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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EDITAL n. 01/CMMA/2020

INSTAURA PROCESSO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA CLASSISTA, DO SETOR EMPRESARIAL E DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E/
OU DE PESQUISA PARA COMPOREM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
DE CAMPO GRANDE-MS, BIÊNIO 2020 A 2022.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente- CMMA, no uso de suas atribuições legais 
e com base na Lei n. 3.176, de 11 de julho de 1995, alterada pela Lei n. 4.483, de 21 de 
junho de 2007 e Decreto N. 10.091, de 13 de agosto de 2007, torna pública a instauração 
do Processo de eleição de entidades e instituições da sociedade civil organizada para 
comporem o plenário do colegiado durante o biênio 2020-2022 que reger-se-á de acordo 
com a legislação pertinente e o disposto neste Edital.

1. Das Inscrições

1.1 Poderão inscrever-se Entidades e Instituições da sociedade civil organizada, 
regularmente constituídas, com sede e foro no Município de Campo Grande/MS, conforme 
segmento representado:
a) da sociedade civil organizada classista que representem os profissionais liberais,
b) da sociedade civil organizada classista que representem o setor empresarial, e 
c) das instituições de ensino e/ou de pesquisa técnico-cientifica.

1.2 O período de inscrições será de 15 de setembro de 2020 até às 23h59m do dia 02 
de outubro de 2020, exclusivamente pelo e-mail caoc.segov@gmail.com  em função das 
restrições impostas pela Pandemia da COVID-19.

2. Das Vagas 

2.1 O CMMA contará com 9 (nove) membros titulares da sociedade civil e seus respectivos 
suplentes, conforme abaixo discriminado, sendo:

INTERESSADO/MANTENEDORA: Conselho Municipal de Educação de 
Campo Grande/CME/CG/MS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPPO GRANDE 

UF:
MS 

ASSUNTO: Orientação para o Sistema Municipal de Ensino de Campo Grande/MS, 
referente ao descumprimento aos decretos municipais que suspenderam as 
atividades escolares presenciais. 
CONSELHEIROS RELATORES: Ana Paula Zaikievicz Azevedo, Ana Paula Gaspar 
Melim, Itamar Soares de Arruda, Leusa de Melo Secchi, Lilian Cristiane Teles da Rosa 
Herrera, Maria José do Amaral. 
PARECER N.: CÂMARA: APROVADO EM:

58/2020 Bicameral (CEB/CLN) 3/9/2020 

1. Introdução

Desde março de 2020, estamos imersos em um cenário brasileiro adverso em 
consequência da COVID-19. Dentre as medidas adotadas para conter a rápida 
escalada de contágio e combater a disseminação da doença, o poder público 
suspendeu as aulas presenciais das redes públicas e das instituições privadas, por 
tempo indeterminado.  Em decorrência, as crianças/estudantes tiveram que ficar em 
casa, sob os cuidados permanentes dos familiares, e necessitam de atenção em 
todos os aspectos do desenvolvimento, e, neste momento, a proteção à saúde, a 
defesa da vida e a integridade das crianças, dos profissionais da educação e de todos 
os envolvidos são prioridades absolutas, por isso as medidas de isolamento e/ou 
distanciamento social são tão necessárias. 

O Conselho Municipal de Educação/CME/CG/MS, ante a suspensão das aulas 
presenciais nas instituições de ensino em Campo Grande/MS, para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública internacional decorrente da COVID-19, vem a 
público orientar as instituições de ensino pertencentes ao Sistema Municipal de 
Ensino de Campo Grande sobre o atendimento domiciliar e institucional irregular no 
desenvolvimento das atividades escolares com crianças. 

Considerando a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional/ESPIN, em razão da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo Coronavírus; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde/OMS declara, em 11 de 
março de 2020, a disseminação comunitária da infecção humana causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), classificada em estado pandêmico; 

Considerando o Decreto Municipal n. 14.189, de 15 de março de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional, decorrente do Novo Coronavírus/COVID-19, e suspende o 
funcionamento de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, pelo prazo de 20 
dias corridos, a partir de 18 de março de 2020; 

Considerando o Decreto Normativo do Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul n. 15.393, de 17 de março de 2020, que acrescenta o art. 2º ao Decreto n. 
15.391, de 16 de março de 2020, e determina a suspensão das aulas presenciais nas 
unidades e nos Centros da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, e no § 
2º orienta as redes públicas municipais de ensino e as instituições privadas de 
educação básica, no território sul-mato-grossense, a observarem o disposto no caput
desse artigo; 

Considerando a Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

Considerando o Decreto Municipal n. 14.227, de 2 de abril de 2020, que 
prorroga até 6 de maio de 2020, o prazo de suspensão de funcionamento de todas 
as instituições de ensino da Rede Municipal de Ensino; 

Considerando o Decreto Municipal n. 14.257, de 17 de abril de 2020, que 
dispõe sobre regras de funcionamento das atividades econômicas e sociais em 
regime especial de prevenção à COVID-19, em Campo Grande-MS; 

Considerando o Decreto Municipal n. 14.272, de 30 de abril de 2020, que 
prorroga o prazo de suspensão de funcionamento das unidades que menciona, até 
22 de maio de 2020; 

Considerando o Decreto Municipal n. 14.316, de 20 de maio de 2020, que 
suspende as aulas presenciais de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, no 
período de 22 de maio a 30 de junho de 2020; 

Considerando o Decreto Municipal n. 14.369, de 29 de junho de 2020, que 
prorroga até 31 de julho de 2020, o prazo de suspensão das aulas presenciais de 
todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, previsto no art. 1º, do Decreto n. 
14.316, de 20 de maio de 2020; 

Considerando o Decreto Municipal n. 14.398, de 28 de julho de 2020, que 
prorroga a suspensão das aulas presenciais de todas as escolas da Rede Municipal de 
Ensino, até 7 de setembro de 2020; 

Considerando o Decreto n. 14.445, de 3 setembro de 2020, que suspende as 
aulas presenciais de todas as escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, no 
período de 8 de setembro a 8 de outubro de 2020; 

Considerando que os estudos de cientistas e especialistas em saúde pública 
apontam que a adoção do isolamento e/ou o distanciamento social tem sido medida 
primordial com efeitos atenuantes comprovados sobre a evolução da pandemia; 

Considerando que os direitos humanos fundamentais da criança devem ser 
respeitados; direitos a cuidados para a preservação da saúde e proteção contra a 
infecção pelo Coronavírus que, neste momento, devem ser reforçados;  

Considerando que há muitos aspectos que necessitam de análises cuidadosas 
do ponto de vista dos riscos da infecção, não somente das crianças, mas, também, 
devido ao contato dos adultos com as crianças em diferentes momentos; 

Considerando que ainda restam dúvidas acerca dos dados epidemiológicos da 
infecção por Coronavírus no Brasil e das consequências dessa doença para as 
crianças e, por outro lado, existem dados consistentes sobre a letalidade da doença; 

Considerando que o retorno às aulas e às atividades pedagógicas presenciais 

Considerando que o retorno às aulas e às atividades pedagógicas presenciais 
das escolas deve ocorrer apenas quando houver informações seguras sobre a 
regressão de contágios e condições que garantam direitos de proteção à saúde das 
crianças e dos profissionais, definida pelas autoridades sanitárias; 

Considerando que o enfrentamento ao momento histórico pelo qual passa 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Estado brasileiro, por conta da Covid-19, 
necessita ser feito sem ceder às pressões para ações negligentes, irresponsáveis e 
ilegais de constituir em espaços domésticos ou institucionais um coletivo aglomerado 
de crianças, para o desenvolvimento das atividades escolares; 

Considerando que, em razão da suspensão das aulas presenciais, muitos 
estudantes estão em casa com os familiares, os quais tentam conciliar o trabalho 
formal com as tarefas domésticas e com o auxílio às atividades escolares remotas 
que mantêm as crianças numa rotina de interação virtual com a escola e os 
professores, este Conselho Municipal de Educação resolve manifestar-se, 
publicamente, contrário ao atendimento escolar irregular e clandestino para grupos 
de crianças/estudantes em instituições que deveriam estar com as atividades 
pedagógicas suspensas. 

O atendimento escolar irregular e clandestino negligencia todos os protocolos 
de segurança sanitária que devem ser desenvolvidos, fere as determinações 
estabelecidas nos decretos federais, estaduais e municipais, que suspenderam as 
aulas presenciais de todas as escolas da Rede Estadual e Municipal de Ensino, e 
coloca em risco a vida das crianças e das famílias. 

Defendemos que todas as instituições cumpram as normativas vigentes de 
combate à pandemia e que em nenhuma hipótese submetam as crianças ao 
descumprimento das regras de saúde pública, em função do cumprimento do 
currículo escolar. 

Reafirmamos nossa posição em defesa aos direitos das crianças, ao 
compromisso ético com a educação, e que a legislação seja cumprida, com vistas a 
evitar qualquer prática ou circunstância que coloque em risco a vida das 
crianças/estudantes e seus direitos civis.  

Diante do exposto, este CME refuta quaisquer propostas de atendimento à 
educação que desrespeitem as normativas estabelecidas e garantidas em lei, e 
alertamos que qualquer identificação, notificação ou ciência da adoção de ações ou 
atividades escolares irregulares que contrariarem os dispositivos legais vigentes de 
combate à pandemia da Covid-19 será, imediatamente, comunicada aos órgãos 
competentes para as devidas providências.  

2. VOTO DOS RELATORES: Por entendermos a importância das orientações às 
instituições de ensino pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Campo 
Grande - MS, ante a suspensão das aulas, em razão da pandemia da Covid-19, 
somos favoráveis às orientações deste Parecer. 

Ana Paula Zaikievicz Azevedo 
Ana Paula Gaspar Melim 
Itamar Soares de Arruda 
Leusa de Melo Secchi 
Lilian Cristiane Teles da Rosa Herrera 
Maria José do Amaral 

3. CONCLUSÃO DA CÂMARA: A Câmara Conjunta, reunida em 3/9/2020, 
acompanha o voto dos relatores.  
Aristóbulo dos Anjos Castro Neto, Elisangela Melo da Silva, Heraldo Stockler Bojikian, 
Lizabete Coutinho de Lucca, Nilce Rozely Santana de Sousa Krieger, Patrícia Alves 
Carvalho, Rosimeire Leal de Oliva, Teruko Misuzaki Massago, Waldir Leonel, Zélia 
Aparecida dos Santos Aguiar.  

4. APROVADO EM SESSÃO PLENÁRIA, de 4 de setembro de 2020. 
Ana Paula Gaspar Melim, Ana Paula Zaikievicz Azevedo, Aristóbulo dos Anjos Castro 
Neto, Elisangela Melo da Silva, Heraldo Stockler Bojikian, Itamar Soares de Arruda, 
Leusa de Melo Secchi, Lilian Cristiane Teles da Rosa Herrera, Lizabete Coutinho de 
Lucca, Maria José do Amaral, Nilce Rozely Santana de Sousa Krieger, Patrícia Alves 
Carvalho, Rosimeire Leal de Oliva, Teruko Misuzaki Massago, Waldir Leonel, Zélia 
Aparecida dos Santos Aguiar.  

Alelis Izabel de Oliveira Gomes
Conselheira Presidente/CME/CG/MS 
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a) 3 (três) representantes da sociedade organizada classista que representem os  
profissionais liberais,

b) 3 (três) representantes da sociedade civil organizada que representem  o setor 
empresarial, e 

c) 3 (três) representantes das instituições de ensino e/ou de pesquisa técnico-cientifíca.

2.2 Além das vagas do item anterior serão indicadas pelo Fórum Permanente de Meio 
Ambiente 3 (três) entidades não governamentais (ONG/Oscip) de defesa do meio 
ambiente. O Fórum de Defesa do Meio Ambiente deverá encaminhar a indicação de seus 
representantes até o dia 20 de outubro de 2020.

2.3 O total de vagas para a composição será de 12 (doze) membros titulares mais seus 
respectivos suplentes. 

3. Dos Documentos 

3.1 Para efetivar inscrição, as entidades e instituições candidatas deverão apresentar a 
Ficha de Inscrição (em anexo) preenchida, além das cópias dos seguintes documentos: 

a) Estatuto Social ou Regimento devidamente registrado em Cartório;

b) Termo de eleição e de posse da diretoria; e

c) RG e CPF do dirigente e/ou representante legal; e

d) Declaração de responsabilidade (modelo anexo).

3.2 O dirigente responsável pelas entidades e instituições inscritas deverá indicar um 
representante para comparecer na data da eleição por meio do preenchimento da Ficha 
de Representantes (anexo), onde constarão os seus dados pessoais. O representante 
deverá encaminhar por e-mail caoc.segov@gmail.com até o dia anterior à eleição, 
documento oficial de identificação com foto e a declaração de responsabilidade (anexo) 
preenchida.

3.3 Os formulários referentes à Declaração de Responsabilidade e Fichas de Inscrição 
de representante e de indicação de conselheiros estarão disponíveis no site da Planurb, 
no link do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA ou poderão ser solicitadas pelo 
e-mail caoc.segov@gmail.com

4. Da Homologação 

4.1 A documentação apresentada das candidaturas será analisada pela Comissão Eleitoral 
que homologará as entidades e instituições inscritas, tornando-as aptas a participar do 
Processo Eleitoral, ou não. 

4.2 Após o encerramento do prazo para as inscrições será publicada no Diário Oficial 
do Município a lista das entidades e instituições habilitadas ao processo eletivo para a 
composição do CMMA. 

4.3 Aqueles que se sentirem prejudicados poderão apresentar recurso, apresentando 
os motivos, através de requerimento endereçado à Comissão Eleitoral, no prazo de até 
48 (quarenta e oito) horas da publicação da lista de entidades e instituições aptas, pelo 
e-mail caoc.segov@gmail.com

4.4 Finda a análise aos recursos, a Comissão Eleitoral fará publicar no Diogrande a lista 
final das entidades e instituições habilitadas ao processo eletivo, para composição do 
plenário do CMMA, por segmento. Não havendo recursos, dispensar-se-á nova publicação 
das credenciadas habilitadas. 

5. Da Eleição 

5.1 A eleição se realizará em Assembleia Geral convocada pelo CMMA, às 9 (nove) 
horas do dia 15 (quinze) de outubro de 2020, quinta-feira. A sessão será realizada por 
meio virtual pela plataforma digital zoom, com abertura da sala virtual às 8h30m para 
registro de presença e verificação de quórum, conforme estabelecido no art. 13, inciso 
Ido Decreto n. 14.195, de 8/3/2020. 

6. Da Assembleia Geral 

6.1 O representante legal de cada entidade e instituição devidamente homologada 
deverá encaminhar o seu documento identificação pelo e-mail caoc.segov@gmail.com 
até o dia 14 de outubro de 2020 e assinar a lista de presença virtual, na plataforma 
digital zoom. 

6.2 Cada entidade candidata, na pessoa de seu representante, terá direito a votar em 3 
(três) entidades ou instituições partícipes do mesmo segmento, de modo a escolher as 3 
(três) vencedoras por maioria de votos. 

6.3 Em caso de empate será realizada nova votação com direito a 1 (um) voto de cada 
representante das entidades daquele segmento. 
       
7. Da Proclamação, da Indicação, da Nomeação e da Posse 
      
7.1 A Comissão Eleitoral fará publicar no Diogrande a lista das entidades e instituições 
eleitas no processo eletivo para o plenário do CMMA, por segmento, até o dia 20 de 
outubro de 2020.
 
7.2 Após a publicação, as entidades e instituições eleitas deverão encaminhar até dia 
30 de outubro de 2020, no e-mail caoc.segov@gmail.com, a Ficha de Indicação de 
Conselheiro (a) (em anexo) devidamente preenchida, assinada pelo representante da 
entidade, acompanhada de cópia do RG e CPF dos (das) indicados (as) como conselheiro 
(a) titular e conselheiro (a) suplente. 

7.3 Os representantes titulares e suplentes serão convidados pela Presidente do CMMA 
para participar da Sessão Ordinária do dia 12 de novembro de 2020, quinta-feira, às 
8h30m horas. A sessão será realizada por meio virtual pela plataforma digital zoom, com 
abertura da sala virtual às 8 horas para registro de presença e verificação de quórum, 
conforme estabelecido no art. 13, inciso I do Decreto n. 14.195, de 8/3/2020. 

8.  Das Disposições Finais 

8.1 Os (as) conselheiros (as) titulares e suplentes terão mandato de 2 (dois) anos, salvo 
eventual prorrogação. 

8.2 As entidades e associações, e seus respectivos representantes, deverão manter 
atualizados os dados de contato, incluindo endereço eletrônico, junto ao CMMA desde a 
posse e durante todo o tempo de mandato do Conselho. 

8.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente 
(CMMA) por Intermédio da Comissão Eleitoral. 

8.4 As datas fixadas neste edital poderão ser alteradas, conforme decisão da Comissão 
Eleitoral, devendo, para tanto, ser dada a devida publicidade através do Diário Oficial do 
Município.

8.5 Em caso da necessidade de esclarecimentos ou dúvidas de qualquer natureza, as 
mesmas deverão ser dirigidas à Comissão Eleitoral, e encaminhadas para o e-mail caoc.
segov@gmail.com, ou na Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados – AAOC, 
telefone (67) 99213-5122 ou 99223-4068.

Campo Grande, MS, 11 de setembro de 2020.
 

Rosângela Maria Rocha Gimenes 
Presidente do CMMA 

Comissão Eleitoral: 

Rosângela Maria Rocha Gimenes - OAB/MS - Coordenadora
Berenice Maria Jacob Domingues  - (Planurb)
Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos - (Semadur)
Benjamin Duarte – ASEF
Ossana Chinzarian Miguel - Sinduscon
Peter James Richardson (Secovi)



DIOGRANDE n. 6.063PÁGINA 23 - quarta-feira, 16 de setembro de 2020

 

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Republica-se a seguinte pauta por constar alterações nos originais publicados 
no DIOGRANDE nº. 6.027 de 10/08/2020.

Pauta de Julgamento Nº. 0038/2020

Em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 81 da Lei Complementar nº. 
02 de 15 de Dezembro de 1992, faço saber, a quem interessar possa, que no dia 16 
(dezesseis) do mês de setembro de 2020, à partir das 08:00 hs, a Junta de 
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande em Sessão Ordinária, julgará na Rua 
Cândido Mariano, nº. 2655 – 4º andar - Sala 05, Central de Atendimento ao Cidadão, os 
seguintes Recursos:

RECORRENTE: Ademar Albuquerque de Oliveira
RECURSO: Voluntário nº. 0128/2020
PROCESSO: 94129/2018-55
PARECER: Ismael Almada Filho
RELATOR: Adalton Aparecido Nantes Gimenez
ASSUNTO: Código Tributário – Isenção de IPTU

RECORRENTE: Kenji Kurashigue
RECURSO: Voluntário nº. 0506/2013
PROCESSO: 26199/2013-11
PARECER: Ismael Almada Filho
RELATOR: Adrianne Cristina Coelho Lobo
ASSUNTO: Código Ambiental – Multa

RECORRENTE: Agência de Habitação Popular de MS
RECURSO: Voluntário nº. 0292/2015
PROCESSO: 90378/2013-01
PARECER: Ismael Almada Filho
RELATOR: Alberto Kalachi
ASSUNTO: Código Ambiental – Multa
REPRESENTANTE: Maria do Carmo Avesani Lopez

RECORRENTE: Agência de Habitação Popular de MS
RECURSO: Voluntário nº. 0293/2015
PROCESSO: 90379/2013-66
PARECER: Ismael Almada Filho
RELATOR: Alberto Kalachi
ASSUNTO: Código Ambiental – Multa
REPRESENTANTE: Maria do Carmo Avesani Lopez

RECORRENTE: Nabor Mendonça
RECURSO: Voluntário nº. 0144/2020
PROCESSO: 5142/2019-92
PARECER: Ismael Almada Filho
RELATOR: Eduardo Lino Duarte
ASSUNTO: Código Tributário – Isenção de IPTU

RECORRENTE: Ministério Atos de Justiça
RECURSO: Voluntário nº. 0155/2020


