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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – CMMA 
 

     Ata da 341ª Sessão Extraordinária/CMMA, que foi realizada virtualmente, 
tendo em vista o sistema de isolamento devido à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (COVID 19) e, e segundo o estabelecido no art. 13, inciso 
I do Decreto n. 14.195, de março de 2020, foi adotado como medida para 
proteger a população. A reunião teve a seguinte pauta: 1. Apresentação do 5 
Parecer sobre a Proposta Orçamentária do FMMA/2021- Câmara Técnica 
para Acompanhamento do FMMA - Coordenadora Rosângela Maria 
Rocha Gimenes. - Apreciação e manifestações do plenário.  

  
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas e 10 
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 Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (Planurb), e com a assistência da Assessora Técnica às 
plenárias da Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados, Maria 15 
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 Viana Vieira (Segov), Leonardo Sampaio Costa (Imasul), Eliza 
Mense (Instituto Arara Azul), Rosângela Maria Rocha Gimenes (OAB/MS) 20 
Benjamin Duarte (Asef), Ossana Chinzarian Miguel (Sinduscon/MS), 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 25 
presente também o técnico da Planurb e anfitrião da reunião, Victor Azevedo 
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 341ª Sessão 
Extraordinária do CMMA. Em seguida, solicitou à conselheira Gisseli para 30 
iniciar a exposição. A conselheira Gisseli, membro da Câmara Técnica 
responsável pela análise da Proposta Orçamentária e, também, representante 
da Semadur, que elaborava esta Proposta, expôs que a Câmara Técnica se 
reuniu e avaliou os pontos já apontados nas reuniões anteriores, visto que 
todos os membros deste Conselho tiveram a oportunidade de conhecer, com 35 
antecedência, o teor da mesma, pois foi enviada por e-mail para o grupo, como 
era de praxe. Explicou que a equipe acatou algumas sugestões e se colocou à 
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disposição dos pares para maiores esclarecimentos. A proposta, com algumas 
alterações foi disponibilizada na tela e o conselheiro Rodrigo solicitou que a 
conselheira Gisseli explanasse, de maneira geral, o que constava na mesma. 40 
Prontamente, a conselheira Gisseli procedeu à leitura dos itens e, na medida 
em que surgiam os questionamentos, a equipe, junto com a Coordenadora da 
Câmara Técnica, conselheira Rosângela, respondia e esclarecia cada ponto. 
Cada item de todos os Eixos foi amplamente discutido e algumas sugestões 
ainda foram acatadas e incorporadas à Proposta. Esgotadas as manifestações, 45 
a Presidente, conselheira Rosângela, submeteu o documento à votação da 
plenária, a qual foi favorável à composição finalizada do mesmo. Dessa forma, 
afirmou que a Proposta Orçamentária/2021, com parecer favorável do 
pleno, seria encaminhada à Semadur para os encaminhamentos cabíveis, 
assim como, uma cópia ficaria nos arquivos do CMMA para acompanhamento 50 
posterior. Pontuou ainda, que esta Sessão Extraordinária foi realizada 
virtualmente e que a gravação ficaria disponível para possíveis consultas. 
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 55 
Municipal do Meio Ambiente. Campo Grande/MS, 29 de junho de 2020.  

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


