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O espaço urbano que condensa o 
maior número de informações sobre 
o processo de criação e de desenvol-
vimento da cidade é designado como 
Centro. Os edifícios, as casas e as in-
fraestruturas do Centro contam parte 
da história de famílias e grupos so-
ciais que ali construíram seu presen-
te e, hoje, constroem seu futuro com a 
perspectiva de que seus descendentes 
recebam o legado. A este legado social 
dá-se o nome de patrimônio. 

O Plano de Revitalização do Centro, 
promulgado pela Lei Complementar 
n. 161 em 20 de julho de 2010, foi cons-
truído com a finalidade de atender as 
demandas por modernização da área 
central de Campo Grande, sem deixar 
de lado a preservação do patrimônio. 
Estas solicitações foram apontadas 
por usuários, moradores, trabalha-
dores, comerciantes, prestadores de 
serviços e instituições públicas e pri-
vadas durante o processo de discus-
sões do Plano, iniciado em 2009. 

As intervenções propostas pelo 
Plano de Revitalização têm como ob-
jetivos a revitalização econômica; a 
preservação do patrimônio histórico 
e cultural; a valorização do espaço 
público; a animação cultural; e a ges-
tão urbana e ambiental da área cen-
tral que corresponde à Zona Especial 
de Interesse Cultural – Centro (Zeic/
Centro). Para tanto, foram listadas 92 
ações de curto, médio e longo prazo 
a serem desenvolvidas e implantadas 
no horizonte de 20 anos, a partir de 
2010. 

Assim sendo, das 92 ações previs-
tas, em menos de dois anos, cinco já 
foram concluídas e quatro estão em 
fase de conclusão. 

Os efeitos das obras das Orlas Mo-
rena I e II, do decreto ‘Reviva o Cen-
tro’, da inclusão da preservação do 
patrimônio no texto da Lei de Ordena-
mento do Uso e da Ocupação do Solo 
e da inclusão dos espaços ocupados 
pelos antigos trilhos da rede ferrovi-
ária, protegidos por tombamento, são 
avanços significativos e sinalizam um 
futuro muito melhor para o Plano e, 

consequentemente, para os cidadãos 
que ajudaram na sua formulação.

A revitalização do Complexo da 
Estação Ferroviária que abrange as 
obras de restauração dos prédios 
principais, a implantação do Centro 
de Documentação da Estrada de Fer-
ro Noroeste do Brasil, cujo projeto 
museológico está concluído, a implan-
tação do Parque Esplanada também 
com o projeto concluído, dá conta de 
preparar este núcleo histórico e a re-
gião vizinha para um salto qualitativo 
de proporções nunca experimentadas 
em Campo Grande.

Todos estes projetos e obras de-

senvolvidos são compartilhados com 
diversas entidades, contando com a 
participação de parceiros relevantes, 
tais como: IPHAN/MS, Sebrae-MS, Fe-
comércio, CDL, Associação Comercial 
de Campo Grande, SESC e Senai.

A repercussão destes investimen-
tos tem sido positiva, condição neces-
sária para que as futuras ações sejam 
avaliadas positivamente pelos novos 
parceiros que venham juntar-se ao 
processo de transformação do Centro 
de Campo Grande.

* Divisão de Planejamento para Preservação 
do Patrimônio - Planurb

Os conselheiros regionais iniciaram 
suas atividades em fevereiro e agora, além 
das suas demandas normais, estão envol-
vidos em duas atividades muito importan-
tes: as eleições dos Conselhos Regionais e 
a discussão do Orçamento 2013.

O processo eleitoral se iniciou em 
março e segue até o dia 7 de maio, data li-
mite para as entidades preencherem um 
documento pleiteando uma vaga. E a dis-
cussão da peça orçamentária começou 
com o retorno dos trabalhos dos conse-
lheiros regionais, à medida que muitos já 
estão nos bairros colhendo informações, 
e termina nas audiências públicas, reali-
zadas em Campo Grande e nos distritos 
de Anhanduí e Rochedinho. 

Durante o período de discussão, até 
o dia 15 de abril, toda a população está 
convidada a acessar o site do Orçamen-
to Comunitário (www.capital.ms.gov.br/
orcamento) e escolher qual é sua prio-
ridade de obra ou serviço. As três mais 
votadas por região irão subsidiar as 
reuniões públicas, contribuindo para a 
elaboração do documento final, que será 
encaminhado para a prefeitura.

Nesta primeira edição do jornal, 
iremos destacar estes dois assuntos, 
mostrar um pouco mais dos trabalhos 
desenvolvidos direta ou indiretamente 
pelos conselheiros regionais e realçar 
também a força do trabalho da comu-
nidade. Para finalizar, o prefeito Nelson 
Trad Filho nos concedeu uma entrevis-
ta, na qual explicou a relevância dos 
trabalhos dos Conselhos Regionais para 
Campo Grande.

Plano de Revitalização do Centro: estratégias 
para proteger e valorizar a área centralConselhos Regionais: 

trabalho voluntário 
que fortalece a 

administração pública

Editorial

Diretora-presidente:
Marta Lúcia da Silva Martinez

Mapa da Zeic/Centro com as principais ações do Plano de Revitalização do Centro
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Dando início às atividades 
dos conselheiros regionais, o 
prefeito da capital se reuniu em 
fevereiro com as mesas diretoras 
e apresentou os investimentos 
previstos para 2012. Como os lí-
deres comunitários participam 
da discussão do orçamento mu-
nicipal, encontros como esses 
são fundamentais, à medida que 
esclarecem o que será executado 
ou não, quais os motivos, além de 
estabelecer um contato mais pró-
ximo, visando uma gestão mais 
participativa.

Em relação ao trabalho de-
senvolvido pelos conselheiros 
regionais, o prefeito frisou sua 
relevância, destacando a impor-
tância da capacitação, previs-
ta para o primeiro semestre de 
2012. “A participação dos conse-
lhos é muito importante, por isso 
o investimento nos conselheiros. 
Todos gostam de ver seu trabalho 
reconhecido.”

Sobre o assunto, Marta Mar-
tinez, diretora-presidente do 
Instituto Municipal de Planeja-
mento Urbano (Planurb), expli-
cou que esse treinamento está 
em fase de licitação. “Teremos 
este treinamento e também ou-
tros eventos, como por exemplo, 
a comemoração do Dia do Líder 
Comunitário, em maio, e, princi-
palmente, a discussão do orça-
mento do próximo ano”.

Anhanduizinho
Para o presidente do Con-

selho, José Arante de Souza, o 
trabalho dos conselheiros é faci-
litado pela parceria com os pre-
sidentes de bairro, dessa manei-
ra, eles fazem o levantamento 
com a comunidade para, depois, 
verificar com a administração 
pública o que pode ou não ser 
feito. “Nós nos sentimos privi-
legiados e com a missão cum-
prida”. E a respeito dos investi-
mentos na região mais populosa 
da capital, como por exemplo, a 
construção da escola no lotea-
mento Varandas do Campo, José 
Arante afirma que atendem aos 
anseios da população. “São ca-
sas, Ceinfs, a ponte... Obras que 

as pessoas realmente estavam 
necessitando”.

Bandeira

A implantação do Parque Li-
near do Cabaça e as academias 
ao ar livre na Praça Flamboyant 
e COHAB são exemplos de soli-
citações atendidas. E durante a 
reunião, a mesa diretora refor-
çou a necessidade de serem ins-
taladas lixeiras na Lagoa do Ita-
tiaia, e pediu mais informações 
sobre a estrada das Moreninhas 
e o Polo Industrial. “Como o 
projeto da estrada não entrou 
no PAC da Mobilidade, estamos 
tentando viabilizá-lo por emen-
da. E sobre o Polo, sua área de 
20 hectares será destinada à 
Cidade dos Ônibus, onde será 
construída toda uma estrutura 
para abrigar os ônibus interes-
taduais e funcionários, o que irá 
gerar muito emprego para o lo-
cal”, disse o prefeito.

Centro

Para a região central, Nelson 
Trad Filho explicou que o recape-
amento não conta com verba fe-
deral, apenas recursos próprios. 
“Nos planejamos desde o ano pas-
sado para isso. A equipe técnica 
está me repassando as principais 
ruas que estão precisando”, afir-
mou o prefeito, destacando as in-
tervenções na Avenida das Ban-
deiras, Bandeirantes, nas ruas 
da Zona Especial de Interesse 
Cultural do Centro (Zeic/Centro) 
e em trechos da Guaicurus. “Já a 
Avenida Mato Grosso ficará com 
o Governo do Estado”.

Um exemplo de solicitações 
atendidas é o Plano de Revitali-
zação do Centro, o qual possui 
várias obras e projetos em anda-
mento. Durante a reunião, Nelsi-
nho destacou a Orla Ferroviária, 
uma rua diferenciada, feita ape-
nas para os pedestres e ciclistas. 
“Minha ideia é que ela acabe se 
tornando uma rua 24 horas. Lá 
teremos quiosques especiali-
zados na culinária de colônias 
importantes para o desenvolvi-

mento de Campo Grande: a para-
guaia, espanhola, boliviana, sírio-
libanesa, italiana, portuguesa, 
africana e japonesa”.  

Imbirussu
As comunidades do Beija-Flor/

Residencial Sírio-Libanês e Jar-

dim Inápolis comemoram o ga-
nho em qualidade de vida, já que 
o corredor de transporte coletivo 
da região recebeu obras de pavi-
mentação e drenagem. Durante 
a reunião, o foco foram as dis-
cussões sobre esse tipo de obra 
e a necessidade de ampliação 
da rede de esgoto, para a qual o 
representante do bairro pode en-
viar uma solicitação ao gabinete 
do prefeito.

Lagoa
O presidente do Conselho, 

Francisco Rodrigues de Mesqui-
ta, agradeceu os investimentos 
na região do Lagoa, com destaque 
para o Parque do Lagoa e várias 
outras obras, dentre elas a ponte 
que liga o São Conrado ao Santa 
Emília e os Centros de Educação 
Infantil (Ceinf) dos bairros Tijuca 
II, Santa Emília, São Conrado e 
Residencial Oliveira III.

Prosa
A região do Prosa, contempla-

da com o projeto federal da Praça 
dos Esportes e da Cultura (PEC) 
– Praça Jardim Noroeste, vê com 
alegria todos os investimentos. 
“É um trabalho muito grande a 
nossa participação na discussão 
do orçamento municipal. Então é 
uma felicidade enorme. Na nossa 
região, eu gostaria de destacar 
o asfalto, o Ceinf e, claro, a PEC. 
Somos nós que alavancamos com 
a comunidade quais são as neces-
sidades”, declarou Carlos Henri-
que Faustino Rosa, presidente no 
Conselho do Prosa.

 

Segredo
A construção de quatro Ceinfs 

e a drenagem e urbanização do 
Parque dos Laranjais na região 
do Segredo é recebida com festa 
pela comunidade e traz um sen-
timento de dever cumprido aos 
conselheiros. Somando às me-
lhorias, acrescenta-se o Parque 
Linear do Segredo, para o qual já 
há grande mobilização por parte 
dos moradores para garantir sua 
manutenção.

Prefeito se reúne com Mesas Diretoras

Reunião de trabalho do prefeito Nelson Trad Filho com os Conselhos 
Regionais

Presidente do Conselho do Segredo, Pasini Brites Catharinelli, leva ao 
prefeito os anseios da comunidade

Prefeito apresenta aos líderes comunitários os investimentos em cada região



No Diário Oficial de Campo 
Grande (Diogrande) do dia 7 de 
fevereiro, foi publicada a apro-
vação do novo regimento interno 
dos Conselhos Regionais. Após 
um ano de estudo, as propostas 
de modificações foram concluí-
das e agora todos os conselheiros 
regionais estão sob novas regras. 
Para desenvolver todo este pro-
cedimento, eles formaram co-
missões de trabalho e depois as 
propostas seguiram para análise 
jurídica da Prefeitura Municipal.

Segundo a diretora de pesqui-
sa e informação do Instituto Mu-
nicipal de Planejamento Urbano 
(Planurb), Rita de Cássia Miche-
lini, a revisão do regimento é im-
portante para que ele acompanhe 
a dinâmica dos Conselhos e aten-
da melhor seu funcionamento. 
“As mudanças foram muito opor-
tunas. Dentre elas, destacaria a 
alteração do mandato das mesas 
diretoras para dois anos, coinci-
dindo com a eleição dos conse-
lheiros. Isso com certeza trará 

mais dinâmica aos trabalhos”, 
pontuou Rita.

Para preparar as sugestões 
de mudanças, cada região leu o 
documento e verificou se havia 
algo a ser modificado. Dessa ma-
neira, elaboraram as propostas 
para as alterações, as quais fo-
ram encaminhadas aos grupos 
de estudo para votação. “O mais 
legal de tudo foi o processo ser 
aberto a todos os conselheiros. 
Bem democrático”, destacou Bri-
gete Madalena Gubert, conselhei-
ra do Prosa. “Nos reunimos três 
vezes no Planurb e o apoio que 
a equipe do Instituto nos deu foi 
fundamental. Realizamos pesqui-
sas para conseguir alterar tudo 
corretamente”, destacou a conse-
lheira do Bandeira Sueli Gomes 
dos Santos. 

Vale lembrar que a Coorde-
nadoria de Apoio aos Órgãos 
Colegiados (CAOC) é responsá-
vel em verificar se os Conselhos 
Regionais estão seguindo seus 
regimentos.

Entra em vigor o novo regimento 
interno dos Conselhos Regionais

Estão abertas as 
eleições para os 

Conselhos Regionais
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- Os Grupos de Trabalho e Comissões poderão 
ser permanentes ou temporários, de acordo com o 
objeto para os quais foram criados. Serão forma-
dos por, no mínimo, um coordenador, um secretário 
e um relator.

- O mandato dos integrantes da Mesa Diretora 
será de dois anos, coincidindo com o mandato dos 
conselheiros.

- A vacância de qualquer um dos cargos da 
Mesa Diretora será preenchida por meio de uma 
nova eleição.

- A entidade que deixar de comparecer a três 
plenárias consecutivas ou intercaladas, no período 
de um ano, perderá o mandato e deverá ser subs-

Fique por dentro 
das alterações, 
conferindo as 

principais mudanças:

O processo eleitoral dos Conse-
lhos Regionais das Regiões Urba-
nas do Anhanduizinho, Bandeira, 
Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e 
Segredo e dos distritos de Anhan-
duí e Rochedinho já está aberto. 
Os Conselhos Regionais são com-
postos por representantes de en-
tidades legalmente constituídas, 
com atuação e sede em Campo 
Grande. Suas principais funções 
são: discutir as prioridades de 
obras e serviços e acompanhar a 

aplicação do Plano Diretor.
 Para participar da eleição, 

até o dia 27 de abril a entidade 
precisa estar cadastrada no Sis-
tema Municipal de Planejamen-
to (SMP), com a documentação 
em dia. E para se candidatar, 
estando regularizada, a entida-
de deve procurar o Instituto Mu-
nicipal de Planejamento Urbano 
(Planurb) até o dia 7 de maio e 
preencher um documento, plei-
teando uma vaga. Depois, é só 

fazer a campanha eleitoral e 
participar da eleição, marcada 
para o dia 27 de maio.  

A eleição será realizada em 
cada uma das sete regiões ur-
banas, simultaneamente, das 8h 
às 12h.  Os editais com todos os 
detalhes do processo eleitoral já 
foram publicados. Para conhecê-
los, acesse o site http://www.capi-
tal.ms.gov.br/planurb, clique em 
“Conselhos Regionais” e, poste-
riormente, “Eleições 2012”.

- Estatuto da entidade ou 
documento similar registrado 
em cartório;
- Ata de eleição e posse da 
diretoria;
- RG do representante legal;
- Comprovante de endereço 
do dirigente ou representan-
te legal da entidade.

Serviço:

Mais informações pelos tele-
fones 3314-5165 e 3314-5166.

Entidades que 
podem se cadastrar 

no SMP:

Documentação 
necessária para o 
cadastramento:

- Associações Desportivas;
- Associações de Moradores;
- Associações de Mulheres;
- Associações de Pais e Mestres 
(APM);
- Centros Comunitários;
- Clubes de Mães;
- Comissões de Representações;
- Conselhos Comunitários de 
Segurança; 
- Conselhos de Classe; 
- Conselhos Locais de Saúde;
- Entidades de Assistência Social;
- Grêmios Recreativos;
- Igrejas;
- ONGS;
- Sindicatos, dentre outras.

tituída. A justificativa de ausência deverá ser 
encaminhada por escrito à CAOC até a reunião 
ordinária seguinte. Sendo permitido, no máximo, 
três justificativas por ano.

- A eleição da Mesa Diretora ocorrerá em 
regime de voto secreto ou aberto por decisão 
do pleno.

- A sessão plenária poderá ser suspensa pela 
Presidência ou por um representante da Prefei-
tura Municipal para manter a ordem ou por deci-
são da Plenária.
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Os Centros de Educação In-
fantil (Ceinf) são solicitações 
recorrentes das lideranças co-
munitárias. E graças ao trabalho 
realizado em parceria com a co-
munidade, desde 2005, o número 
de Ceinfs de Campo Grande sal-
tou de 59 para 97, até março de 
2012. E com as ordens de serviço 
e de licitações do início do ano, 
somando mais de R$ 25 milhões, 
a cidade terá, em breve, mais 19 
Ceinfs nas seguintes Regiões Ur-
banas:

- Anhanduizinho: Jardim Cen-
tenário, Vespasiano Martins e Va-
randas do Campo. 

- Bandeira: Residencial Beta 
Ville, Moreninha IV e Residen-
cial Oiti.

- Imbirussu: Jardim Inápolis, 
Zé Pereira e Vila Popular.

- Lagoa: Vila Vilma, Tijuca II, 
Santa Emília, São Conrado e Re-
sidencial Oliveira III.

- Prosa: Jd. Noroeste.
- Segredo: Nascente do Segre-

do, Jardim Vida Nova, Jardim 
Anache e Vila Nasser.

Segundo a secretária munici-
pal de Educação, Maria Cecília 
Amendola da Motta, a escolha 
do local onde será instalado um 
Ceinf passa por uma série de 
critérios. “O prefeito entrega pra 

nós o documento dos conselhei-
ros, este documento é avaliado 
junto com o estudo de onde serão 
construídas casas populares e, 
também, onde estão as maiores 
demandas de matrícula. A partir 
destes levantamentos, propomos 
um determinado local. Este pro-
cedimento é importante, pois o 
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) ve-
rifica a densidade demográfica 
para aprovar o recurso para a 
construção”. 

O conselheiro do Segredo Jai-
ro Corrêa, representante da As-

sociação de Moradores do Con-
junto Habitacional Nascente do 
Segredo, reconhece a dificuldade 
do prefeito em aprovar a todas 
às solicitações. Todavia, afirmou 
que as prioridades são atendidas. 
“Estamos muito felizes. Agora irá 
sair Ceinf e asfalto. O nosso tra-
balho vale à pena, porque vemos 
os frutos na comunidade”.

Para Marilene Ramires da Sil-
va do Bandeira, representante da 
Associação de Moradores do Re-
sidencial Betaville, o esforço das 
lideranças comunitárias tem re-
sultado, pois a região recebe suas 

melhorias. “A gente faz os nossos 
pedidos, levamos até a prefeitura, 
somos bem recebidos e nossas 
reivindicações são atendidas”.

Educação Infantil

A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), Lei n. 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
explica que a Educação Básica é 
formada pela Educação Infantil 
(creche, de 0 a 3 e pré-escola, de 
4 a 5 anos), Ensino Fundamen-
tal (dos 6 aos 14) e Ensino Mé-
dio (15 aos 17). “Educação é um 
termo mais abrangente, entra o 
‘cuidar’ e o ‘educar’. Duas ques-
tões indissociáveis nessa faixa 
etária até os 5 anos”, destacou 
Maria Cecília.

Atualmente, os Ceinfs de Cam-
po Grande atendem 19 mil crian-
ças e as Escolas Municipais mais 
de 80 mil. Com a Emenda Consti-
tucional nº 59, de 11 de novembro 
de 2009, que assegura a obriga-
toriedade dos 4 aos 17 anos, os 
municípios tem até 2016 para al-
cançar a meta das crianças de 4 
e 5 anos, e até 2022 para atender 
50% das de 0 a 3 anos.

“O Plano Nacional de Educa-
ção dá um tempo para os muni-
cípios se adequarem. Então, as 

crianças de 4 e 5 anos tanto po-
dem estar no Ceinf quanto na es-
cola, pois apesar dos Ceinfs ain-
da estarem um pouco ligados à 
assistência, eles contam com pro-
fessores formados em pedagogia 
para educação infantil, ou seja, 
tudo hoje é educação. A obrigato-
riedade é no sentido de ter vaga 
para todos, e nós estamos bem 
avançados. Vamos chegar bem 
antes nos 100% de 4 e 5 anos. O 
que estamos fazendo em Campo 
Grande para auxiliar e atender 
a demanda é abrir pré I e II nas 
escolas. Eu tinha 180 turmas de 
pré nas escolas no ano passado, e 
este ano, tenho 320”, explicou. 

Comunidade

Reconhecendo a importância 
das Associações de Pais e Mes-
tres (APM), em 2010 os Ceinfs co-
meçaram a criá-las e hoje já são 
74 Ceinfs com APMs. Segundo a 
secretária Maria Cecília, a meta é 
chegar aos 100%. “É um trabalho 
muito importante, porque colabo-
ra com a escola, ajudando na sua 
autonomia. No planejamento, de-
cidimos com a comunidade onde 
serão os investimentos. A direto-
ra faz parte junto com a família. A 
comunidade precisa participar”.

Capital se prepara para atender demanda da educação

Demonstrando preocupação 
com todos que frequentam a re-
gião, em novembro, o Conselho 
do Centro discutiu a questão dos 
hidrantes e o combate e preven-
ção de incêndio. Agora em 2012, o 
jornal Comunidade Viva procurou 
o Comando Metropolitano de Bom-
beiros (CMB) para conhecer mais 
detalhes e acompanhar a evolução 
dos questionamentos. Acompanhe 
em seguida os principais pontos le-

vantados durante a entrevista:

Comunidade Viva - Como 
está a questão dos hidrantes na 
cidade? 

Major Frederico Reis Pouso 
Salas - Por uma questão histórica, 
a região central é a que concentra 
a maior parte dos hidrantes da ci-
dade, cerca de 90%. Antigamente 
não se tinha a preocupação com 
a prevenção, e sim apenas com o 

combate. Com o crescimento da 
cidade e sua descentralização, co-
meçamos a observar a necessida-
de de ampliar essa rede, inserindo 
mais hidrantes nas vias de acesso 
rápido. Mas como hoje existe a 
questão da prevenção de incêndio 
e também o que temos de hidran-
te atende a demanda, nossa maior 
preocupação e foco estão nas con-
dições técnicas: se o local comporta 
um hidrante e em relação a sua va-
zão e pressão. Por isso, nós temos 
um trabalho em conjunto com as 
Águas Guariroba para contornar 
essas questões de viabilidade téc-
nica da rede. Entretanto, vale des-
tacar que a vazão que temos hoje 
está de média para boa.

Comunidade Viva - Os bom-
beiros realizam algum trabalho 
de fiscalização, para verificar se 

os estabelecimentos estão aten-
dendo todas as exigências de 
segurança?

Major - Hoje em dia, devido a 
dificuldades operacionais, a cor-
poração não tem condições de re-
alizar essas fiscalizações diárias. 
Então, na verdade, todas as nossas 
vistorias em estabelecimentos são 
feitas de duas maneiras: via solici-
tação do interessado ou por denún-
cias. O pedido de vistoria pode ser 
feito no quartel do Parque dos Po-
deres, para as regiões do Centro, 
Segredo e Prosa, e no da Avenida 
Costa e Silva, para as demais re-
giões. As taxas são regulamenta-
das bimestralmente, por Decreto 
Estadual (Diário Oficial n. 8.139, 
de 27 de fevereiro de 2012). As de-
núncias podem ser feitas através 
do 193 e pelo site dos bombeiros 
(www.bombeiros.ms.gov.br), onde 

há um campo ‘Solicitações de Vis-
toria’. Lembrando também que a 
prefeitura só libera o alvará de fun-
cionamento mediante o certificado 
de vistoria do Corpo de Bombeiro. 

Comunidade Viva - Durante a 
reunião do Conselho do Centro, foi 
levantada a situação do Mercado 
Municipal. Eles já estão regula-
mentados?

Major - Ainda não tem proje-
to, vistoria e certificado do Corpo 
de Bombeiros. Após a reunião do 
Conselho do Centro com a denún-
cia, eles deram entrada no ‘Projeto 
de Prevenção Contra Incêndio e 
Pânico’, no quartel do Parque dos 
Poderes. E agora está em análise, 
pois precisa passar por vários se-
tores. É um projeto grande e, pro-
vavelmente, será finalizado entre 
março e abril.

Ceinf Micheli Regina Locatelli foi inaugurado em março, na região do 
Anhanduizinho, e atende 148 crianças, de 4 meses a 4 anos

CMB e Conselho 
do Centro no combate 

e prevenção de incêndio 
de Campo Grande



Entregue no dia 3 de setembro 
de 2011, o Parque Linear Presiden-
te Jânio Quadros, prolongamento 
da Avenida Ernesto Geisel, pro-
moveu a ligação da Mascarenhas 
de Moraes até o bairro Estrela do 
Sul e pavimentou os bairros próxi-
mos ao Córrego Segredo, como por 
exemplo, o Jardim Seminário, São 
Benedito, Otávio Pécora, Estrela 
do Sul e Coronel Antonino.   

Foram mais de R$ 35 milhões 
investidos nos 38,1 hectares de 
área, resultando em melhorias na 
qualidade de vida da população 
e também na mobilidade urbana, 
por meio da remoção de 524 famí-
lias de áreas de risco, intervenções 
no córrego, preservando o fundo 
de vale e recuperando a mata ci-
liar, além de obras de drenagem e 
pavimentação asfáltica. 

O parque possui três barragens 
de contenção de enchentes, dois 
reservatórios de amortecimento de 
cheias (prevenindo assim possíveis 
alagamentos), três Centros Comu-
nitários, 4,5 quilômetros de ciclo-
vias, duas quadras de esportes, 
pista de caminhada e mirantes. 

Segundo Rosália Evangelista 
Martins, moradora do bairro Otá-
vio Pécora, o parque significa a 
realização de ter um local próprio 
para caminhar, andar de bicicleta, 
praticar esportes e lazer, além de 
facilitar o acesso a outros locais 
da cidade. E antes mesmo da obra 
ser entregue, junto com amigos, 
criou um blog que visa proteger o 
espaço. “O objetivo era convidar 

mais pessoas a se juntar ao grupo 
e conscientizar a população da im-
portância do presente que estáva-
mos ganhando”.

Partindo desta ação, surgiu o 
grupo “Eu Protejo o Meu Segredo”, 
que se reúne todo primeiro domin-
go do mês e realiza uma caminha-
da de limpeza pelo parque. “Na pri-
meira caminhada, foram quase 100 
pessoas e na última mais ainda! 
O interessante é que a cada ação 
cresce o número de envolvidos”, co-
memorou Rosália, explicando que o 
foco são os moradores do entorno, 
todavia, pessoas de outras regiões 
também são bem-vindas.

A iniciativa é 100% da comuni-
dade, que se desdobra para desen-
volver o trabalho a qual acredita. 

“As necessidades do movimento 
sempre são bancadas pelos mem-
bros, que colaboram com luvas, sa-
cos para o lixo e transporte. Temos 
certeza que esse projeto é neces-
sário e as ações são duradouras. 
Terá o dia em que tudo vai funcio-
nar redondinho. Usamos da má-
xima de quem ama cuida e temos 
esperança que outros também se 
mobilizem”, acredita Rosália.

Serviço: A caminhada é realiza-
da todo primeiro domingo do mês. 
Local de concentração: Rua Ari-
ramba, ao lado da Escola Estadual 
Advogado Demosthenes Martins, 
no Bairro Otávio Pécora, às 8h.

Mais informações pelo telefone 
8467-7100.

Comunidade se organiza para 
preservar o Parque do Segredo
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Caminhada pela limpeza reúne crianças e adultos com o mesmo objetivo: 
preservação do meio ambiente e manutenção do espaço público

Uma das maiores deman-
das dos bairros diz respeito 
a sua manutenção, por conta 
disso, existe uma programa-
ção diária de limpeza, a qual 
está disponível no site da pre-
feitura para consulta (http://
www.capital.ms.gov.br/cgno-
ticias). Os serviços realizados 
são de cascalhamento, tapa-
buracos, varrição, pintura de 
meio-fio, limpeza de bueiros e 
de boca-de-lobo, patrolamen-
to e iluminação pública. 

Segundo Arlindo Almeida 
de Rezende, chefe da Divi-
são de Limpeza Pública da 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura, Transporte e 
Habitação (Seintrha), a res-
ponsabilidade da prefeitura 
concentra-se na manutenção 
do passeio público, ficando 
a população responsável em 
dar um destino correto ao 
seu lixo. 

Cada região urbana pos-
sui uma equipe que segue um 
cronograma pré-estabelecido 
para esta finalidade. “Este 
serviço de limpeza pública, 
‘mutirão’, só funciona com 
muita programação. A dificul-
dade está quando o cidadão 
despeja o seu lixo em locais 
inadequados. Quando esta-

mos no local, até acabamos 
removendo a sujeira, mas não 
podemos nos deslocar de um 
determinado local para reti-
rar o que foi jogado em outro 
lugar”, explicou Arlindo.

Além deste serviço, há 
também a demanda da fisca-
lização de limpeza dos lotes, 
os quais precisam ser limpos 
pelos seus proprietários, pois 
podem acabar juntando lixo, 
tornando-se assim focos de 
doenças, colocando toda a 
comunidade em risco. 

Para Orsival Simões Jú-
nior, chefe da Divisão de 
Fiscalização de Áreas Ver-
des e Posturas Ambientais 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano (Semadur), 
os proprietários de terrenos 
precisam ter consciência da 
importância desta manu-
tenção, mesmo morando em 
outro bairro. “A fiscalização 
nas sete regiões é contínua. 
E após receber a notificação, 
a pessoa tem 15 dias úteis 
para limpar a área”, orientou 
Orsival, destacando ainda 
que a multa varia de R$ 1542 
a R$ 6170, e as denúncias po-
dem ser feitas pelo telefone: 
3314-3151.

Manutenção dos 
bairros: prefeitura e 

comunidade são parceiras 
nesta empreitada



A discussão para o Orçamen-
to Municipal 2013 começou pelo 
site do Orçamento Comunitário, 
onde toda população tem até 
o dia 15 de abril para escolher 
quais são as prioridades de 
obras ou serviços. Encerrado 
o processo de votação, as três 
mais indicadas por região urba-
na serão encaminhadas aos seus 
respectivos Conselhos Regio-
nais, para discussão em reunião 
pública. Por fim, o resultado será 
encaminhado aos órgãos da pre-
feitura municipal para subsidiar 
a elaboração da Lei Orçamentá-
ria para 2013, que será encami-
nhada ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento e Urbanização 
(CMDU), antes de ser entregue à 
Câmara Municipal para votação 
até o final do ano.

O Instituto Municipal de Pla-
nejamento Urbano (Planurb) 
propôs essa iniciativa no ano 
passado, e a desenvolveu em 
parceria com o Instituto Munici-
pal de Tecnologia da Informação 
(IMTI). “O objetivo foi realmente 
criar mais um canal de comuni-
cação entre a prefeitura e a po-
pulação. Além disso, é uma im-
portante ferramenta de trabalho 
para os conselheiros regionais, 
que participam há mais de 10 
anos das discussões de orça-
mento”, destacou Marta Marti-
nez, diretora-presidente do Pla-
nurb, reforçando ainda que os 
líderes comunitários já estão re-
alizando um levantamento das 
necessidades nos bairros.

Em reunião realizada em fe-
vereiro com as mesas diretoras 
dos Conselhos Regionais sobre o 
site do orçamento, os conselhei-
ros sugeriram melhorias e soli-

citaram material de divulgação, 
ressaltando a importância da 
participação nesta etapa. “Ago-
ra precisamos mobilizar mais 
pessoas”, afirmou Maria Cecília 
Romero da Rocha, vice-presi-
dente do Conselho do Centro. 

Exemplificando o trabalho e 
a dedicação de um líder comu-
nitário, Miguel Benedicto Gile-
no, vice-presidente do Conselho 
do Imbirussu, disse que, assim 
como em 2011, colocará seu 
computador pessoal na escola 

municipal do seu bairro, para 
a população poder votar tran-
quilamente. “Está tudo certo, já 
até falei com a diretora. Preci-
samos divulgar o que puder!”, 
assegurou Gileno, lembrando 
também a relevância da partici-
pação das rádios comunitárias 
neste processo.

Reuniões Públicas

Acontecerão três reuniões 
públicas: 

Anhanduí - 28 de abril, às 14h - 
Escola Municipal Isauro Bento;

Rochedinho - 29 de abril, às 
9h - Escola Municipal Barão do 
Rio Branco;

Campo Grande - 5 de maio, às 
14h - Escola de Governo do Mu-
nicípio de Campo Grande - Av. 
Ernesto Geisel, 4009 - Centro.

 Mais informações: http://www.
capital.ms.gov.br/orcamento.
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Mesas diretoras dos Conselhos Regionais se reúnem para planejar a discussão comunitária do Orçamento 2013

Site do Orçamento Comunitário amplia 
debate sobre Orçamento Municipal 2013

Calendário de 
Reuniões dos 

Conselhos 
Regionais

ANHANDUIZINHO
CAOC/PLANURB 

(às 18h)
Rua Hélio de Castro Maia, 

279 - Jardim Paulista
Datas: 12/04, 3/05, 14/06, 5/07, 

2/08, 6/09, 4/10, 1/11 e 6/12.

BANDEIRA
CAOC/ PLANURB

(às 18h30)
Rua Hélio de Castro Maia, 

279 - Jardim Paulista
Datas: 10/04, 15/05, 12/06, 

10/07, 14/08, 11/09, 16/10, 13/11 
e 11/12.

CENTRO
CAOC/PLANURB 

(às18h)
Rua Hélio de Castro Maia, 

279 – Jardim Paulista
Datas: 3/04, 8/05, 5/06, 3/07, 

7/08, 4/09, 9/10, 6/11 e 4/12.

IMBIRUSSU
Escola Municipal 
Irmã Irma Zorzi

(às 19h)
Rua Guaianaz, 260 - Vila 

Coutinho 
Datas: 19/04, 17/05, 21/06, 

12/07, 16/08, 13/09, 8/10, 22/11 
e 13/12.

LAGOA
Escola Municipal 
Nagen Jorge Saad

(às 19h)
Rua Panambiverá, 199 - São 

Pedro 
Datas: 9/04, 14/05, 11/06, 

9/07, 13/08, 10/09, 15/10, 12/11 
e 10/12.

PROSA
Escola Municipal 

Elpidio Reis
(às 19h)

Rua Tertuliano Ghersel Cat-
tanio, s/n – Mata do Jacinto 

Datas: 17/04, 22/05, 19/06, 
17/07, 21/08, 18/09, 23/10, 27/11 
e 18/12.

SEGREDO
Escola Municipal João de 

Paula Ribeiro
(às 19h)

Rua 14 de julho, 5100 - Jar-
dim São Paulo

Datas: 2/04, 7/05, 4/06, 2/07, 
6/08, 3/09, 8/10, 5/11 e 3/12.
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Árvore forte e com bons frutos

Comunidade Viva - Em 1998, o Gover-
nador André Puccinelli, quando ainda 
era prefeito, regulamentou os Conselhos 
Regionais, os quais já eram previstos 
pela Lei Complementar n. 5, de 1995 (an-
tigo Plano Diretor), assim como o Siste-
ma Municipal de Planejamento (SMP). E 
o senhor, ao assumir a Prefeitura Muni-
cipal de Campo Grande em 2005, optou 
por dar continuidade aos trabalhos dos 
conselheiros regionais. Por quê? Qual 
a importância do trabalho da liderança 
comunitária para uma gestão mais par-
ticipativa? 

Prefeito – Primeiro é que você des-
centraliza as informações e também 
os encaminhamentos. E você traz uma 
verdade maior, porque o trabalho que 
eles desenvolvem é na ponta, sentindo 
o problema. Então eles não erram ao 
trazerem as reivindicações, cada um no 
seu bairro ou na sua região. É um tra-
balho que nos auxilia muito, porque nós 
acertamos sempre quando atendemos 
as solicitações dos conselheiros. 

Comunidade Viva - Como é adminis-
trar uma cidade com tantas forças, já 
que são mais de 35 conselhos atuando 
em Campo Grande? Como todos esses 
interesses interagem?

Prefeito – Eu penso que no tempo que 
nós estamos vivendo, não é possível ter 
mais uma administração centralizado-
ra. É importante dividir responsabilida-
des, decisões e precisa optar por ouvir 
cada vez mais. E eles fazem um trabalho 
sem remuneração. São os nossos asses-
sores voluntários. Além disso, hoje, com 
o aperfeiçoamento das questões de co-
municação, fica muito mais fácil para 
eles interagirem com a prefeitura. En-

Em entrevista ao jornal 
Comunidade Viva, o 
prefeito da Capital, 
Nelson Trad Filho, fala 
sobre a importância do 
trabalho das lideranças 
comunitárias e das 
conquistas alcançadas 
em sua gestão

tão isso é muito importante para a ad-
ministração pública.

Comunidade Viva - Este ano os Con-
selhos Regionais irão completar 14 
anos. Como vê a evolução dos trabalhos? 
Quais são as maiores conquistas?

Prefeito – É muito positivo. Logo 
quando entrei, eu quis capacitá-los e 
assim o fiz. Dei a oportunidade de eles 
fazerem cursos. Tudo para que possam 
ter uma noção exata de como solicitar, 
reivindicar e se portar diante das auto-
ridades. Investi na capacidade e no co-
nhecimento de cidadania deles. Isso foi 
muito positivo. Em relação às conquis-
tas, eu destacaria o nível de participa-
ção, que começou tímido, cresceu e ga-
nhou importância não só para a cidade, 
como para a administração. 

Comunidade Viva - O senhor encerra 
o 2º mandato este ano, como vê o tra-
balho desenvolvido junto aos Conselhos 
Regionais durante sua gestão? 

Prefeito – Mais do que positivo, foi 
propositivo. Observamos que os conse-
lheiros regionais nos auxiliaram muito 
na condução dos destinos da cidade. Eu 
os inseri na administração e foi uma das 
atitudes mais certas que fiz.

Comunidade Viva - Ao longo destes 
oito anos, como foi desenvolvido o pla-
nejamento para os investimentos nas 
sete regiões? Quais as particularidades 
de cada uma?

Prefeito – Bom, tem regiões que pre-
cisam mais de infraestrutura, outras de 
ações sociais, esportes, praças, postos 
de saúde, escolas, Ceinfs... Então nós 
acertamos as prioridades através do tra-
balho dos Conselhos Regionais. Isso re-
presenta a evolução do orçamento parti-
cipativo para o orçamento comunitário.

Comunidade Viva - Desde março de 
1999, os Conselhos Regionais partici-
pam do Conselho Municipal de Desen-
volvimento e Urbanização (CMDU), o 
mais antigo da Capital. Qual a impor-
tância desta participação para a comu-
nidade? 

Prefeito – No CMDU eles agem da 
mesma forma que na administração 
pública, ou seja, repassando de forma 
fidedigna boas informações, levando a 
realidade das regiões e dos bairros. E 
isso é muito importante, já que são os 
conselheiros que sofrem os problemas.

Comunidade Viva - No ano passado, 
a discussão do orçamento foi estendida 

para a internet, por meio do site “Orça-
mento Comunitário”. Qual a importân-
cia desta iniciativa? E da discussão do 
orçamento nos conselhos?

Prefeito – O site foi a radicalização 
da participação. Isso é a demonstração 
exata de que estamos no caminho cer-
to, envolvendo toda a sociedade na ad-
ministração. E a participação dos con-
selheiros na discussão do orçamento 
é muito positiva. Porque muitas vezes 
queremos fazer uma obra em algum lu-
gar e ela não é prioritária, não é essen-
cial. E essa “cola” que recebemos dos 
conselheiros nos faz acertar, indicando 
a obra certa, para o lugar certo.

Comunidade Viva - Tendo os Conse-
lhos Regionais mais de 10 anos de atu-
ação, o senhor acha possível o próximo 
prefeito não levar adiante este traba-
lho?

Prefeito – Não tem mais como! Essa é 
uma semente que deu uma árvore forte, 
com bons frutos. Quem retroceder nisso 
aí terá sérios problemas. Primeiro irá 
errar muito e, segundo, porque a cidade 
vai perder. E ninguém em sã consciên-
cia faz isso.

Comunidade Viva - Em relação às 
obras, o que ficará para a próxima ges-
tão finalizar? 

Prefeito – Mais precisamente as obras 
do PAC 2 e da Mobilidade Urbana. 

E uma coisa importante é que todas 
as informações que nós pegamos dos 
Conselhos Regionais e que contribuíram 
para criar projetos serão repassadas 
para o próximo administrador, porque 
são dados importantes para um bom go-
verno. Temos a ligação das Moreninhas 
com os Rouxinóis, por exemplo, outros 
fundos de vale que precisam ser feitos, 
como o Lageado, dentre outras obras e 
projetos.

Comunidade Viva - Quais os de-
safios que o próximo prefeito irá en-
frentar?

Prefeito – Será perceber a importân-
cia da participação da sociedade. E os 
Conselhos Regionais traduzem mui-
to bem isso. Eu espero que o próximo 
prefeito possa dar sequência a esse 
trabalho, valorizando cada vez mais a 
participação dos conselheiros.

Segundo o prefeito, a administração pública acerta nos investimentos para a cidade 
graças ao trabalho dos Conselhos Regionais


