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Você já parou para pensar porque em 
alguns lugares há casas e não prédios? E se uma 
indústria de grande porte se instalasse no centro 
da cidade, como evitar que os efeitos sobre o 
trânsito, meio ambiente e desmatamento dessa 
área incidam sobre a vida das pessoas? 

As respostas para essas perguntas estão 
descritas no Plano de Diretor Participativo (PDP), 
documento instituído pela Constituição Federal de 
1988, e configura-se como um importante 
instrumento de política pública que assegura a 
gestão democrática da cidade, estabelecendo 
regras para o seu crescimento ordenado, 
garantindo aos cidadãos um protagonismo nas 
decisões políticas administrativas que envolvem o 
futuro da cidade, bem como os canais de 
comunicação existentes ou a serem criados, para 
que a população possa atuar no desenvolvimento e 
bem-estar do lugar onde vivem.

O Plano Diretor do município é composto 
por artigos que englobam a Lei de Ordenamento 
do Uso e da Ocupação do Solo, e consiste de mapas 
das regiões urbanas dos bairros do município. No 
documento há determinações para as áreas do 
meio ambiente, transporte público e mobilidade, 
habitação de interesse social, entre outras.

Em 2016, iniciou-se os trabalhos de revisão e atualização do documento aprovado em 2005, levando a discussão e ao debate, por meio de audiências 
públicas entre organizações da sociedade civil organizada e entidades governamentais. A ideia é concluir o processo de modernização do instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão urbana, garantindo assim a qualidade de vida, justiça social, crescimento econômico e a sustentabilidade.

-tre os quais se incluem os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos: “ A ideia é acompanhar a 

qualidade dos serviços prestado com intuito de garantir um 

meio ambiente saudável e equilibrado, que propicie uma 

maior qualidade de vida para a população. A legislação é uma 

maneira de diminuir os impactos causados pelo lixo, porém 

atitudes simples trazem enormes benefícios para o meio 

ambiente”, informa o engenheiro.

         Conforme explica Willian, o Grupo Intersetorial de 

Trabalho do Plano de Coleta Seletiva análise e aprovação dos 

estudos da elaboração do Plano está sendo reestruturado a 

fim de dar continuidade aos procedimentos técnicos 

necessários a realização da Conferência Municipal, prevista 

para ocorrer em maio de 2017.

     Para o fortalecimento gerencial e da reorganização dos 

procedimentos a serem adotados na operação da coleta 

seletiva, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS), com 

o apoio financeiro do Governo Federal (Ministério do Meio 

Ambiente) e Caixa Econômica Federal, contratou uma 

empresa especializada para a elaboração do Plano de Coleta 

Seletiva (PCS), instrumento de planejamento para as ações 

futuras desse serviço.

     Segundo Willian Bitencourt Okumoto, engenheiro civil e 

Chefe da Divisão de Saneamento da Planurb, o Plano de 

Coleta Seletiva é um instrumento de planejamento que 

norteia o aperfeiçoamento do sistema de coleta seletiva, e 

prevê um conjunto de diretrizes para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, den-

           Lavar a roupa, escovar os dentes ou adquirir novos 

produtos são hábitos que realizamos no dia-a-dia e que 

podem contaminar o solo, a água, o ar, as plantas, os animais 

e até mesmo os seres humanos. A Produção, o consumo e o 

descarte, é um ciclo que nunca se fecha, portanto, garantir o 

equilíbrio ambiental assegura a preservação do meio 

ambiente e uma vida harmoniosa.

      Visando solucionar esta problemática, a Lei do 

Saneamento Básico (11.445/2007) estabeleceu as diretrizes 

para a prestação dos serviços públicos urbanos e manejo de 

resíduos sólidos. Na esfera local, os Planos Municipais de 

Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos devem 

estar interligados para assegurar o cumprimento de 

objetivos que se impactam mutuamente ou de metas 

comuns.

 O que é um Plano Diretor Participativo?
 

O Plano Diretor Participativo (PDP) é obrigatório para cidades com mais de 20 mil 
habitantes e que pertencem a regiões metropolitanas ou áreas de interesse turístico, 
bem como aqueles que abrigam grandes empreendimentos econômicos com impactos 
regionais. Estabelece critérios para novas edificações e determina crescimento e 
desenvolvimento da cidade. O Estatuto das Cidades é claro quanto à exigência pelo 
debate amplo com os segmentos da sociedade, é preciso lutar pela legalidade desse ato. O 
documento deve ser revisto a cada 10 anos, de forma a garantir sempre que as 
regulamentações neles presentes estejam bem atualizadas. 

SANEAMENTO BÁSICO E A OPORTUNIDADE PARA O DESENCOLVIMENTO MUNICIPAL

PLANO DIRETOR E O DIÁLOGO DEMOCRÁTICO

       Processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, mudando seu estado físico, físico-químico ou 

biológico, atribuindo características ao resíduo para se tornarem novamente matéria-prima ou produtos (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos). A reciclagem gera economia de matérias-primas, água e energia, é menos poluente e alivia os aterros sanitários, cuja vida útil é 

aumentada.

       É um sistema de coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição ou composição 

(papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos), e que podem ser reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva funciona, também, como um 

processo de educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade sobre o desperdício de recursos naturais e da poluição 

causada pelo lixo.

O que é Coleta Seletiva?

O que é reciclagem?
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ao planejamento físico-territorial e meio ambiente, 
p o r  m e i o  d e  u m a  g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  e 
participativa. Por isso temos que integrar as ações 
internamente, na Prefeitura, para isso estamos 
reorganizando a Rede Viva, que traz interlocutores 
de todos os órgãos e entidades da Prefeitura para 
discutir e pensar juntos nossos projetos, propostas 
e problemas da cidade. E, no âmbito externo, 
dialogar muito com todos os interlocutores 
possíveis. Construir as políticas em conjunto com a 
comunidade. Assim estamos reestruturando o 
Programa Comunidade Viva, criado anteriormente 
pelo Planurb (Instituto).
3- O que essas atribuições trazem de mudanças para 
a sociedade?
         Essas mudanças propiciam mais oportunidades 
de aproximação entre poder público municipal e a 
comunidade. Todos nós queremos uma Campo 
Grande mais bonita, com mais qualidade de vida e 
oportunidades, e desejamos que isso seja para 
todos. Temos que juntar nosso olhar técnico com o 
olhar e a experiência do munícipe. Para isso foi 
criada na Planurb uma diretoria voltada à gestão 
democrática, o que efetiva nossa proposta de 
aproximação da comunidade.

1- Quais são as novas atribuições do Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano (Planurb)?

         A Administração Marquinhos Trad implantou 
uma reorganização administrativa na Prefeitura no 
início deste ano, e assim o Planurb, que era um 
Instituto, foi transformado em Agência e recebeu 
novas atribuições que representam novos desafios 
para toda a equipe de servidores. Podemos citar o 
planejamento ambiental, que retorna para a Planurb, 
e o Conselho de Meio Ambiente que passa a se vincular 
a Agência

2-O que essas atribuições trazem de mudanças para 
a estrutura interna, de acordo com a nova estrutura 
organizacional?
          Mudanças muito importantes. Agora a Agência 
está vinculada diretamente ao Prefeito Municipal, e 
isso é muito bom. Mas, temos que lembrar que isso 
também representa uma grande responsabilidade 
para todos nós. Nosso quadro de pessoal foi 
adequado à nova realidade, compatibilizado com o 
novo organograma. Lembramos que temos por 
finalidade formular e revisar a política urbana do 
município e seu plano diretor, apoiar as ações da 
administração municipal  nas questões ligadas ao 

       Maria Jacob Domingues, 53 anos, é a atual 
Diretora-Presidente da Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano. É natural de 
Ituiutaba, Minas Gerais. É advogada e especialista 
em gestão e direito ambiental e em gestão de 
cidades. Presidiu o Planurb de 2004 a 2008, onde 
retomou a função no começo deste ano, já foi 
secretária de Assistência Social da Prefeitura de 
Campo Grande e Secretária Executiva do Comitê 
Estadual de Desburocratização da Secretaria 
Estadual de Administração e Desburocratização/ 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  2015/16.

         De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), entende-se por Educação Ambiental os processos 
de tomada de consciência política, institucional e comunitária da realidade ambiental, por meio de mecanismos formais e não formais, 
na busca de melhores alternativas de proteção da natureza e do desenvolvimento socioeconômico da sociedade. 
      Também podemos dizer que a educação ambiental é um processo no qual a pessoa é capaz de adquirir novos conhecimentos, 
compreendendo e integrando-os para traduzi-los em ações que a conduzam em uma melhor interação e compromisso com o ambiente 
em que vivem. 
         Por meio do decreto n. 13.045, de 17 de janeiro de 2017, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) 
agora têm, dentre outras atribuições a competência, proposição, elaboração, coordenação e o acompanhamento da implementação da 
política, planos, projetos e programas de natureza ambiental no Município e a formulação e a operacionalização da Política Municipal de 
Educação Ambiental

       A casa possui sistema de Aquecedor Solar no telhado e um Sistema Fotovoltaico doado pelas empresas Tecnometal e Eco-Energia, capaz de 
transformar a energia solar em elétrica, e sendo assim possível utilizar esta energia considerada limpa e inesgotável em lâmpadas, televisões e 
equipamentos eletrônicos de uma forma ambientalmente correta. 
          A residência, construída em um projeto de casa popular, é fruto de uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR) e as empresas e instituições que produzem os materiais utilizados, articulada durante a I Mostra de Soluções Sustentáveis, em junho de 
2009. Para conhecer o exemplar é preciso agendar uma visita pelo telefone: 67- 3313-9051, ou pelo e-mail: ceapolones@gmail.com. O CEA está 
instalado na Rua Corveta, 141, bairro Carandá Bosque.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO URBANA

CASA SUSTENTÁVEL CEA POLONÊS

           Os Centros de Educação Ambiental (CEA) estão inseridos na categoria de Educação 
Ambiental não formal, aquela que não se limita ao espaço educacional, mas que envolve as esferas 
escolares, sociais, governamentais e empresarial, tendo como finalidade envolver todos os 
âmbitos do processo educacional.
                Uma casa que adota conceitos de ecologia e economia, desde a escolha do material de 
construção até a execução da obra é a proposta de um projeto chamado 'Casa Sustentável', 
instalada no Centro de Educação Ambiental - CEA Polonês.
O objetivo da construção é difundir as tecnologias sustentáveis como alternativas para a 
população e o setor da construção civil, em harmonia com o meio ambiente, demonstrando as 
possibilidades de melhorias e ganhos ambientais a partir da adoção dessas tecnologias.

         Entende-se por educação ambiental inserida na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de 
ensino público e privado, englobando a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), a educação superior, a 
educação especial, a educação profissional e a educação de jovens e adultos. 

Educação Ambiental no Ensino Formal

         Entende-se como educação ambiental não formal, as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre 
as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.

Educação Ambiental Não formal

ENTREVISTA DO MÊS: Berenice, assunto Institucional Planurb

4- Quais são os principais planos e projetos para os próximos meses?
   Podemos adiantar que, com certeza, vamos concluir em breve projeto de Lei do Zoneamento Ecológico-Econômico. Destacamos também a implantação e 
operacionalização do Programa Comunidade Viva e da Rede Viva, a finalização do projeto de lei do Plano Diretor, que terá ainda muita discussão pública, e a retomada do 
PROPAM - Programa de Parcerias Municipais, que já começa a apresentar seus primeiros resultados. Tudo isso é muito animador e desafiador, e acredito que 
não só para mim, mas para toda a equipe da Planurb.



             No dia 11 de março, cerca de 30 calouros dos cursos de 
Engenharias Ambiental, Elétrica, Civil e da Computação da 
Universidade Anhanguera UNIDERP participaram do 'Trote 
Ecológico' que realizou o plantio de 30 mudas nativas para ajudar na 
recuperação do Parque Ecológico Anhanduí, situado na região do 
Guanandi II, em Campo Grande, MS. A ação teve o objetivo de 
envolver os ingressantes do ensino superior com projetos que 
beneficiem a comunidade, desenvolvendo a cidadania e a 
responsabilidade social. 

              A 48° Reunião do Fórum Municipal 
do Lixo e Cidadania (FMLC) foi realizada no 
dia 22 de fevereiro de 2017 no auditório do 
Instituto Municipal da Previdência de Campo 
Grande (IMPCG). A equipe da Planurb, 
formada pelos servidores municipais Rodrigo 
Giansante, Willian Okumoto, Natalia Aguiar e 
Mariana Godoy, além dos acadêmicos Maria 
Luiza e Edson Mart ins fizeram uma 
apresentação sobre os trâmites para a 
renovação do convênio, que trata da Coleta 
Seletiva executada pela concessionária 
Solurb, reestruturação do grupo técnico e a 
realização da Conferência Municipal do 
Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande. 

             No dia 17 de fevereiro, aconteceu 
uma palestra sobre o Zoneamento Ecológico 
Econômico (ZEE) no Auditório da Agencia 
Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano (Planurb). A palestra foi feita pelo 
geógrafo Fabio Martins Ayres e destinada os 
servidores municipais da PLANURB.  Desde  
2015, o munícipio de Campo Grande (MS) 
está elaborando o seu (ZEE). O estudo vai 
contribuir positivamente na revisão do Plano 
Diretor Participativo, além de servir como 
material de orientação para tomada de 
decisões futuras do município.

Apresentação Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)

ACONTECIMENTOS DO MÊS

48° Reunião do Fórum Municipal do Lixo e Cidadania (FMLC)

Plantio auxilia revitalização de córrego Planurb celebra 'Dia Mundial da Água'

         A Prefeitura Municipal de Campo Grande celebrou no dia 22 de 
março, o Dia Mundial da Água, às margens do Rio Anhanduí, no 
Centro de Educação Ambiental (CEA) Anhanduí. O evento contou 
com a presença de representantes da SEMADUR, Planurb, IBAMA, 
Guarda Civil Municipal por meio da Patrulha Ambiental, Alunos da 
Escola Municipal Rafaela Abrão, Grupo Escoteiros Atalaia do 
Pantanal, Crianças e Idosos do Centro de Referência de Assistência 
Social - Guanandi (CRAS) e MRV Engenharia. Proporcionou muito 
mais que o simbolismo da data, possibilitou a interação homem-
meio ambiente, destacando a reflexão e as atitudes práticas que 
devem ser tomadas em relação à conservação e a proteção da 
água, o desenvolvimento sustentável e o plantio de árvores.

             Entre os dias 16 a 30 de março, a 
prefeitura de Campo Grande (MS), em 
parceria com Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB), o Instituto Federal de Mato 
Grosso do Sul (IFMS) e o Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) 
p r o m o v e r a m  o  T r e i n a m e n t o  e m 
G e o p r o c e s s a m e n t o  v o l t a d o  p a r a 
acadêmicos de Engenharia Sanitária 
Ambiental, Engenharia Civil e Arquitetura e 
Urbanismo, discentes dos programas de 
Pós-Graduação e profissionais da área. O 
curso abordou a drenagem urbana e 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) nas duas 
plataformas de monitoramento: Sistema 
Municipal de Indicadores Georreferenciados 
para o Planejamento e a Gestão de Campo 
Grande (Sisgran) e Sistema Municipal de 
Geoprocessamento (Simgeo).

Treinamento em Geoprocessamento

             Aconteceu entre os dias 27 e 31 de 
abril o Minicurso – Planejamento de 
Sistemas de Saneamento. No total foram 
capacitados cerca de 30 servidores 
municipais. O evento foi promovido pela 
Fundação de Apoio à pesquisa ao Ensino e à 
Cultura (FAPEC), Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) 
e a prefeitura de Campo Grande, MS. O 
ministrante foi o professor Peter Cheung que 
é Engenheiro Civil, Mestre em Saneamento 
Ambiental de Recursos Hídricos (UFMS) e 
Docente da UFMS. As aulas aconteceram na 
Faculdade Novo Oeste.

Servidores participam de Mini-Curso
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