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 Planurb realiza campanha contra queima-

das urbanas; 

 Comunidade vota Orçamento Comunitário 

2019; 

 Prefeitura realiza Encontro de Conselheiros 

Regionais; 

 Resumo das principais atividades  meses 

de maio, junho e julho; 

 Campo Grande faz 119 Anos, Parabéns!!!! 
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Campanha  

‘Agosto Alaranjado’ 

Conforme o Código Penal Brasileiro (Lei nº 

2.848 de 7 de dezembro de 1940), a prática 

de incêndio é crime e a lei de crimes Ambi-

entais (Lei Federal nº 9.605 de 12 de feverei-

ro de 1998), estabelece pena de reclusão e 

multa que pode chegar a R$5 mil para quem 

provoca queimadas. 

Você também pode colaborar com a campa-

nha não queimando lixo ou folhas secas, não 

depositando o lixo em terrenos baldios e, 

não jogando bituca de cigarro em vias públi-

cas ou terrenos baldios. 

Outra medida importante é a denúncia por 

parte da população. A informação é também 

um instrumento para o combate ao incêndio, 

com o conhecimento das pessoas sobre os 

aspectos prejudiciais dos incêndios e a puni-

ção que a infração acarreta.  Os telefones 

para denúncia são 156 (prefeitura) e 193 

(Corpo de Bombeiros).  

119 anos de Campo Grande, Parabéns!!! 



A Prefeitura Municipal de Campo 

Grande e o Comitê Municipal de Pre-

venção e Combate aos Incêndios Flo-

restais e Urbanos lançaram no dia 

(19.07), durante a reunião do Conse-

lho Municipal do Meio Ambiente 

(CMMA), a Campanha Agosto Alaran-

jado – 2018 com o slogan “Queimar 

é Crime! Diga NÃO! Às queimadas 

urbanas”.  

O objetivo da campanha é promover a 

discussão e desenvolver ações junto a 

comunidade, otimizar a gestão, o mo-

nitoramento, a prevenção e o combate 

aos incêndios no município. 

Para isso, serão realizadas palestras 

educativas e informativas em escolas, 

instituições públicas e privadas, Con-

selhos Regionais, nos Distritos de 

Anhanduí e Rochedinho e nos conse-

lhos gestores das Áreas de Proteção 

Prefeitura lança ‘Campanha Agosto Alaranjado’ para  

combater incêndios urbanos  

Ambiental do Guariroba, Lageado 

e Ceroula. 

Esta edição traz como inovação 

ações de Educação Ambiental aos 

usuários do transporte coletivo e a 

realização de blitz ambiental nas 

regiões onde ocorrem mais focos 

de incêndios, entre outras ações. 

Conforme dados do Corpo de 

Bombeiros, as regiões urbanas 

com maior incidência de incêndios 

são a do Segredo, Anhanduízinho 

e Bandeira. 

O diretor de planejamento ambien-

tal da Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano, 

Rodrigo Giansante, ressaltou a im-

portância da Campanha e a intera-

ção das instituições estratégicas 

que compõem o cenário do meio 

ambiente para a união de esforços 

na divulgação do combate 

aos incêndios urbanos. 

“Precisamos conscientizar a 

população, sermos multipli-

cadores, levar até a comu-

nidade as informações, os 

aspectos prejudiciais das 

queimadas e até mesmo as 

consequências que elas tra-

zem como a punição com 

multa. E por meio dos par-

ceiros nesta Campanha te-

remos maior espaço para a 

realização das ações, para 

que seja possivel abranger 

o maior número possível de 

públicos de todas as ida-

des”, afirmou Giasante. 

Meio Ambiente 

Como posso aderir 

à campanha ? 

Incentivar a denúncia e 

informar a população 

sobre os aspectos pre-

judiciais dos incêndios 

e a punição que a infra-

ção acarreta.  

A multa pode chegar a 

R$5 mil para quem pro-

voca queimadas. “Os 

telefones para denún-

cia são 156 (prefeitura) 

e 193 (Corpo de Bom-

beiros). 



Campanha Agosto Alaranjado vai até escolas da  

Rede Municipal de Ensino 

Alunos da Escola Municipal 

Antônio José Paniago, locali-

zada no bairro Rita Vieira, 

receberam palestra educati-

va alusiva à Campanha 

Agosto Alaranjado 2018. O 

encontro aconteceu no dia 2 

de agosto e chamou a aten-

ção dos estudantes para  a 

prevenção e a ação crimino-

sa da queimada convidando-

os ao engajamento.  A ação 

foi realizada pela Agência 

Municipal de Meio Ambiente 

e Planejamento Urbano 

(Planurb), uma das coorde-

nadoras do Comitê Municipal 

de Prevenção e Combate 

aos Incêndios Florestais e 

Urbanos. Com o te-

ma “Queimar é Crime! Diga 

não às queimadas urbanas”, 

a campanha está na 2ª edi-

ção e visa diminuir a incidên-

cia de incêndios no municí-

pio, por meio de monitora-

mento, prevenção e combate 

das queimadas. Segundo da-

dos disponibilizados pelo 

Corpo de Bombeiros, de ja-

neiro a julho deste ano foram 

atendidas 1.208 ocorrências 

de incêndio, principalmente 

nas regiões urbanas do Ban-

deira, Segredo e Anhanduizi-

nho. Para a diretora da esco-

la municipal Antônio José 

Paniago, Maria Lucia de Fati-

ma Oliveira, a escola é um 

importante espaço para se agre-

gar conhecimento e além das 

abordagens realizadas em sala de 

aula, os alunos necessitam de in-

formações que vêm de fora da 

instituição escolar. “A nossa esco-

la valoriza ações ambientais e re-

ceber a equipe com essa palestra 

contribuirá com o trabalho que os 

professores têm executado em 

sala de aula. Sabemos também 

que as crianças são importantes 

agentes multiplicadores da Cam-

panha para seus amigos, vizinhos 

e familiares”, acrescentou a direto-

ra. 

A técnica da divisão de Meio Am-

biente da Planurb, Jussara Jac-

ques, reforçou para professores e 

alunos que a principal mensagem 

da campanha é informar sobre os 

danos provocados pelos incêndios 

florestais e esclarece que essa 

prática é crime ambiental, que po-

de gerar multa ao responsável. 

“As queimadas ocasionam perdas 

de vegetação, problemas de saú-

de, além de risco de vida para os 

animais e os seres humanos. Por-

tanto, é preciso conscientizar a 

população a ser multiplicadora e 

fiscalizadora”, enfatizou a técnica. 

A professora Marcia Cristina Lon-

gui, do 3º ano, destacou a aten-

ção dos alunos quanto às instru-

ções da palestra e a exibição do 

vídeo ilustrativo. “No semestre 

Meio Ambiente 

passado nós abordamos este as-

sunto em sala de aula e, agora, 

nossos alunos têm a oportunida-

de de reforço sobre o tema e o 

esclarecimento das dúvidas so-

bre os problemas ambientais e 

sociais que as queimadas urba-

nas provocam na socieda-

de”, disse a professora. As pales-

tras educativas nas escolas da 

Rede Municipal e Estadual de 

ensino acontecem durante todo o 

mês de agosto, assim como 

ações nos distritos de Anhanduí 

e Rochedinho, nos Conselhos 

Gestores das áreas de proteção 

ambiental do Guariroba, Lajeado 

e Ceroula e a realização de blitz 

ambiental. 



 

COM PARCERIA DA PREFEITURA, FLO-
RESTINHA PROMOVE ATIVIDADE SOBRE 
QUEIMADAS URBANAS 

Com palestra, apresentação de teatro e 

simulação de queimada, cerca de 60 

alunos do Projeto Florestinha aprende-

ram mais sobre o meio ambiente e, em 

breve, levarão os novos ensinamentos 

para todo o Mato Grosso do Sul. É que 

tudo que eles aprenderam no dia 14 de 

Agosto durante o evento Diálogo de In-

verno – diga não às queimadas urba-

nas, atividade prevista na programa-

ção das festividades dos 119 anos de 

Campo Grande, será levado às escolas 

públicas de todo o Estado. 

O cabo-aluno Rhuan dos Santos Ferrei-

ra, que há 3 anos participa do projeto, 

contou que o melhor é poder ensinar e 

ser exemplo para outros garotos. “O im-

portante do que aprendemos aqui é que 

podermos fazer em outros lugares. Nós 

viajamos e fazemos palestras e incenti-

vamos as pessoas a serem como nós – 

policiais militares ambientais – a ajuda-

rem o meio ambiente. Acredito que so-

mos exemplo”, disse. 

Para o tenente-coronel Ednilson Quei-

roz a parceria com a Semadur e com a 

Planurb na parte de Educação Ambien-

tal é fundamental para que es-

sa aprendizagem aconteça. 

“Atualmente estas crianças fa-

zem a educação ambiental que 

os biólogos da polícia ambien-

tal faziam. Cada um faz suas 

oficinas nas escolas e nós 

atendemos o estado todo. Atin-

gimos objetivos até melhores 

que com os policiais. A gente 

via que as crianças ficavam 

acanhadas de fazer perguntas 

para eles. Hoje, a gente vê nas 

escolas as crianças participan-

do, discutindo o ambiente que 

querem. Tudo isso sempre de 

forma lúdica, com teatro, reci-

clagem de papel, plantação de 

muda, para a criança entender 

o nosso sistema”, explicou. 

A diretora-presidente da Pla-

nurb, Berenice Maria Jacob Do-

mingues, explicou que a Pla-

nurb tem promovido interlocu-

ção entre os segmentos públi-

cos e privados para o enfrenta-

mento do problema das quei-

madas. “O objetivo é realizar o 

diagnóstico, prevenção, monito-

ramento, além de ações perma-

nentes de educação ambiental, 

com foco no fortalecimento de 

políticas de prevenção e com-

bate às queimadas”, disse. 

Quem também realizou este 

trabalho é o Ibama Prevfogo. 

Analista Ambiental do órgão 

federativo, Alexandre Pereira 

explicou que o Prevfogo atua 

hoje em Mato Grosso do Sul 

com 90 brigadistas treinados 

e capacitados. “Essas briga-

das estão distribuídas no mu-

nicípio de Corumbá, Aquidau-

ana e Porto Murtinho. Todas 

estão aptas para atuar tanto 

na prevenção quanto no 

combate aos incêndios flo-

restais.  

Além disso, temos a partici-

pação no Comitê Municipal, 

onde a gente consegue dis-

ponibilizar o conhecimento 

que temos, materiais que 

produzimos pelo Prevfogo e 

também estamos sempre à 

disposição para contribuir 

com a redução dos incêndios 

urbanos”, disse. A atividade é 

promovida pela Prefeitura de 

Campo Grande, por intermé-

dio da Agência Municipal de 

Meio Ambiente e Planeja-

mento Urbano (Planurb) e o 

Comitê Municipal de Preven-

ção e Combate aos Incêndios 

Meio Ambiente 



 

Gestão Democrática 

A Prefeitura de Campo Grande, sob a 

coordenação da Agência Municipal de 

Meio Ambiente e Planejamento Urba-

no (Planurb) e Secretaria Municipal de 

Finanças e Planejamento (Sefin), rea-

lizou no dia (23.08), em Campo Gran-

de e simultaneamente nos distritos de 

Anhanduí e Rochedinho, reunião pú-

blica para discutir o Orçamento Muni-

cipal de 2019. Os participantes pu-

deram discutir e definir prioridades pa-

ra o orçamento do município do próxi-

mo ano.   

A diretora presidente da Planurb, Be-

renice Maria Jacob Domingues, disse 

que todos os anos a administração 

municipal trabalha na construção cole-

tiva para buscar junto à comunidade o 

que ela considera como prioridades 

para o orçamento do município. 

“Discutir e debater as prioridades da 

comunidade é uma forma democrática 

de garantir a participação da popula-

ção.  

A Planurb, por meio dos Sistema Mu-

nicipal de Planejamento tem facilitado 

o debate, por meio de consultas públi-

cas e reuniões públicas, permitindo 

assim que a população liste as princi-

pais ações para o bairro. Isso servirá 

de base para que o poder público ela-

bore e aprove gastos públicos 

mais justos para o próximo 

ano”, disse a diretora.  

O presidente do Conselho Regi-

onal da Região Urbana do Im-

birussu, Luiz Felipe Barbosa 

Mendes, acredita que há o com-

prometimento do poder público 

municipal em ouvir a população. 

Ele aponta que esses encontros 

são importantes porque são ela-

boradas metas que serão perse-

guidas pela administração vi-

sando uma cidade cada vez me-

lhor. “É por meio do orçamento 

municipal que as prioridades 

como obras de infraestrutura e 

escolas, por exemplo, são esco-

lhidas pelos cidadãos e podem 

ser transformadas em ações 

concretas da prefeitura na pres-

tação dos serviços essenciais à 

população”, argumentou. 

 

Consulta Online 

A chefe de divisão de gover-

nança local da Planurb, Eva 

Maria Silveira explicou que a 

primeira etapa do Orçamento 

Municipal, consistiu em uma 

consulta pública online, reali-

zada durante a primeira quin-

zena de junho. Segundo Eva, 

PREFEITURA PROMOVE DISCUSSÃO 

COM  REPRESENTANTES COMUNI-

TÁRIOS PARA ORÇAMENTO DE 2019 

também realizadas visitas 

em escolas e centro comu-

nitários para orientar a co-

munidade sobre a importân-

cia de registrarem as suas 

contribuições. 

“Por meio da internet, obti-

vemos 575 acessos dos ci-

dadãos das sete regiões ur-

banas de Campo Grande, 

mais os distritos de Anhan-

duí e Rochedinho. Na capi-

tal houve destaque para a 

participação dos moradores 

da Região Urbana do 

Anhanduizinho, por meio da 

participação da associação 

de moradores do Bairro Pio-

neiros.  Só no parcelamento 

Portugal houve 130 aces-

sos. Nessa mesma Região 

Urbana, também houve des-

taque para o parcelamento 

Paulo Coelho Machado, no 

bairro Centro Oeste, com 68 

acessos. Já na  Região Ur-

bana do Segredo destacou-

se o Residencial Bom retiro, 

localizado na grande região 

da  Vila Nasser,  com 47 

acessos”, destacou Eva. O 

resultado estará disponível 

no site da 

www.campogrande.ms.gov.

br/planurb 



Gestão Democrática 

ENCONTRO MOBILIZA CONSE-
LHEIROS  REGIONAIS EM CAM-

PO GRANDE 

A Prefeitura de Campo Grande, por inter-

médio da comissão organizadora do En-

contro dos Conselhos Regionais, com-

posta por Conselheiros Regionais, ser-

vidores da Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano 

(Planurb) e da Assessoria de Assistência 

aos Colegiados (AAOC), promoveu entre 

os dias 26 e 28 de julho o ‘Encontro do 

Conselheiros Regionais’ de 2018. 

A atividade reuniu lideranças comunitárias 

e representantes de entidades organiza-

das que atuam na área da política urbana 

municipal, com a finalidade de promover 

por meio de capacitações e discussões 

uma maior integração social entre os Con-

selheiros Regionais de Campo Grande. 

A diretora presidente da Planurb e coorde-

nadora do (SMP), Berenice Maria Jacob 

Domingues, destaca que os trabalhos rea-

lizados durante os três dias de encontro 

vão contribuir significativamente para o 

planejamento dos Conselhos Regionais 

das sete regiões urbanas de Campo 

Grande. “Durante os dias de realização 

desta Conferência foram aplicadas meto-

dologias participativas com foco na avalia-

ção e atuação dos conselhos regionais, 

sendo assim, foi um momento oportuno 

para propor sugestões e adequações para 

a melhoria do funcionamento destes cole-

giados na construção de uma cidade mais 

justa e democrática”, informou a Diretora-

presidente. 

Jose Geraldo Balejo Jara, presidente do 

Conselho Regional da Região Urbana do 

Segredo, faz uma avaliação positiva, e 

pontuando que população da sua 

região tem vivenciado um novo 

tempo. “O executivo municipal, 

tem se esforçado para atender as 

demandas de melhorias na infra-

estrutura urbana que vem sendo 

solicitado pela nossa comunidade, 

por meio dos Conselho Regional. 

É isso que nos fez participar do 

evento, pois entendemos que não 

devemos apenas cobrar mudan-

ças e melhorias, mas, devemos 

também, participar e contribuir 

com sugestões e ideias, exercen-

do assim o nosso papel enquanto 

cidadãos”, afirmou. 

Capacitação e Integração social  

A abertura oficial do evento acon-

teceu na noite de quinta-feira (26), 

no Sindicato Rural de Campo 

Grande, com a palestra 

‘Persistindo na Arte da Cidadania’, 

realizada pela psicóloga, Mestre 

em Psicologia da Saúde e Saúde 

Mental, Sálua Omais. 

Na sexta-feira (27), a programa-

ção teve continuidade com 

discussões em grupos de 

trabalho nos seguintes ei-

xos temáticos:  Capacita-

ção; Câmaras de Bairros e 

Planos de Bairros; Proces-

so de eleição de Conselhos 

e Revisão do Funciona-

mento dos Conselhos Regi-

onais.  Ao final do dia hou-

ve a plenária final com ob-

jetivo de apresentação e 

aprovação das propostas 

dos grupos de trabalho que 

nortearão a realização do 

planejamento de ações e 

atividades para o futuro do 

colegiado. 

O encerramento do encon-

tro aconteceu no sábado, 

(28), no Centro de Convi-

vência do Idoso, Vovó Ziza 

em parceria com atividades 

culturais como danças, di-

nâmicas de grupo e teatro, 

distribuição de certificado . 



RECEITA FEDERAL ORIENTA LIDERANÇAS 

COMUNITÁRIAS  

A Planurb em parceria com a Delegacia da Recei-

ta Federal do Brasil em Campo Grande/MS, pro-

moveu no dia  (17.08), a palestra “Como evitar 

pagamento de multas”, ministrada pelo Dele-

gado da Receita Federal de Campo Grande, sr. 

Edson Ishikawa.  O evento aconteceu durante a 

‘14ª Reunião das Mesas Diretoras dos Conse-

lhos Regionais das Regiões Urbanas de Cam-

po Grande’. 

O Delegado Edson Ishikawa disse que a Receita 

Federal tem interesse de prestar informação aos 

contribuintes, a fim de que eles cumpram com su-

as obrigações no prazo. “Essa é a melhor forma 

de evitar o pagamento de multas e juros, e assim 

estar com a situação fiscal regular perante a Re-

ceita Federal. Para os responsáveis das associa-

ções que realizam atividades em parceira com a 

Prefeitura Municipal de Campo Grande, recomen-

damos que mantenham e cuidem da regularidade 

do CNPJ das Associações que fazem parte, além 

de reforçar que continuem com esses trabalhos 

comunitários”. Informou o Delegado. 

Para o conselheiro Aldinei Francisco dos Anjos, 

vice-presidente da mesa-diretora do Conselho Re-

gional da região urbana do Anhanduizinho, as ori-

entações foram muito válidas para as lideranças 

comunitárias.  “O conhecimento adquirido hoje é 

importante para que as Associações possam 

cumprir com as suas obrigações, e assim terem 

subsídios legais e até mesmo financeiros para 

executarem bons trabalhos na sua comunidade”. 

Aconteceu em maio... 

No dia  28 de maio, servidores da (Planurb) rece-
beram visita da educadora ambiental Mara Calvis, 
para um bate papo sobre coleta seletiva!  
A iniciativa faz parte do Programa de Educação 
Ambiental " Reciclando Nossas Atitudes”, que bus-
ca promover reflexão na sociedade para a gestão 
adequada dos resíduos sólidos, por meio de ações 
socioambientais de sensibilização, formação, estru-
turação e fiscalização para a redução do consumo, 
reutilização e reciclagem dos materiais. Para mais 
informações sobre o programa e as atividades de 
educação ambiental, acesse o si-
te: www.solurb.eco.br ou ligue para: 0800 647 
1005.  

PALESTRA RECICLANDO  

ATITUDES 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.solurb.eco.br%2F&h=AT01pWuSIZ4M6f_BOtPvOvtqLq-63ml4Pd1b1VBEDoH3Vf1VakKpgTyt87QzIBvWZLZC3WPwOC8o7UMe0nVh7nMJXDPb1rBaRMt-4SbKJkMF4liUpm_jJnKjHx90GwJYyrZrW2qWC9J4Ygfmy36pd84


DIA DO MEIO AMBIENTE: COMEMORAÇÕES 2018 

Em comemoração ao ‘Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a PMCG, em parceria com outras insti-

tuições públicas e privadas comemoram o ‘Dia Mundial do Meio Ambiente’ com a realização de seminários, 

exposições, caminhadas ecológicas e palestras, com o objetivo de promover uma reflexão sobre responsa-

bilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável da cidade. Confira o resumo das ações:  

1º Caminhada Ecológica: No dia 03 de junho, a Pla-

nurb participou da ‘1º Caminhada Ecológica’, evento pro-

movido por da iniciativa do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 

que dá início às celebrações ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente. A caminhada teve o objetivo de valorizar os 

trabalhos desenvolvidos pelos educadores e agentes so-

ciais/ambientais de diferentes instituições que desenvol-

vam ações no campo da Educação Ambiental e chamar 

a atenção da sociedade sobre a crescente escassez dos 

nossos recursos naturais, os grandes impactos ambien-

tais causados pelo homem e a crescente necessidade de 

preservar o meio ambiente de forma coletiva. 

Seminário Água na Academia: Entre os dias 04 a 06 

de junho A Planurb participou junto da UFMS e Associa-

ção Brasileira de Recursos Hídricos do evento “Água na 

Academia: Da pesquisa à divulgação”. O objetivo foi a 

troca de informações sobre os problemas e soluções na 

área de recursos hídricos em MS. 

O evento contou com mesas redondas e palestras de 

pesquisadores de renome nacional e internacional, usuá-

rios de água, gestores públicos e sociedade civil organi-

zada como forma de promover novas pesquisas e a di-

vulgação científica. 

Exposição Campo Grande e o Meio Ambiente:  A Pla-

nurb realizou uma exposição de banners dos projetos 

desenvolvidos pela PMCG, referente a preservação e 

conservação do meio ambiente. Ao todo foram expostos 

15 painéis sobre as ações que sensibiliza a população 

para a importância da preservação do meio ambiente 

nos espaços públicos da nossa cidade: Seminário Recur-

sos Hídricos na UFMS, Central de Atendimento ao Cida-

dão, Planurb e Câmara Municipal. 

Aconteceu em Junho... 



Ainda segundo Marcia, a intenção é 
fomentar uma fala adequada sobre o 
tema e não reproduzir estereótipos, 
preconceitos e discriminação contra 
as mulheres vítimas de violência.  

“As políticas para as mulheres são o 
resultado da luta por iguais direitos e 
oportunidades para mulheres e ho-
mens, seja na igualdade de política e 
ocupação de cargos de poder e deci-
são, no trabalho e por igualdade sa-
larial, na divisão das tarefas domésti-
cas, nos direitos sexuais e direitos 
reprodutivos”, explicou 

Para os funcionários, a troca de ex-
periências e intercâmbio de informa-
ções é um dos momentos mais im-
portantes da reunião. A assistente 
social e técnica da Planurb, Eunice 
Pedroso destaca que é muito impor-

A PMCG por meio da Subsecretaria 
de Políticas para a Mulher - SEMU e 
Agência Municipal de Meio Ambiente 
e Planejamento Urbano - Planurb, 
promoveu na tarde desta terça-feira 
(12), no auditório da Planurb a pales-
tra, “Violência de Gênero e Assédio”, 
com objetivo de fortalecer os organis-
mos municipais de políticas para mu-
lheres. 

Marcia Paulino, Psicóloga Social e 
Coordenadora de Projetos e Ações 
temáticas da Subsecretaria de Políti-
ca para Mulher, trouxe informações 
quanto abordagem dos aspectos so-
ciológicos e jurídicos que defendem 
os direitos das mulheres, gênero, as-
sédio e destacou.  

“As políticas para as mulheres devem 
ser transversais com as demais políti-
cas como a de saúde e segurança, 
por exemplo. A Planurb tem nos apoi-
ados por meio da facilitação das reu-
niões nos Conselhos Regionais, além 
disso realizamos ações de sensibili-
zação e campanhas porque quere-
mos que a sociedade busque infor-
mações e se sensibilize sobre o as-
sunto. ” 

 
Com o objetivo de abordar te-
máticas que auxiliam o ensino 
da geografia, a Prefeitura Mu-
nicipal de Campo Grande, por 
meio da Agencia Municipal de 
Meio Ambiente e Planejamen-
to Urbano (Planurb), realizou 
no dia 14 de agosto, no audi-
tório do Centro de Educação 
Ambiental Leonor Reginato 
Santini – CEA Polonês uma 
palestra sobre o ensino da ge-
ografia regional, por intermé-
dio dos recursos midiáticos 
SISGRAN e ZEE - Zoneamen-
to Ecológico Econômico para 
professores de geografia da 
Rede Municipal de Ensino.  

Aconteceu em Junho... 

Aconteceu em Agosto...  

O objetivo da capacitação foi 
estabelecer um diálogo inte-
grador com os profissionais 
da Educação, considerando a 
escola como um local de ação 
e o currículo escolar, um es-
paço de intervenção.  A capa-
citação aconteceu entre os 
dias 07 a 14 de agosto e teve 
como instrutores os técnicos 
da Planurb Fabio Martins 
Ayres, Alberto Tuioshi, Adria-
na Idalina Rojas Gutierrez e 
Gabriel Juraski. 

tante receber orientação.  

“Um dos grandes desafios 
é enfrentar todas as for-
mas de violência contra a 
mulher. Então discutir e 
saber que existem alter-
nativas para o enfrenta-
mento à violência nunca é 
demais, pelo contrário, só 
nos fortalece para sermos 
protagonistas na constru-
ção de uma sociedade 
mais justa”, acrescenta 
Eunice. 

 

SUBSECRETARIA DA MULHER REA-
LIZA PALESTRA SOBRE DIRETO 

DAS MULHERES NA PLANURB 

PLANURB MINISTRA PALESTRA PA-
RA PROFESSORES DA REDE MUNI-
CIPAL DE ENSINO 



Boletim Biblioteca Planurb 

ATLAS socioambiental do território da Grande Dourados.  Dourados, UFGD, 2012.  64p. 

BATISTON, F.  Plano Diretor de Campo Grande: democratizar conhecimentos para o processo de revisão. Campo Grande, 2014. 

(Apresentação na Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Anhanguera UNIDERP em set/2014) 

GEHL, J.  Cidades para pessoas.  3.ed.  São Paulo, Perspectiva, 2015.  262p. 

KOHL, C.  Estudo de impacto de vizinhança - EIV - Condomínio Serra - 196 unidades.  Campo Grande, 2015.  1 CD Rom. 

LONGO, J. M; TORRECILHA, S., (orgs).  Plano de manejo do Rio Cênico Rotas Monçoeiras: resumo executivo.  Campo Grande, 2015. 

146p + il. 

PERI, V. L.G.  EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança: condomínio multiresidencial vertical: Vertigo Premium Studios.  Campo 

Grande, 2016.  3v. 

SILVEIRA, N. V. N.  Estudo de impacto de vizinhança: Residencial José de Alencar III.  Campo Grande,2016.   61p + anexos. 

URBTEC PLANEJAMENTO ENGENHARIA CONSULTORIA.  Revisão do Plano Diretor de Campo Grande: produto 2. s.L.p, 2016.  1 

DVD.  (P2 - Análise da situação atual do Plano Diretor de Campo Grande) 

CANOAS. Secretaria das Relações Institucionais. Orçamento participativo: você participa e a cidade melhora. Canoas, 

2014. 14p. 

PLAN-GUIDE. Bordeaux, Maison du Project, 2016. (Bassins à Flot: Quartier libre) 

SCHOONBAERT, S. [et al]. Parcours#5. Bordeaux, Ministére Culture, s.d. (1 folder) 

CAMPO GRANDE. Lei n.5.946, de 27 de dezembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso de bem 

público, localizado no Bairro Cabreúva neste município. Diogrande, Campo Grande, v.20, n. 5.101, p.1, 28 dez., 2017.  

 

CAMPO GRANDE. Decreto n.13.328, de 16 de novembro de 2017. Institui o Comitê de Relações Intersetoriais de Gestão Pública do Município 

de Campo Grande e dá outras providências. Diogrande, Campo Grande, v.20, n. 5.061, p.8, 17 nov., 2017.  

 

CAMPO GRANDE. Decreto n.13.332, de 20 de novembro de 2017. Cria a Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

e estabelece como referência aos planos, programas, projetos e ações do Poder Executivo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS. 

Diogrande, Campo Grande, v.20, n. 5.063, edição extra, p.1-2, 20 nov., 2017.  

CAMPO GRANDE. Decreto n.13.366, de 12 de dezembro de 2017. Institui o Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Flores-

tais e Urbanos no âmbito do Município de Campo Grande-MS e dá outras providências. Diogrande, Campo Grande, v.20, n. 5.086, p.4, 13 dez., 

2017.  

 

CAMPO GRANDE. Decreto n.13.437, de 19 de fevereiro de 2018. Regulamenta os artigos 50 a 62, da Lei n.5.793, de 3 de janeiro de 2017, 

que dispõe sobre a atuação sistemática dos órgãos e entidades, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providencias. Diogrande, Campo 

Grande, v.21, n. 5.150, p.2-3, 20 fev., 2018.  

CAMPO GRANDE. Decreto n.13.444, de 22 de fevereiro de 2018. Cria Comitê Gestor de Parceria Público-Privada e dá outras providencias. 

Diogrande, Campo Grande, v.21, n.5.153, p.1-3, 23 fev., 2018. (Republicado o anexo único por constar incorreção no original. Diogrande, 

v.21, n.5187, p.1, 27 mar. 2018.)  

 

CAMPO GRANDE. Decreto n.13.445, de 22 fevereiro de 2018. Dispõe sobre o procedimento de manifestação de interesse para a apresenta-

ção de projetos, levantamentos, investigações, por pessoa física ou jurídica de direito privado, a serem utilizados pela administração pública 

municipal. Diogrande, Campo Grande, v.21, n. 5.153, p.3-5, 23 fev., 2018.  

Legislação 



Fale Conosco: 

 

Planurb 

Hélio de Castro Maia, 279, Jd. Paulista. 

Campo Grande, MS. 

(67)  

comunicação@planurb.campogrande.ms.gov.br 

www.campogrande.ms.gov.br/planurb 

Agosto 

Pollyana (04) 

Paula (10) 

Eva (11) 

Jacqueline (12) 

Jamilson (17) 

Mara Lúcia (18) 

Amanda Soares (22) 

Eunice (24) 

Ivanete (27) 

Raphael Reynaud (27) 

Vera Bacchi (31) 

 

 

 

Setembro 

Ana Conceição (04) 

Laoma Nogueira (15) 

Mariana Massud (16) 

 

Outubro 

Adriana (07) 

Ozael (8) 

Berenice (25) 

Raquel (25) 

Jaqueline Bispo (28) 

Fábio Nogueira (30) 

 


