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A Gestão Pública e o Meio Ambiente

     Toda organização, seja ela pública ou privada, necessita planejar, coordenar e avaliar programas e iniciativas que forneçam a população 
serviços essenciais que possam garantir o bem-estar de todos. Segundo a Constituição Federal, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
direito de todos, e a gestão pública tem papel fundamental em assegurar a sustentabilidade ambiental, por meio da aplicação da legislação, 
normas e fiscalização do meio ambiente em prol das atuais e futuras gerações.
 
Mas, é importante ressaltar que o dever de defender e de preservar o meio ambiente, a fim de assegurar o direito de viver em um ambiente que 
proporcione uma sadia qualidade de vida, não é apenas do poder público, mas de toda a sociedade. A construção de políticas públicas, tomando 
como base os princípios da sustentabilidade é uma forma de pensar a gestão pública por meio da criação de espaços de diálogo e cooperação 
entre poder público e sociedade, onde será preciso encontrar alternativas de lidar com as questões sociais, econômicas e políticas.
 
José Marcos da Fonseca, Secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana destaca que a gestão compartilhada é uma necessidade para que a 
cidade cresça de forma sustentável e harmônica. “A atual administração pública tem propiciado o diálogo entre os secretários, dirigentes e seus 
assessores para garantir uma gestão democrática, propiciando a participação coletiva no diagnóstico, no planejamento e na busca de soluções e 
benefícios comum para a cidade como um todo”. Destaca o secretário.

Em 1987, a Comissão Mundial de Meio Ambiente definiu 
desenvolvimento sustentável como “a capacidade de satisfazer as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de suprimirem suas próprias necessidades”. Porém, 
o termo desenvolvimento sustentável vem sendo questionado e 
debatidos por diversos autores que defendiam o conceito de 
Sociedades Sustentáveis por lhes parecer ser mais apropriado que o 
de “desenvolvimento sustentável”. Isso justifica-se porque cada tipo 
de sociedade deve definir seus padrões de produção e consumo, 
assim como o de bem-estar a partir de sua cultura, desenvolvimento 
histórico e ambiente natural, o que possibilita a existência de uma 
diversidade de “sociedades sustentáveis”, mas estas devem estar 
pautadas pelos princípios básicos da sustentabilidade ecológica, 
econômica, social e política.

     José Marcos da Fonseca é 
Arqu i te to  e  Urban is ta  com 
espec ia l i zação  em ges tão 
regional e urbana. Em Campo 
Grande foi secretário Municipal de 
Controle Urbanístico e secretário 
Municipal de Planejamento e 
Coordenação Geral. Atuou como 
membro organizador e presidente 
da Associação Profissional dos 
A r q u i t e t o s  d e  M S ,  c o m o 
conselheiro do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Mato 
Grosso do Sul e foi professor 
un ivers i tár io ,  a tua lmente é 
Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano.

1. Quais as atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR)? 

   A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) tem a função de executar a Política 
Ambiental e Urbana do município de Campo Grande, no que compete a execução das ações de controle, licenciamento e 
fiscalização do uso, parcelamento e ocupação do território municipal, com objetivo de promover a função social da cidade.

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

  Por meio de programas, planos e projetos são executadas atividades de formulação e proposição de normas sobre o 
zoneamento do solo, no que se refere a instalação e expansão do mobiliário urbano, todos executados em conjunto com a 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), entre outras secretarias afins. Além disso são 
atribuições gerenciamento e o licenciamento ambiental, a fiscalização da instalação e operação de deste órgão gestor o 
empreendimentos e atividades, quanto aos impactos ambientais, e a implantação e a gestão das unidades de conservação da 
natureza e de arborização urbana.

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

   No que diz respeito ao ordenamento territorial, estamos participando da revisão do plano diretor participativo, por meio da 
interação dos técnicos da Semadur, PLANURB, entre técnicos de outras secretarias, a fim de revisar as diretrizes e o 
ordenamento do crescimento e desenvolvimento do município de Campo Grande.

Uma ação que vem sendo desenvolvida diz respeito a agilidade e eficiência nos serviços de análise e emissão de alvarás, 
simplificando e desburocratizando a análise dos processos e trâmites no que diz respeito ao licenciamento ambiental e o 
parcelamento do solo. Para a implantação deste procedimento estão sendo destinados investimentos financeiros e assinado 
convênios com instituições que também necessitam que essas informações estejam organizadas. 

Outro trabalho que vem sendo executado é a regularização cadastral das áreas pública municipais. Essa atividade vai facilitar as 
ações do planejamento territorial em atendimento as necessidades de toda sociedade. Também será assinado termo de 
convênio com a guarda municipal de Campo Grande para que possam voltar a executar os trabalhos preventivos e de 
enfrentamento quanto a fiscalização do uso do solo.

Outra atividade é a renovação da concessão dos serviços relacionados a coordenação, supervisionando e controle dos serviços 
de sepultamento, vigilância e fiscalização nos cemitérios públicos municipais e serviços públicos funerários. Para finalizar a 
regulamentação e o recadastramento da Lei das Feiras Livres, além da Implementação da execução da Educação Ambiental por 
meio dos Centros de Educação Ambiental (CEAs).
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Ÿ  A função fiscalizadora dos conselhos pressupõe o 

acompanhamento e o controle dos atos praticados pelos 

governantes. 

Ÿ A função mobilizadora refere-se ao estímulo à participação 

popular na gestão pública e às contribuições para a formulação 

e disseminação de estratégias de informação para a sociedade 

sobre as políticas públicas. 

Ÿ A função deliberativa refere-se à prerrogativa dos conselhos 

de decidir sobre as estratégias utilizadas nas políticas 

públicas de sua competência.

Ÿ A função consultiva relaciona-se à emissão de opiniões e 

sugestões sobre assuntos que lhe são correlatos. 

Os Conselhos Desempenham as Seguintes Funções

Educação Ambiental: Conselhos Regionais para Educação Ambiental 

    Partindo do pressuposto de que a Educação Ambiental e a participação 
social são essenciais para a implementação, enraizamento e consolidação 
das políticas públicas e, considerando o estado democrático que nos ampara, 
torna-se necessário entender os processos históricos que vivemos.

A atual crise mundial toma diversos formatos: ambiental, social, econômica, 
política e ética. E, devido à sua profundidade, tem-se transformado também 
em uma crise existencial. Isso se dá pois, diariamente, somos bombardeados 
com notícias negativas quanto aos rumos do planeta e, consequentemente, 
a respeito da continuidade da existência humana.

    A Educação Ambiental é marcada por influências históricas e econômicas, e 
está intrinsicamente relacionada à participação social. Nesse contexto, a 
Educação Ambiental assume o papel de mobilizar as pessoas e contribuir 
com a formação de sujeitos críticos capazes de refletir sobre sua realidade e 
atuar no enfrentamento das problemáticas socioambientais. 

    O Plano Diretor de Campo Grande dividiu a cidade em sete Regiões 
Urbanas, cada uma com um conselho onde são discutidas as prioridades de 
obras e serviços a serem incluídas no orçamento municipal. A PLANURB tem 
desenvolvido o um programa destinado a discussão do orçamento da cidade. 
Você pode acompanhar e participar das decisões do seu bairro e da sua 
cidade.  Acesse: http://portal.capital.ms.gov.br/orcamento

Educação Ambiental: Liderança Comunitária como Multiplicador da Educação Ambiental 

        O planejamento participativo é a primeira etapa para a execução, avaliação e o monitoramento de ações estratégicas pactuadas entre o governo e a 
sociedade. A partir da Constituição de 1988 a participação da sociedade na conduta das políticas públicas e das legislações regulamentadoras que 
condicionam o repasse de recursos federais fez com que os conselhos gestores tornaram-se instituições importantes no âmbito das políticas públicas, 
construídos historicamente por meio de espaços democráticos como fóruns, conselhos, coletivos, movimentos, sindicatos, comissões, entre outros 
coletivos.

Segundo a Lei Orgânica do Município, os Conselhos Municipais são órgãos governamentais que tem por finalidade auxiliar a administração pública na 
orientação e no planejamento da gestão pública. Sendo assim, compete a esses discutir, participar e elaborar as políticas de direitos, da área da assistência 
social, da área da saúde, da educação, do transporte, da habitação, da infância e da adolescência, entre outras políticas.
Os conselhos e colegiados, inclusive os de Educação Ambiental, são instâncias estratégicas para participação e controle social, por esse motivo faz-se 
necessário instrumentalizar seus representantes para o enfrentamento e análise crítica da conjuntura socioambiental e, com isso, qualificar os processos 
propostos para atender às demandas específicas da sua área de abrangência.

Ÿ A preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico;

Ÿ A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento; 

Ÿ A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável 
pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por 
este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento”; ecisões 
do seu bairro e da sua cidade.  Acesse: 
http://portal.capital.ms.gov.br/orcamento

De acordo com a Lei do SNUC (art. 11), são objetivos legais 

dos Parques:

    Os Parques são áreas verdes destinados ao lazer, à preservação da flora e 
fauna ou dos atributos naturais que possam caracterizar a unidade de 
paisagem na qual o Parque está inserido, bem como promover a melhoria 
das condições de conforto ambiental nas cidades.

   Legalmente são classificados como uma categoria de unidade de 
conservação de proteção integral, prevista pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000, conhecida como “Lei do SNUC” (Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação), com a função de preservar a natureza e oferecer 
oportunidades de visitação, aprendizagem, interpretação, educação, 
pesquisa, recreação, inspiração, relaxamento e atividades espirituais 
ambientalmente compatíveis, assim como incrementar o turismo.

     Já a sua função social contempla a democratização dos espaços públicos 
destinados ao lazer e recreação. Além disso, as árvores fazem parte do 
cotidiano das pessoas, gerando um vínculo delas com a natureza.

A Importância dos Parques Urbanos para as Cidades

Parque das Nações Indígenas

       O Parque das Nações Indígenas, um dos cartões postais de MS é um dos 
espaços de lazer mais procurados em Campo Grande. Também conhecido 
como Parque do Prosa, é considerado um dos maiores do mundo, dentro do 
perímetro urbano, abrangendo 119 hectares. Com espaço para lazer e prática 
de esportes nas suas quadras, pátios para andar de skate ou patins, banheiros, 
pista de corrida e lago.

        A vegetação engloba árvores ornamentais e espécies preservadas, como 
jenipapo, mangueira e aroeira. A nascente do córrego Prosa se encontra no 
Parque dos Poderes, fazendo com que suas águas cortem o Parque das 
Nações Indígenas. O local abriga, ainda, um Monumento ao Índio, o Museu de 
Arte Contemporânea e a sede da Polícia Florestal do Estado.

http://portal.capital.ms.gov.br/orcamento
http://portal.capital.ms.gov.br/orcamento


Acontecimentos do Mês

Capital conta com academia 

de musculação gratuita

           No dia 13 de maio, a população de Campo Grande (MS) 
passou a contar com a sua a primeira academia de musculação 
pública. Os equipamentos foram instalados no Parque Ayrton 
Senna. A musculação funcionará estilo estúdio, com atendimento 
personal izado com professores que acompanharão o 
desenvolvimento dos alunos nos aparelhos. A ação é uma 
realização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação 
Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Agência 
Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), 
por meio do Programa de Parceria Municipal (PROPAM), 
coordenado pela PLANURB. A reforma da sala onde foi instalada a 
academia de ginástica foi realizada pela empresa VRS Materiais 
para construção Ltda.

Arquitetura e Urbanismo é tema de 

palestra para funcionários da PLANURB

           Em 11 de maio, Gabriel Duarte, coordenador de projetos de 
Urbanismo do Escritório Bernardes Arquitetura, localizado no Rio de 
Janeiro (RJ), e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
PUC-Rio (DAU PUC – Rio), visitou a PLANURB para participar de um bate 
papo com os servidores da instituição. Ele esteve na capital sul-mato-
grossense para participar do evento 'Falando em Arquitetura', coordenado 
pelo Escritório MOB Arquitetos, realizado na Blink102FM no mesmo dia. O 
arquiteto palestrante desenvolveu projetos no Brasil e na África, em 
diversos projetos de regeneração urbana e de habitação de interesse 
social.

             A Prefeitura de Campo Grande, por meio da (PLANURB), promoveu no dia 05 de maio 
a audiência pública para apresentação da minuta do Anteprojeto de Lei da Revisão do Plano 
Diretor de Campo Grande. De acordo com a Constituição Federal (art. 182) o Plano Diretor é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana de um município e 
deve funcionar como um pacto da sociedade para, a partir de uma leitura coletiva da realidade 
do município, traçar as diretrizes, os instrumentos e os meios, com o propósito de buscar o 
desenvolvimento urbano e promover a função social da cidade. A partir de então há previsão 
de realização de mais 14 audiências públicas em diversas regiões da cidade, para que a 
população e entidades da sociedade civil organizada tenham a oportunidade de conhecer a 
minuta e se manifestar sobre ela.  O material está à disposição no site: 
http://www.planodiretorcampogrande.com.br/

Prefeitura discutiu Plano Diretor por meio de audiência pública

            Entre os dias 7 a 13 de maio a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul apoiou a realização do 'Seminário Internacional Três 
Biomas: Pantanal, Everglades e Okavango - Desafios e Oportunidades'. A abertura do evento aconteceu em Campo Grande. As cidades de 
Cuiabá (MT) e Brasília (DF) também receberam o encontro que debateu o turismo, a proteção e a implantação de um projeto de 
desenvolvimento econômico do Pantanal.  O Seminário Internacional discutiu as experiências bem-sucedidas em regiões semelhantes ao 
Pantanal, como Everglades (Flórida/EUA) e Okavango (Botswana/África). O evento foi uma promoção do Instituto SOS Pantanal e reuniu 
representantes do meio ambiente, órgãos públicos, instituições, associações, pesquisadores e universidades. 

Seminário Internacional debateu desenvolvimento econômico do Pantanal

           Durante o mês de abril a Diretoria de Avaliação, Produção e Análise de Informação da PLANURB trabalhou na atualização dos 
mapas temáticos do Sistema Municipal de Indicadores de Campo Grande/MS (SISGRAN), tais como: órgãos municipais e estaduais, 
escolas municipais e estaduais, CEINF's,  unidades de saúde, bombeiros, polícia militar e civil e incubadores e polos empresariais. Durante 
o ano de 2017 está sendo atualizados toda a base de dados do SISGRAN, indicadores e mapas temáticos, para que o mesmo seja uma 
ferramenta confiável, de fácil compreensão e relevante ao cidadão. Além dessa atualização, foram tabulados os dados do resultado final da 
votação do orçamento comunitário 2018. 

Atualização mapas temáticos SISGRAN

           A coordenação da Comissão Interestadual de Educação Ambiental (CIEA-MS) convocou seus membros para participar da 12° Reunião 
Extraordinária da Comissão, que ocorreu no dia 29 de maio, no Centro de Visitante do Parque Estadual do Prosa. A PLANURB passa a ter 
representantes no grupo, que atualmente discute a minuta de lei da política estadual de Educação Ambiental (PEEA/MS) e a etapa presencial de 
formação do curso Comissão Interinstitucionais Estaduais de Educação Ambiental – Conhecer, fortalecer e Articular, ministrada pelos tutores estaduais. 

PLANURB na Comissão Estadual de EA

http://www.planodiretorcampogrande.com.br/


Programe-se

Acontecimentos do Mês

PLANURB comemora 30 anos de ações 

           No dia 11 de maio de 2017, a Secretaria Municipal do 
Planejamento a Unidade de Planejamento Urbano de Campo 
Grande (PLANURB) comemorou 30 (trinta) anos de existência. A 
PLANURB foi criada em um momento em que o município 
buscava sua identidade enquanto cidade, decorrente aos 
aspectos de urbanização, com a missão de balizar o crescimento 
de Campo Grande, dentro do parâmetro técnico e de distribuição, 
socialmente justa, dos benefícios do desenvolvimento. 
Atualmente, o Planejamento Urbano trabalha visando preparar a 
cidade para esse cenário futuro, ordenando desde agora a 
ocupação do solo, ou seja, o adensamento das regiões com a 
finalidade de formular e revisar a política urbana do município e 
seu plano diretor, deste modo apoiando a administração municipal 
nas questões ligadas ao planejamento físico-territorial e de meio 
ambiente, por meio de uma gestão democrática e participativa.  
Veja as principais atividades desenvolvidas pela PLANURB no 
site: http://www.capital.ms.gov.br/planurb/

Funcionários da PLANURB participam 

de treinamento do IBGE

No dia 23 de maio, os técnicos da 
PLANURB par t i c iparam de um 
treinamento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estat ís t ica ( IBGE) 
realizado na Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (UEMS) de Campo 
Grande. O representante do IBGE, 
Admir Barbosa Koucher demonstrou as 
ferramentas de pesquisa no Sistema 
de Recuperação Automática (SIDRA), 
que contém dados socioeconômicos, 
populacionais entre outros dos 
Censos. O objetivo é democratizar os 
dados censitários entre organizações 
pública e sociedade organizada.

Votação do Orçamento 2018 e PPA

PLANURB comemora 30 anos de ações 

pautadas na participação popular

           A prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) e da Agência 
Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) realizou reuniões de discussão das prioridades para o Orçamento de 
2018 e Plano Plurianual /PPA 2018-2021. As reuniões públicas foram realizadas em Campo Grande, Anhanduí e Rochedinho.

        Entre os dias 05 a 10 de junho acontecerá 

o evento 'Patrimônio Natural Inspirando o 

Patrimônio Histórico Cultural' no Museu da 

Imagem e do Som do Mato Grosso do Sul.  

Estão previstas atividades interativas como: 

C ine  Ambienta l ,  d iá logos ,  expos ição 

fotográfica, exposição de gravuras, oficinas, 

lançamento de placas em parques da cidade, 

observação de aves, e tantas outras atividades 

de vivência no Museu e na natureza. Detalhes 

da programação veja em @InstitutoMamede ou 

http://institutomamede.blogspot.com.br/

Patrimônio Natural Inspirando o Patrimônio 

Histórico Cultural

Entre os dias 20 e 26 de junho, acontecerá a 

capacitação em 'Simulação com SWMM' com 

objetivo de capacitar servidores da 

Prefeitura que desenvolvem atividades 

relacionadas à gestão da drenagem urbana. O 

conteúdo abordará noções de modelagem, 

modelos de escoamento superficial e 

propagação em canais. Simulação com 

Softwares SWMM. O curso terá 30 vagas e 

será destinado aos servidores de todas as 

secretarias. O curso será ministrado pelo 

professor Armando Barbedo (UFMS).

Programa de capacitação em 

Drenagem Urbana

     Serão realizadas de 6 

a 9 de junho na Biblioteca 

P ú b l i c a  M u n i c i p a l 

Professora Anna Luiza do 

Prado Bastos, localizada 

no Horto Florestal o 

curso de contação de 

história “Contar História 

e Encantar Leitores”, 

p r o m o v i d o  p e l a 

Secretaria Municipal de 

C u l t u r a  e  T u r i s m o 

(Sectur).  O curso é 

destinado a pessoas a 

partir de 12 anos e terá 

carga horária de 20 

horas. O objetivo da 

capacitação é difundir a 

prática da leitura lúdica 

com a valorização do 

s a b e r  p o p u l a r  d a 

literatura. As Inscrições 

são feitas somente pelo 

telefone 67 3313-1009.

Contação de História na 

Biblioteca Municipal        Acontecerá no dia 23 de junho 2017, a 

partir das 19 horas o 'Arraiá da Pranurb' na 

Associação Dos Docentes da UCDB, na Rua do 

Seminário, 2501. Participe você também! 

Festa Junina PLANURB

http://www.capital.ms.gov.br/planurb/
http://institutomamede.blogspot.com.br/


        No dia 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, terá início o evento “II Simpósio Meio Ambiente e Gestão Urbana - Um 

Olhar Integrado”, com o objetivo de promover o diálogo com a sociedade sobre a preservação e valorização do patrimônio 

ambiental urbano de forma a estabelecer parâmetros para o desenvolvimento sustentável da Capital. O evento contempla as 

atividades da Semana do Meio Ambiente promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e pela 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB).  O Simpósio está integrado a outras ações e atividades 

que vão contemplar a semana destinada as comemorações do dia do meio ambiente, organizadas pelas instituições: SEMADUR e 

PLANURB. 

Simpósio “Meio Ambiente e Gestão Urbana”

Confira a programação:

AÇÕES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE (05 a 09 de Junho): “MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA – UM OLHAR 
INTEGRADO”

05/06 – Segunda-feira (período matutino)
Local: Hospital Regional Rosa Maria Pedrossian. Avenida Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Conj. Aero Rancho.
08h00min: Ação de Educação Ambiental Itinerante
Palestra: Resíduos Sólidos Urbanos (Setor da Saúde)
Ministrante: Técnico responsável pela Ed. Ambiental do IBAMA, Dr. Vicente Mota de Souza Lima e convidados (SESAU e 
SEMADUR/PMCG).
9h10min: Instalação de conjunto de Coletores Seletivos de resíduos sólidos recicláveis em diversas dependências do hospital
9h30min: Plantio de espécies nativas no entorno do Hospital Regional (estacionamento)

05/06 – Segunda-feira (período noturno)
II SIMPÓSIO DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA – UM OLHAR INTEGRADO
Local: Complexo Multiuso da UFMS – Auditório 02 – Campus Campo Grande, Vila Olinda – em frente ao Teatro Glauce Rocha.
18h00min às 19h: Credenciamento dos participantes
19h10min: Abertura Oficial do evento e atividade cultural
19h30min: Palestra Magna: Desenvolvimento e Gestão Urbana Sustentáveis/Desafios e Possibilidades
Ministrante: Prof. Roberto Montezuma Carneiro da Cunha – Arquiteto e Urbanista – CAU/PE e Professor da UFPE/PE.

06/06 – Terça-feira – período matutino (continuidade do II Simpósio)
Local: Complexo Multiuso da UFMS – Auditório 02 – Campus Campo Grande, Vila Olinda – em frente ao Teatro Glauce Rocha.
8h às 9h15min: Palestra/Painel: Arborização Urbana – benefícios no planejamento ambiental das cidades
Ministrante convidado: Prof. Dr. Gutemberg dos Santos Weingartner (Arquiteto e Urbanista – UFMS) 
Mediadores convidados:
Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior – UFMS
Dra. Ieda Maria Bortolotto – UFMS
Dr. Cristiano Pereira da Silva – UNIGRAN/Capital
Agente Fiscal de Meio Ambiente da SEMADUR, Gisselle Giraldelli, Mestre em Ecologia e Conservação
9h30min às 11h30min: Palestra/Painel: Espaços Públicos e qualidade de vida nas cidades (Ressignificação dos espaços: Parques e 
Jardins urbanos).
 Ministrante convidado: Prof. Dr. Gutemberg dos Santos Weingartner (Arquiteto e Urbanista – UFMS)
Mediadores convidados:
Secretária Municipal de Cultura e Turismo/PMCG – Nilde Clara de Souza Benites Brun
Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande – Eduardo Romero- Coordenador Nacional da Frente Parlamentar de Vereadores 
Ambientalistas
Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior da UFMS
Dra. Ieda Maria Bortolotto da UFMS
Dr. Cristiano Pereira da Silva da UNIGRAN – Capital
Mestre em Ecologia e Conservação Gisseli Giraldellli, Agente Fiscal de Meio Ambiente da SEMADUR

06/06 – Terça-feira (período vespertino)
Local: Complexo Multiuso da UFMS – Auditório 02 – Campus Campo Grande, Vila Olinda – em frente ao Teatro Glauce Rocha
14h00min às 17h30min: Palestra/Painel: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE/MS) – Um Olhar Integrado para 
o Meio Ambiente e a Gestão Urbana.
Ministrantes convidados:
Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul – MPE/MS – Dr Luciano Furtado 
Loubet
Promotora de Justiça 42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande – MPE/MS – Dra Andréia Cristina Peres da Silva

Programe-se



Programe-se

Confira a programação:

07/06 – Quarta-feira (período vespertino)
Local: Parque Ecológico Anhanduí – Centro de Educação Ambiental – Cea Anhanduí
Avenida Ernesto Geisel, s/n, bairro Guanandi II (próximo ao Parque Ayrton Senna)
14h00min: Ação de Instalação da Placas de Observatório de Aves com parceria da WWF, INSTITUTO MAMEDE, PLANURB e 

SEMADUR.

08/06 – Quinta-feira (período matutino)
Local: Parque Ecológico Anhanduí – Centro de Educação Ambiental – Cea Anhanduí
Avenida Ernesto Geisel, s/n, bairro Guanandi II (próximo ao Parque Ayrton Senna)
08h00min: Expedição Urbana – Revitalização do Rio Anhanduí, com as ações de limpeza, plantio de mata ciliar e distribuição de 

material educativo/ambiental, no trecho de 1 km às margens do rio, na Avenida Ernesto Geisel.
Ação em parceria com: UCDB, UNIGRAN/Capital, Corpo de Bombeiros MS, Escoteiros “Grupo Atalaia Pantanal”, Grupo de 

Desbravadores, Patrulha Ambiental/PMCG, Polícia Militar Ambiental/PMA (Projeto Florestinha), Agetran, IBAMA, MRV, CRAS 

Guanand.

08/06 – Quinta-feira (período vespertino)
Local: Centro de Educação Ambiental “Leonor Reginato Santini” – Cea  Polonês – Rua Corveta, n. 141 – bairro Carandá Bosque I
14h00min: Ação de Instalação da Placa de Observatório de Aves com parceria da WWF, INSTITUTO MAMEDE, PLANURB e 

SEMADUR
Workshop sobre Coleta Seletiva com parceria do UNIDERP, UFMS, IFMS, IMASUL, Deméter Engenharia, PLANURB e 

SEMADUR

09/06 – Sexta-feira – período matutino
EVENTO 01
Local: Escola Municipal Wanderlei Rosa de Oliveira
Rua Barão do Grajaú, s/n – Bairro Novo Maranhão
08h00min: Palestra – Campo Grande Sustentável – Intercâmbios de Educação Ambiental no cotidiano escolar – Da Palavra à Ação 

Eficaz.
Ministrante convidado: Técnico responsável pela Ed. Ambiental Dr. Vicente Mota de Souza Lima (IBAMA), convidados da 

SEMADUR e Polícia Militar Ambiental – PMA (Projeto Florestinha)
Apresentação do Grupo Florestinha da Policia Ambiental/MS (Cea Florestinha), com teatro de fantoches e oficina de reciclagem.
Ação em parceria com: UCDB, UNIGRAN-CAPITAL, IBAMA, COOPERVIDA, Polícia Militar Ambiental – PMA (Projeto 

Florestinha), SEMED.
EVENTO 02
08h00min
Local: MIS – Museu da Imagem e Som
Pré-Forum de Educação Ambiental, Ação Discussão sobre a Educação Ambiental
Palestrante: Educação Ambiental – PLANURB
Ação em parceria com: Instituto Mamede, UNIDERP, UFMS, IFMS, Instituto Arara Azul, IMASUL

09/06 – Sexta-feira (período vespertino)
Local: Parque Linear Imbirussu/CEA Imbirussu – Centro de Educação Ambiental Imbirussu
Avenida Mário Castro Lima, 2200, esquina com Avenida José Hugo Rodrigues, margem direita córrego Imbirussu – Vila Popular
14h00min: 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.
Ação abrangente desencadeada pela SEMADUR em parceria com SISEP, SESAU, AGETRAN, PLANURB, AGEREG, SEDESC, 

FORUM MUNICIPAL DO LIXO E CIDADANIA.
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.
14h45min: Ação de Instalação da Placa de Observatório de Aves com parceria da WWF, INSTITUTO MAMEDE, PLANURB e 

SEMADUR
15h00min: Palestra – Áreas de Preservação Permanente Urbanas – APPs Urbanas
Ministrante convidada: Agente fiscal de Meio Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, bióloga 

Gisseli Giraldelli, Mestre em Ecologia e Conservação pela UFMS.
16h30min: Encerramento

Simpósio “Meio Ambiente e Gestão Urbana”
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