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Entrevistado do Mês: Eng.° Civil Rudi Fiorese, Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos – SISEP

População participa do Planejamento de Campo Grande
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        O novo Plano Diretor de Campo Grande, documento que estabelece 
propostas para o futuro do desenvolvimento socioeconômico e futura 
organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de 
infraestrutura e elementos da estrutura urbana está em fase de revisão. 
O Estatuto das Cidades, lei 10.257 de 10 de julho de 2001, estabelece que 
a participação direta dos moradores é um fator fundamental na 
reformulação da legislação que ordena o crescimento urbano.
     Neste sentido, a população está sendo convidada para discutir os 

seus anseios, de forma democrática. O processo que teve início em 
2016, retoma as atividades por meio da realização de reuniões com a 
população dos 74 (setenta e quatro) bairros e os 2 (dois) distritos 
(Anhanduí e Rochedinho). Durante as mesmas, que vem sendo 
realizadas em espaços de usos coletivos em diversas regiões urbanas da 
cidade, é apresentado um vídeo explicativo sobre o perfil do bairro, 
tendo em vista subsidiar a população na definição das potencialidades e 
fragilidades de cada um, em relação ao espaço onde vive. Também vem 
sendo apresentado um pouco do histórico de cada região, e em seguida, 
distribuído um questionário para que todos preencham o mesmo, 
registrando, portanto, a sua percepção sobre quais os potenciais do seu 
bairro e o que precisa ser melhorado. 
    A previsão da Planurb é de que as reuniões sejam encerradas no 
próximo dia 31 de julho. Após este período, técnicos da Prefeitura de 
Campo Grande, em parceria com a UFMS, por intermédio da FAPEC – 
Observatório de Arquitetura e Urbanismo, trabalharão na formação da 
modelagem final do projeto de lei de revisão do Plano Diretor, que será 
apresentado para discussão em duas audiências públicas, ocasiões 
onde ainda, serão recebidas contribuições vindas da população. 
      O novo Plano Diretor de Campo Grande deve ser encaminhado para 
votação na Câmara Municipal até o mês de novembro/2017, após 
relatoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização – 
CMDU e os devidos encaminhamentos.

   Rudi Fiorese é Engenheiro Civil e atual Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP. 
Atuou como gerente das áreas de Planejamento, Orçamento e 
Licitação da Empresa Cobel Construtora, onde participou em 
várias obras de infraestrutura urbana. A partir de 2014, foi para 
a CCR MSVia trabalhar na Gestão das obras de Duplicação e 
Restauração da BR-163/MS.

1. Quais as atribuições da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos?

    Gerenciar e fiscalizar a execução de obras de infraestrutura 

e obras civis, principalmente para a Secretária Municipal de Educação – SEMED 
e Secretária Municipal de Saúde – SESAU. Outro serviço prestado para a 
população é a fiscalização e a execução dos serviços de coleta de lixo, limpeza 
urbana (roçada, varrição, limpeza de bocas de lobo), patrolamento e 
encascalhamento de vias urbanas não pavimentadas, tapa buracos nas vias 
pavimentadas e manutenção e ampliação da rede de iluminação pública. 
A SISEP possui duas equipes próprias para execução de tapa buraco e equipes 
próprias que fazem a roçada e limpeza de algumas áreas verdes do Município, 
além de ser a responsável pela manutenção das Estrada Municipais na Zona 
Rural (aproximadamente 1.000 Km), por meio de equipes próprias e 
Contratadas.

2. Quais os principais planos, projetos e programas executados pela
SISEP?

    Primeiramente concluir os projetos já iniciados de ampliação da infraestrutura 
da Cidade, levando melhores condições de deslocamento das pessoas. Temos 
também o projeto de revitalização da Rua 14 de Julho, inserido no “Reviva 
Centro”, que pretende dar um novo ânimo à região Central da Cidade. Estamos 
estudando alternativas para melhorar a iluminação pública com a substituição 
das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED (Light Emitter Diode), mais duráveis e 
econômicas.

3. Quais as principais políticas a serem implantadas nos próximos meses
pela SISEP?

 Buscar cada vez mais a eficiência e a transparência nas ações desenvolvidas, 
com a valorização e aperfeiçoamento dos seus servidores.

Leitura Comunitária aplicativo google:

   A leitura comunitária também pode ser feita por meio do aplicativo 

google formulários, um método de coleta de informações. Este site 

vem sendo utilizado como uma interface na votação e consulta sobre 

o ponto de vista da população quanto ao seu bairro.

As respostas registradas nos formulários são coletadas de forma

organizada e automática, apresentando resultados e gráficos em 

tempo real. Acompanhe o andamento dos trabalhos! Acesse: 
http://www.capital.ms.gov.br/planurb/canais/revisao-do-plano-diretor-2017/

Formulário Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8oL5LXMZjyEdFNHe8_d-

uKofbf38o8s1xop9JeP9XwJEDbQ/viewform?c=0&w=1

http://www.capital.ms.gov.br/planurb/canais/revisao-do-plano-diretor-2017/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8oL5LXMZjyEdFNHe8_d-uKofbf38o8s1xop9JeP9XwJEDbQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8oL5LXMZjyEdFNHe8_d-uKofbf38o8s1xop9JeP9XwJEDbQ/viewform?c=0&w=1


Parque Estadual Matas do Segredo – Remanescente do Cerrado protegido dentro do 

perímetro urbano de Campo Grande/MS

Educação Ambiental: Ciência Cidadã! Uma ferramenta a favor da Sustentabilidade

     Ciência cidadã é uma prática de envolvimento, participação e acessibilidade à 
ciência pela comunidade de forma geral. Esse processo envolve ativamente os 
cidadãos para atuar como colaboradores ou líderes de projetos, respondendo 
perguntas de investigação ou colocando em prática ações de conservação, 
decisões de gestão ou políticas ambientais. 
   Simone Mamede, Bióloga, Pesquisadora em Biodiversidade, Educadora 
Ambiental e Doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, 
explica que é possível fazer ciência extrapolando os limites das paredes das 
universidades, chegando até o cidadão comum: “Neste processo, vários são os 
métodos para a inclusão do cidadão, seja por meio de ações agregadoras, 
treinamentos, diálogos, construção de saberes coletivos e de inteligência 
coletiva”.
     Explica ainda, que uma outra face da ciência cidadã é quando o cientista, 
comunica informações resultantes de sua pesquisa ao público geral, a fim de 
melhorar a compreensão, utilizando-se de linguagem acessível e metodologias 
didáticas que facilitem a comunicação. 

Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo Campo Grande – 
MS/Brasil: Casos exitosos de projetos ou ações que envolvem ciência cidadã

   A Bióloga, Sócia-diretora do Instituto Mamede, relata que o Instituto 
desenvolve alguns projetos de Ciência Cidadã com forte vínculo à temática 
Educação para a Sustentabilidade: “Temos alguns já concluídos e outros em 
andamento. Entre os concluídos, merece destaque o Monitoramento da 
Biodiversidade do Pantanal e Serra do Amolar, desenvolvido em parceria com o 
Instituto Homem Pantaneiro e a Rede de Proteção e Conservação da Serra do 
Amolar. Entre os projetos em execução, constam: “Com olhos de Ver Aves”, 
“Enquetes de Confecção de Placas das Aves representativas das Áreas Verdes 
de Campo Grande”, “Dia D – Check List das Aves da UNIDERP Agrárias”, 
“Observatório de Biodiversidade da Cidade de Campo Grande-MS” e “Vivências 
na Natureza”. Informa.

Conservação. A gestão de tais áreas pode ser feita pelo próprio estado, a 
exemplo do Parque Estadual do Prosa e Parque Estadual Matas do Segredo, 
ou ainda por meio de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, 
como é o caso da Gruta Lago Azul em Bonito, que é gerida pelo município e o 
Monumento Natural do Rio Formoso, gerido pela iniciativa privada. ” 
Acrescenta a analista.

  Segundo a União Internacional para a Conservação 

da Natureza (IUCN), área protegida é uma área com 

limites geográficos definidos e reconhecidos, cujo 

intuito, manejo e gestão buscam atingir a conservação 

da natureza, de seus serviços ecossistêmicos e 

valores culturais associados de forma duradoura, por 

meios legais ou outros meios efetivos.

Áreas Protegidas

   Relata ainda, que pelo Brasil e pelo mundo existem diversos exemplos 
interessantes de ciência cidadã nas mais diversas áreas, que se utilizam de 
diversas ferramentas para atingir a comunidade e envolvê-la em um 
processo de conhecimento mútuo. Na área de biodiversidade e 
astronomia, destacam-se as plataformas colaborativas Galaxy zoo, 
Biofaces, WikiAves, Táxeus, E-bird, dentre outras.

    O Parque Estadual Matas do Segredo foi instituído pelo Decreto estadual n. º 
9.935, de 5 de junho de 2000, e possui uma área total de 177,58 ha, onde 
protegem-se inúmeras nascentes, que formam o Córrego Segredo, além de 
preservar amostras de flora e fauna de Cerrado e Matas nela associadas, 
contribuindo com a manutenção de bacias hidrográficas, e valorização do 
patrimônio paisagístico e cultural do Município de Campo Grande. 
  O Parque também é utilizado para fins de pesquisa científica, educação 
ambiental, recreação e turismo em contato com a natureza. Sua estrutura 
dispõe de trilhas ecológicas, Mirante, Centro de Visitantes e desenvolve as 
atividades do Projeto Florestinha, em parceria com a Polícia Militar Ambiental e 
a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – 
SEDHAST, que atende com crianças e adolescentes carentes de 07 a 16 anos, 
em horário extraclasse para desenvolver a consciência ambiental e a cidadania. 
A visitação de escolas e turistas podem ser agendadas por meio dos telefones: 
(67) 3318-5600 ou (67) 3318-5655. A servidora Ana Cristina Amador de Souza
Bergler é a Gestora do Parque.

  Uso Público em Unidade de Conservação

    Desde a criação do Parque Nacional de Yellowstone, os Estados Unidos, em 
1872, a destinação de áreas protegidas vem se consolidando como o mais 
frequente instrumento para a proteção da paisagem e da biodiversidade, mas, 
apenas a criação de uma Unidade de Conservação (UC), não garante a proteção 
dos seus recursos naturais. 
   Nesse sentido, o poder público passa a efetivar o planejamento ambiental, 
incluindo o turismo como um fator de desenvolvimento local, propiciando a 
prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a atividade 
como veículo de educação e interpretação ambiental, incentivando a adoção 
de condutas e práticas de mínimo impacto e compatíveis com a conservação do 
meio ambiente natural. Os Programas de Uso Público visam garantir a 
integridade dos recursos que se pretende proteger e ao mesmo tempo 
propiciam à população o usufruto da área por meio de atividades de educação 
ambiental e lazer, com segurança e conforto.
     Segundo Ana Carolina Seixas Nascimento, Analista Ambiental do Instituto de 
Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, é preciso uma boa gestão 
com a participação efetiva de todos os envolvidos: “ O uso público está previsto 
como uma das etapas dos programas dos planos de manejo das Unidades de  



Acontecimentos do Mês

     Como parte das ações em celebração ao 'Dia Mundial do Meio Ambiente' (5 de junho), a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, com a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e da 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realizaram entre os dias 05 e 09 de junho 
diversos eventos em comemoração à data. A seguir um resumo das atividades realizadas durante essa semana:

Semana do Meio Ambiente junho de 2017

      Na Segunda-feira 05 de junho, às 19h30, aconteceu a palestra 'Cinco anos de vigência do Código Florestal Brasileiro', proferida pelo ex-deputado federal Aldo 

Rebelo. O evento abordou os cinco anos de vigência do Código Florestal Brasileiro e as questões da atualidade. Na ocasião o público pode interagir com o palestrante 

por meio de um painel de debates envolvendo representantes do poder público e sociedade civil. 

Palestra Código Florestal

Ÿ Segunda-feira (5), às 18h, na Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – UFMS, realizou-se a abertura do “II
Simpósio de Meio Ambiente e Gestão Urbana – Um Olhar
Integrado”, com a Palestra Magna tema 'Desenvolvimento e
Gestão Urbana Sustentáveis/Desafios e Possibilidades',
ministrado pelo professor Roberto Montezuma Carneiro da Cunha
– Arquiteto e Urbanista – CAU/PE e Professor da UFPE/PE. O
Público alvo foram os servidores públicos, acadêmicos e a
população em geral.

Ÿ Terça-feira (6), às 8h aconteceu a Palestra/Painel:
“Arborização Urbana – Benefícios no Planejamento Ambiental das
cidades”, ministrada pelo arquiteto e urbanista, Professor Doutor
da UFMS, Gutemberg Weingartner. O evento contou com os
seguintes mediadores: Prof. Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior,
a Prof. Dra Ieda Maria Bortolotto, ambos da UFMS, o Prof. Dr.
Cristiano Pereira da Silva, da Faculdade Unigran Capital e a
Mestra Gisselli Giraldelli, Agente Fiscal de Meio Ambiente da
Semadur.

Ÿ Quarta-feira (7), às 14h, o Parque Ecológico Anhanduí –
Centro de Educação Ambiental – Cea Anhanduí, recebeu a
Instalação da Placa de Observatório de Aves, concebida e
confeccionada através da parceria da WWF-Brasil, Instituto
Mamede, Planurb e SEMADUR. Ao todo, 7 (sete) UCs no Mato
Grosso do Sul receberam as referidas placas: Parque Estadual
Matas do Segredo, o Parque das Nações Indígenas, Parque
Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, Estrada Parque do
Pantanal, Parque Estadual do Prosa, RPPN Engenheiro Eliezer
Batista, RPPN Buraco das Araras, além dos Centros de
Educação Ambiental - CEAs, Imbirussu e Polonês e Anhandí.

Ÿ Quinta-feira (8), às 14h aconteceu no Centro de
Educação Ambiental “Leonor Reginato Santini” – CEA
Polonês, no bairro Carandá Bosque, um Workshop -
Estudo de Caracterização Física dos Resíduos Sólidos
do Município de Campo Grande/MS, realizado pela
Deméter Engenharia, PLANURB e SEMADUR, além da
ação de instalação da Placa de Observatório de Aves
com parceria da WWF-Brasil, Instituto Mamede, Planurb
e SEMADUR.

Ÿ Sexta-feira (9), às 9h aconteceu no Museu da
Imagem e Som (MIS) o evento 'Pré - Fórum de Educação
Ambiental', uma ação destinada a uma discussão sobre
as organizações que trabalham com Educação
Ambiental no estado de Mato Grosso do Sul. O evento foi
uma parceria entre as organizações: Instituto Mamede,
UNIDERP, UFMS, IFMS, Instituto Arara Azul e IMASUL.

Ÿ Na sexta-feira (9), às 14h aconteceu no
Conselho de Engenharia CREA/MS, o Ato público de
assinatura de regulamentação da Lei n. 4.864/2010, que
estabelece normas referentes à gestão dos resíduos
sólidos urbanos da construção civil e resíduos
volumosos. A ação foi promovida pela SEMADUR em
parceria com SISEP, SESAU, AGETRAN, PLANURB,
AGEREG, SEDESC e o Fórum Municipal do Lixo e
Cidadania.

Ÿ Na sexta-feira (9), às 15h também aconteceu a
Palestra – Áreas de Preservação Permanente Urbanas –
APPs Urbanas, proferida pela Agente fiscal de Meio
Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente e Gestão
Urbana – SEMADUR, a bióloga Gisseli Giraldelli, Mestre
em Ecologia e Conservação pela UFMS. O evento contou
com a participação da sociedade civil organizada, órgãos
municipais, estaduais e federais, comunidade do entorno
do Cea Imbirussu, estudantes de universidades locais,
educadores e alunos do ensino fundamental. Além da
ação de instalação da Placa de Observatório de Aves
com parceria da WWF-Brasil, Instituto Mamede, Planurb
e SEMADUR.

Ÿ Quinta-feira (8), às 9h aconteceram ações de
sensibilização às margens do Rio Anhanduí com plantio de
ipês, distribuição de informativos e recolhimento de 30 sacos
(cerca de 100 litros) de lixo.  A atividade, denominada
Expedição Urbana contou com a participação de crianças e
adolescentes do Centro de Referência de Assistência Social -
CRAS Guanandi, Projeto Florestinha, funcionários da
empresa MRV Engenharia, Ibama, Guarda Civil Municipal,
Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Polícia
Militar Ambiental (PMA), Escoteiros “Grupo Atalaia Pantanal” e
Grupo de Desbravadores.



Acontecimentos do Mês

No dia 20 de junho, a Diretora Adjunta do Planurb, a 

Arquiteta Vera Bacchi, reuniu a equipe técnica da Planurb, 

para apresentar a viagem que realizou às cidades de 

Bordeaux – França e Murcia – Espanha por meio da rede 

UBERLAC, criada em novembro de 2010 pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela direção-

geral de Política Regional e Urbana da Comissão Europeia 

(DG- REGIO), para desenvolver a cooperação entre as 

cidades e garantir esforços no controle do desenvolvimento 

urbano. Nesta terceira rodada da UBERLAC (2016-2017), 

foram selecionadas 4 (quatro) cidades da América Latina 

(Campo Grande, Buenos Aires, Montevidéu e Guadalajara) e 

cinco cidades europeias (Milão, Bordeaux, Atena, Murcia e 

Viseu). Vera Bacchi, que representou a Prefeitura Municipal 

de Campo Grande neste evento, relatou o que conheceu 

através das experiências dos outros países selecionados, e 

ainda passou suas impressões sobre as cidades européias 

visitadas.

Campo Grande – MS é selecionada para a 

3ª Rodada da UBERLAC

Programe-se

       No dia 23 de junho aconteceu o "Arraia da Pranurb' na Associação dos 

docentes da UCDB, na Rua do Seminário, 2501.  Confira as fotos:

Arraiá da Pranurb

    Entre os dias 24 e 29 de julho acontecerá a 

qualificação dos servidores da Prefeitura sobre 

'Noções  de  cartografia  e  projeções 

cartográficas', com objetivo de capacitar 

esses para desenvolverem atividades 

relacionadas à gestão da drenagem urbana. O 

curso terá 30 (trinta) vagas e será ministrado 

pelos instrutores Camila Mioto e Fabio 

Nogueira. Informações podem ser obtidas por 

meio do contato: ambiental.planurb@gmail.com

Minicurso de Drenagem

    Estão abertas as inscrições do 8° Prêmio 

Águas Guariroba de jornalismo Ambiental. Os 

profissionais de imprensa podem inscrever 

seus trabalhos com os temas relacionados a 

recursos hídricos e saneamento em Campo 

Grande – uso consciente da água e 

alternativas sustentáveis para conservação 

de água e de esgoto – com o objetivo de 

incentivar o bom uso da água, da rede de 

esgoto e a conservação do meio ambiente. O 

prazo para o envio dos trabalhos é até 29 de 

setembro e pode ser feito no hotsite 

www.aguasguariroba.com.br/premio

Prêmio de Jornalismo Ambiental

    Campo Grande sediará nos 

dias 17 e 18 de novembro o “1º 

Seminário de Limpeza Urbana”, 

no auditório do Conselho Regional 

de Engenharia de Mato Grosso do 

Sul (Crea-MS). O evento contará 

com palestrantes que irão 

compartilhar conhecimentos e 

experiências atualizadas com 

objetivo de tratar de um assunto 

que impacta toda sociedade: a 

destinação e o tratamento 

adequado do lixo nos centros 

urbanos. O encontro é dirigido a 

todas as instâncias do Poder 

Público como Secretarias de 

Meio Ambiente estadual e 

municipais, Prefeituras de Mato 

Grosso do Sul, acadêmicos, 

técnicos da área e empresas do 

s e t o r .  A  p r o g r a m a ç ã o  e 

formulário de inscrição estão 

disponíveis no site do evento: 

www.limpezaurbanams.com.br 

Seminário irá debater destinação e 

tratamento de resíduos sólidos

    Entre os dias 12 a 15 de julho acontecerá o XXII 

Encontro Sul-Mato-Grossense de Geógrafos – 

ENSUL – 2017 no câmpus 2 da UFMS em Três 

Lagoas. O tema será “2016 – O ano que pode durar, 

pelo menos, duas décadas: perspectivas 

geográficas”. O objetivo do encontro é promover 

uma reflexão sobre as repercussões do turbulento 

contexto social advindo das mudanças políticas em 

2016 ,  em d iversos  cenár ios  da  esfera 

organizacional civil, sobretudo, nos temas ligados 

diretamente aos estudos atribuídos aos 

geógrafos, professores de geografia, bem como 

profissionais de áreas afins. Mais informações: 

http://blogdoensul2017.blogspot.com.br/

XXII Encontro Sul-mato-grossense de 

Geógrafos – ENSUL 2017

     Acontecerá entre os dias 24 a 26 de outubro de 

2017, o evento 'SABERES EM AÇÃO – Congresso de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UCDB', com o tema 

central do evento “Universidade: Inclusão e 

Superação”. O objetivo do evento é promover a 

difusão do conhecimento e o intercâmbio entre 

ensino-pesquisa-extensão da Universidade Católica 

Dom Bosco, além de divulgar a produção acadêmica, 

resultante das atividades de ensino-pesquisa-

extensão universitária. Outras informações podem 

ser obtidas por meio do telefone: (67) 3312-3800, ou 

ainda pelo e-mail: contato.saberesemacao@ucdb.br

IV Congresso de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UCDB

mailto:ambiental.planurb@gmail.com
http://www.aguasguariroba.com.br/premio
http://www.limpezaurbanams.com.br
http://blogdoensul2017.blogspot.com.br/
mailto:contato.saberesemacao@ucdb.br
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