
das decisões colegiadas aconteceria uma sobreposição de competências. 
Diante disso, houve uma deliberação do colegiado de Promotores Públicos 350 
estabelecendo esse entendimento. Desde então, não houve mais a participação 
de seus mesmos em Conselhos. Ainda, quando foi falado da importância do 
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apoio técnico e jurídico no corpo do Conselho, manifestou que concordava 
que não contavam com essas pessoas especialistas, mas que no decorrer dos 
anos vinham sendo atendidos pelos técnicos da Semadur e da Planurb. 355 
Seguindo, a Presidente submeteu os encaminhamentos aos pares e alguns 
conselheiros se manifestaram apenas para alguns esclarecimentos. 
Concluíram votando e os encaminhamentos expostos, os quais foram 
aprovados por unanimidade de votos. Ainda como assunto de pauta, a 
Presidente comunicou que o CMMA recebeu o Parecer da PGM sobre a sua 360 
competência na aprovação das Prestações de Contas do Fundo Municipal de 
Meio Ambiente (FMMA), cujo teor somente confirmava o que este pleno 
sempre defendeu, que não era competência do CMMA aprovar ou não as 
Prestações de Contas do FMMA. Entretanto, continuaria a analisar e emitir 
parecer sobre a Proposta Orçamentária para o FMMA e acompanharia a 365 
aplicação dos recursos, verificando se o que foi planejado estava sendo 
cumprido. Informou que responderiam os questionamentos do Promotor Luiz 
Antônio sobre a competência do Conselho, anexando o Parecer da PGM. 
Concluindo a pauta, foi apresentado o Processo EIA RIMA n. 11777/2019-29, 
fase quatro sobre um loteamento na saída para Sidrolândia, constando, já o 370 
Parecer da Comissão de Controle Ambiental (CCA), assim como o Parecer da 
equipe técnica da Semadur. A conselheira Ossana prontificou-se em analisá-
lo, quando a conselheira Neila, o conselheiro Leonardo e o conselheiro 
Benjamin se ofereceram para ajudar na análise e emissão de parecer. O 
conselheiro Benjamin sugeriu ainda que a empresa responsável pelo 375 
empreendimento fizesse uma apresentação ao CMMA, quando a conselheira 
Gisseli expôs que o Projeto fora explanado em audiência pública, 
oportunidade em que convidou o CMMA. Porém, garantiu que consultaria os 
representantes para verificar a possibilidade de nova apresentação a este 
plenário. A seguir, a Presidente anunciou que precisavam realizar uma Sessão 380 
Extraordinária para apresentação do parecer da Câmara Técnica de 
Acompanhamento do FMMA sobre a Proposta Orçamentária do 
FMMA/2021. A data sugerida foi o dia 29 de junho, às 10 horas, a qual foi 
aprovada por toda a plenária. Isto consignado, e cumprida a pauta, a 
Presidente, conselheira Rosângela, manifestou sentir saudades dos 385 
encontros presenciais e de abraçar a todos, contudo, dentro do novo normal 
que estamos vivendo, desejou um ótimo dia aos presentes, agradeceu a 
participação dos pares e a contribuição da equipe da Planurb que nos apoiou 
para a realização desta reunião virtual. Declarou encerrada a presente sessão, 
e eu, Maria Bernardete Durante, Secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata 390 
que será lida e aprovada em Sessão Ordinária, assinada pela Presidente e pelo 
Secretário-Executivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Campo 
Grande/MS, 16 de junho de 2020.  

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


