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RESUMO 

 
 
 
 
 

 
A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego do Ceroula - APA do Ceroula 

foi instituída por meio do Decreto Municipal n. 8.264, de 27 de julho de 2001, e 

alterado pelo Decreto n. 9.984, de 14 de junho de 2007, está localizada no 

município de Campo Grande-MS, na saída da cidade, no sentido do municipio de 

Rochedo e do Distrito de Rochedinho. O objeto do estudo propõe a elaboração 

do Plano de Manejo da Unidade de Conservação da APA do Ceroula, visando o 

uso sutentavél dos recursos naturais existentes, bem como a minimização dos 

impactos oriundos das atividades antrópicas sobre o meio ambiente. O estudo 

encontra-se neste documento em sua fase de apresentação parcial das 

atividades. Este documento apresenta o Relatório da Primeira Oficina de 

Planejamento, conforme previsão contida no Contrato n. 21, celebrado em 23 de 

janeiro de 2019 e publicado no Diário Oficial do Município n. 5.475, de 28 de 

janeiro de 2019. A primeira oficina foi dividida em dois momentos, que são 

descritas ao longo do documento com o uso do Diagnóstico Participativo - DP e 

o Diagnóstico Rural Participativo - DRP. Em ambos momentos foram feitos 

contatos com os moradores das comunidades inseridas na área, objetivando a 

percepção das necessidades locais dos residentes na APA do Ceroula. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula, 

instituida por meio do Decreto n. 8.264, de 27 de julho de 2001, e alterado pelo 

Decreto n. 9.984, de 14 de junho de 2007, possui área de aproximadamente 

66.954 ha, sendo considerada a maior área de proteção do município de 

Campo Grande/MS. Encontra-se situada na porção norte de Campo Grande, 

inserida na Bacia do Alto Paraguai, sub-bacia do Rio Aquidauana, da qual faz 

parte a sub-bacia do Córrego Ceroula (PLANURB, 2019). 

O Contrato n. 21, de 23 de janeiro de 2019, celebrado entre o município de 

Campo Grande, com a interveniência da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) e da Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), e a Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), objetiva a prestação de serviços técnicos e especializados para 

elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação. 

Em atenção às diretrizes estabelecidas pelo Termo de Referência, este 

documento consiste na entrega do Produto 2 – Relatório da 1ª Oficina de 

Planejamento, referente a realização do diagnóstico participativo da APA do 

Ceroula. Foi utilizado como metodologia de trabalho o Diagnóstico 

Participativo, que é uma metodologia muito utilizada no processo de criação 

de politicas publicas (GUIMARÃES et al., 2007). As questões abordadas levam 

em consideração os aspectos  social, econômico, cultural, ambiental, físico-

territorial e político-institucional. 

O diagnóstico participativo da APA do Ceroula consistiu na realização de 

diálogo entre os membros da comunidade inserida na área objeto do estudo e 

o grupo técnico da UCDB, com o apoio do Executivo Municipal. A oficina teve 

por objetivo estabelecer estratégias para comunicação social entre o público 

diretamente e indiretamente afetado, a comunidade técnico-científica e a 

sociedade civil organizada, de modo a construir o diagnóstico participativo. 

A primeira oficina de planejamento foi realizada em 2 (duas) etapas, sendo a 

primeira etapa realizada nas dependências da Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), no dia 22 de março de 2019, e a segunda etapa na 

Conveniência Rincão, localizada na região das comunidades rurais Beleza 
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Pura, Só Alegria e Vale do Sol, no dia 17 de maio de 2019. A metodologia 

empregada na primeira etapa foi o Diagnóstico Participativo, enquanto na 

segunda etapa foi utilizado o Diagnóstico Rural Participativo. 

O resultado da oficina está organizado neste relatório técnico, contemplando o 

processo e os resultados das oficinas de planejamento. Em ambos os 

momentos, foi possível compreender a percepção da comunidade em relação 

à importância da área, bem como definir estratégias para a melhor abordagem 

das atividades a serem realizadas nas etapas subsequentes da elaboração do 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula 

– APA do Ceroula. 
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2. CAPÍTULO 1: PRIMEIRA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA A 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO CEROULA 

2.1.  METODOLOGIA DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO  

 
A etapa 1 da Primeira Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de 

Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA 

do Ceroula, foi realizada no dia 22 de março de 2019, no Anfiteatro do Bloco 

M, da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, localizada na Avenida 

Tamandaré, n. 6.000, em Campo Grande/MS. 

A escolha da data da oficina teve como motivação o Dia Mundial da Água, 

evento maior, realizado na própria UCDB, que oportunizou apresentar 

também, a toda a comunidade acadêmica e demais envolvidos, a importância 

deste bem, a água, especialmente no contexto da Área de Proteção Ambiental 

da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. Além disso, proporcionou a 

divulgação do trabalho desenvolvido na APA do Ceroula, por meio de duas 

apresentações, realizadas às 9h e 19h, com um público total de 272 presentes 

(Figura 1 e Anexo VI). 

 

Figura 1- Evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, com a apresentação do 

plano detrabalho no periodo matutio (A) e vespertino (B). 
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A referida oficina, que iníciou às quatorze horas, teve como objetivo principal 

estabelecer as estratégias para comunicação social entre o público direta e 

indiretamente envolvidos, a comunidade técnico-científica e a sociedade civil 

organizada, visando construir um diagnóstico participativo da área objeto do 

estudo. 

Como forma de democratizar o processo de elaboração do Plano de Manejo 

desenvolvido pela equipe técnica, e possibilitar a participação dos grupos 

arranjados da sociedade na construção do Plano de Manejo, foram convidados 

a participar desta primeira oficina de planejamento os seguintes atores e 

entidades: Conselho Gestor da APA do Ceroula; segmentos da sociedade civil 

organizada; representantes dos setores econômicos (indústria, comércio, 

agropecuária e extrativismo), com atividades na área da APA do Ceroula; a 

comunidade acadêmica; o terceiro setor; órgãos e entidades dos governos 

federal e estadual; e, a comunidade local. 

A divulgação do evento junto à comunidade ocorreu através de e-mail e 

aplicativo de mensagens (Anexo I). No sitio da Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) foi publicada a convocação 

para a realização do diagnóstico participativo da Área de Proteção Ambiental 

da Bacia do Córrego Ceroula (Anexo II), e no dia 21 de março de 2019, na 

edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, foi publicado o Edital n. 

4/2019/PLANURB, de 20 de março de 2019, referente ao comunicado sobre a 

realização do evento (Anexo III). 

A oficina (Figura 2) foi conduzida pela equipe de trabalho multidisciplinar e 

multiprofissional da Universidade Católica Dom Bosco, sendo dividida em duas 

etapas:  

 apresentação do plano de trabalho em slides (Anexo IV), 

demonstrando os objetivos da oficina, os instrumentos legais que 

regem a unidade de conservação da APA do Ceroula, conforme 

estabelecido pela Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. 

  



8 
 

 

Figura 2- Início das atividades da Primeira Oficina de Planejamento pelo periodo 

matutino 

 

Em seguida foi apresentado o plano de trabalho para a elaboração do Plano 

de Manejo, cuja organização da apresentação ocorreu segundo os eixos do 

diagnóstico: análise da paisagem e fatores abióticos; quadro ambiental ou meio 

biótico; e quadro socioeconômico (Figura 3). No ato, foram expostas como 

serão desenvolvidas as atividades, bem como apresentados quais são os 

principais desafios decorrentes dos levantamentos de campo a serem 

realizados na área em questão. 
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Figura 3 - Apresentação do plano de trabalho segundo os eixos do diagnóstico. 

 
 
 

 

 aplicação da metodologia participativa.  

 

Finalizada a explanação, foi aplicada a metodologia do Diagnóstico Participativo. 

Esta metodologia consiste  no processo de facilitação a fim de que os moradores 

de uma determinada comunidade possam, num espaço de tempo significativo, 

investigar, analisar e avaliar seus obstáculos e chances de desenvolvimento local. 

Isso porporciona a abertura  de canais  para tomada de decisões fundamentais 

relacionadas aos projetos de interesse da comunidade, consorciadas ao 

cumprimento de seus propósitos comuns. Com enfase na definição das forças, 

oportunidades, fraquezas e ameaças, tanto para a elaboração do objeto do 

contrato, quanto para a garantia de sua efetividade os participantes foram 

convidados a preencher os quadrantes com suas impressoes sobre o local que 

vivem.  

Tal metodologia permitiu posicionar e/ou situar a comunidade dentro do contexto 

em que ela se encontra, auxiliando na formulação das estratégias para fortalecê-
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la. Trata-se de diagnóstico participativo, visto que objetiva realizar um 

levantamento da realidade local, junto às lideranças e comunidade, de modo a 

identificar os principais problemas da localidade em todas as áreas social; 

econômica; cultural; ambiental; físico-territorial; e político-institucional. 

Os participantes foram instruídos previamente sobre a forma de aplicação da 

metodologia com os fatores que compõe as oportunidades, ameaças (ambiente 

externo) e os pontos fortes e fracos (ambiente interno), além do desenvolvimento 

de todo o trabalho. 

Ainda, em relação ao desenvolvimento da metodologia, pode-se classificá-la como 

uma pesquisa-ação, tendo em vista a inserção do pesquisador no processo, com o 

objetivo de obter uma visão funcional. Também é classificada como levantamento 

de dados, pois as informações foram apuradas através do contato com os 

envolvidos ao longo de toda a oficina. 

Figura 4 - Aplicação do Diagnóstico Participativo aos participantes da primeira 

oficina de planejamento 

 

A metodologia é baseada em um conceito simples,  que permite montar de forma 

esquemática uma tabela composta por quatro quadrantes onde são listadas as 

forças e fraquezas, as ameaças e oportunidades que podem acontecer (Figura 6). 

Também, como estratégia da oficina, foram sugeridas algumas questões para 

auxiliar no processo, conforme apresentado a seguir: 

 “Qual a situação-problema que quero conhecer?” 
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 “Que informações eu preciso para conhecer a situação-problema?” 

 “Onde buscar as informações? Quais as formas de coleta?” 

 “Como sistematizar e disseminar as informações?” 
 

  

Figura 5 - Participação dos atores na oficina de aplicação do Diagnóstico Participativo 

 

A Oficina contou com a participação de 90 atores de diversas entidades, com um 

público predominantemente acadêmico, entre universidades e servidores da 

prefeitura municipal de Campo Grande (Anexo V). A metodologia proposta para a 

oficina possibilitou construir de forma participativa o reconhecimento das 

vulnerabilidades e das potencialidades socioeconômicas e ambientais da APA do 

Ceroula, demonstrando a visão das pessoas que frequentam a área, totalizando 

29 contribuições (Figura 6 e Anexo VII). 
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Figura 6 - Imagem do quadro com tiras de papel contendo contribuições dos 

moradores das comunidades participantes da oficina a partir da metodologia do 

Diagnóstico Participativo 

 
 

Quadro  1 - Resumo das contribuições na aplicação da metodologiado Diagnóstico 

Participativo 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 

Biodiversidade; 
Motivação dos alunos de cursos superiores 
da IES da região; 
Parcerias com outras instituições (Públicas); 
Proximidade da área urbana; 
Recursos Hídricos. 

Acesso livre e sem controle; 
Ausência de articulação entre profissionais 
envolvidos; 
Ausência de conhecimento sobre a 
importância da região; 
Ausência de planejamento; 
Marketing; 
Resíduos sólidos. 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Assoreamento; 
Ausência de apoio da comunidade; 
Degradação; 
Especulação imobiliária; 
Manejo precário na zona de amortecimento; 
Poluição dos rios; 
Resíduos sólidos; 
Turismo rural sem regras; 
Uso inadequado do solo. 

 
Conservação da biodiversidade; 
Educação ambiental; 
Exploração potencial do turismo e atividades 
esportivas; 
Integração entre profissionais e comunidade 
para a gestão. 

 
No quesito ameaças, houve mais contribuições em relação aos aspectos 

ambientais, como a degradação, poluição, assoreamento, uso inadequado do solo, 
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a biodiversidade, os recursos hídricos, a vegetação e o manejo precário na zona 

de amortecimento; outro aspecto levantado foi a falta de apoio da comunidade, o 

manejo dos resíduos sólidos e falta de regras no turismo em ambiente rural. Já no 

quesito fraquezas foram detectadas dificuldades relacionadas o pouco 

conhecimento da região, planejamento e acesso. 

O item forças, teve o meio ambiente como principal aspecto, sendo listados: 

biodiversidade, recursos hídricos, além da proximidade da área urbana e parceria 

entre instituições. No quesito oportunidades foram abordadas sugestões 

relacionadas à exploração turística sustentável, práticas esportivas, educação 

ambiental e a possibilidade de integrar profissionais, alunos e a comunidade. 

No dia 25 de abril de 2019 foram veiculadas, tanto no sitio da Agência Municipal de 

Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) (Anexo VIII), quanto da 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) (Anexo IX), as notícias sobre a Primeira 

Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. 

 
 

2.2. METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO 

 

A etapa 2 da primeira oficina de planejamento para a elaboração do Plano de 

Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do 

Ceroula, ocorreu junto aos integrantes da Associação denominada “Juntos Somos 

Mais”, que contempla as comunidades rurais Só Alegria, Beleza Pura e Vale do 

Sol, no dia 17 de maio de 2019, na Conveniência Rincão. 

Além dos integrantes das comunidades rurais, participaram da oficina 

representantes do Grupo Técnico e da Prefeitura Municipal de Campo Grande, além 

de docentes e acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), conforme 

lista de presença  (Anexo XI). Foram contabilizados 44 presentes, sendo que 

desses, 20 eram moradores das comunidades convidadas. 

Inicialmente, os docentes da UCDB apresentaram uma breve explicação sobre a 

importância da reunião e da participação de todos envolvidos, seguida por uma 

apresentação dos demais integrantes da equipe da UCDB  (Figura 7), do Grupo 

Técnico e da Prefeitura Municipal de Campo Grande, bem como dos moradores 

ali presentes.
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Figura 7- Inicio das atividades da primeira oficina de plantejamento na comunidade 
rural 

 
 

Para a execução desta etapa, foi proposta a metodologia do mapa falado, que 

consiste em uma técnica baseada na coleta de informações da percepção e 

conhecimento que os indivíduos e grupos têm do território em que vivem. Nesta 

metodologia é elaborado, coletivamente, a identificação de problemas e propostas 

de soluções para os mesmos, de uma determinada localidade, com a participação 

da comunidade indicando os pontos de proteção e desproteção social. O grupo 

utiliza a imaginação, considerando a seguinte questão norteadora: se um pássaro 

sobrevoasse a região o que ele poderia ver? Alguém inicia o desenho no chão a 

partir de algum elemento visto pelo pássaro. Os participantes apontam livremente 

os elementos do território conforme sua vontade, sem intercorrências. 

Uma vez que a comunidade presente não se familiarizou com a construção do 

desenho no chão, foi sugerida uma divisão dos presentes em dois grupos (Figura 

8). Apartir  de então, foi adotada a metodologia do Diagnóstico Rural Participativo 

- DRP,  seguindo metodologia porposta por Verdejo (2011),  na qual este autor 

definie esta metodologia  como um conjunto de técnicas e ferramentas que permite 

que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a 

autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. 
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Na ocasião da oficinia houve a divisão dos participantes em grupos, com a 

presença de um facilitador, que ajuda a promover a conversa de forma a não perder 

o foco na captura das informações que foram anotadas para posterior análise.  

Na ação, os residentes locais foram divididos em dois grupos, com 

aproximadamente 10 a 15 pessoas cada, no qual os professores e acadêmicos 

iniciavam assuntos e os moradores discorriam sobre eles, de maneira expontanea. 

Inicialmente foi solicitado aos participantes que descrevessem a região, bem como 

o que gostariam que fosse ou não modificado, para melhor entender a relação deles 

com o local. 

 

Figura 8 - Roda de conversa com os participantes do DRP organizados em grupos de 

trabalho 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiu-se então para a exploração do conhecimento do grupo sobre a região, com 

o auxílio de perguntas-chave que contribuíram para fomentar a discussão durante 

o procedimento: 

 O que existe aqui? 

 O que mais podemos 
ver? 

 Como? 

 Quando? 

 Onde? 

 Para quê? 

 Por quê? 

 Quanto? 

 Sempre foi assim?
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Por meio dessas perguntas, os presentes foram estimulados a descrever as 

características do local, em relação ao lazer, meio ambiente, aspectos físicos, 

infraestrutura, atividades produtivas, comercialização de produtos, dentre outras. 

 

 

Figura 9 - Morador de uma das comunidades rural da APA do Ceroula fornecendo 

informações sobre sua localidade 

 
 
A coleta de informações da percepção e conhecimento da comunidade local a 

respeito do espaço em que vivem foram registrados por meio de anotações e 

registros fotográficos durante o desenvolvimento da metodologia proposta. 

Encerradas as atividades, foi apresentado aos mesmos a importância da unidade 

de conservação de uso sustentável na qual estão inseridos, bem como a 

necessidade da elaboração do Plano de Manejo para a APA do Ceroula (Figura 10). 

Ao final do Diagnostico Rural Participatico foi informado aos moradores das três 

comunidades, que participaram naquela ocasião da referida oficina, qual era o 
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objetivo do projeto. Também foi informado que a equipe da UCDB precisaria da 

colaboração de todos moradores  com a premissão da entrada em suas 

propriedades da equipe da UCDB que estaria devidamente identificada a fim de 

realizar amostragens para geração de dados. 

 

Figura 10 - Roda de conversa com os moradores da APA do Ceroula para 

encerramento do segundo momento da primeira oficina de planejamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como principais atividades e fonte de renda dos moradores está a agricultura e a 

pecuária de leite para produção de queijo. As seguintes culturas agrícolas também 

foram citadas: mandioca, abacaxi, abóbora, soja, hortaliças, melancia, milho, limão 

galego, limão Taiti, banana, poncã e seringueira. Além disso, há criação de porcos 

e galinhas, mas geralmente para consumo próprio. A principal produção agrícola 

na área é a mandioca, porém moradores relatam que uma praga fez com que a 

produção diminuísse ou até se tornasse inviável em algumas propriedades, em 

função do apodrecimento das raízes, com o aproveitamento de cerca de 40% da 

produção. 
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Dentre as dificuldades relatadas pelos presentes, destaca-se a falta de melhores 

oportunidades e condições de trabalho aos jovens que, em sua maioria, e 

independente de nível de escolaridade, migram para a área urbana em busca de 

outro tipo de trabalho como forma de renda. Não existe a contratação de 

funcionários e a família é quem geralmente trabalha na propriedade. 

Em relação ao abastecimento de água, alguns locais apresentam dificuldades na 

sua exploração, sendo encontrada vazão suficiente a 200m de profundidade.  

Também relataram a diminuição considerável da vazão de algumas nascentes 

durante o período de seca, sendo que algumas chegam a secar totalmente, 

retornando apenas na época chuvosa. Foi observada a existência de uma nascente 

na comunidade Vale do Sol que está sem vegetação ripária, necessitando de 

reflorestamento. Na comunidade Só Alegria existem duas nascentes sem proteção 

e na comunidade Vale do Sol verifica-se a nascente do Angico, onde a vazão é 

alta. 

Sobre as atividades produtivas, foi percebida a falta de incentivos financeiros para 

produção, bem como a ausência de acompanhamento técnico para auxílio e 

orientação na produção de culturas. Alguns associam as dificuldades de produção 

ao solo degradado que, sem auxílio técnico, não é possível fazer a correção e 

outros relataram a existência de pragas que afetam as plantações e as lavouras, 

como a mosca branca. Algumas propriedades das comunidades participavam de 

uma feira de orgânicos, porém as pragas começaram a ser recorrentes, e então 

não havia produção suficiente, o que forçou os pequenos produtores a pararem. 

A burocracia em relação aos programas governamentais como o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e a Declaração de Aptidão ao Pronaf – 

DAP, dificultam as atividades, além do fato dos produtos geralmente serem 

vendidos por atravessadores, que vão até o local, colhem, transportam e 

comercializam os produtos nos centros urbanos. 

Ainda com relação as atividades produtivas, foram mencionados problemas de 

saúde devido ao o uso de agrotóxicos: moradores relataram que sentem ardência 

ao respirar quando os agrotóxicos são aplicados em lavoura de soja, e associaram 

essas aplicações à má qualidade das hortaliças. Citaram também que há produtores 

que realizam a aplicação sem conhecimento técnico. Outros disseram não haver 

associação entre o uso de agrotóxicos e doenças no local. 
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As dificuldades de acesso e de escoamento da produção devido à qualidade das  

estradas foram mencionadas, sendo que as estradas se encontram em bom 

estado durante um curto período ao longo do ano. A ausência de unidades básicas 

de saúde leva os moradores, em sua maioria, a se deslocarem até o Distrito de 

Rochedinho. 

Em relação às práticas de conservação ambiental, alguns agricultores utilizam 

palhada para proteger o solo, descreveram e citaram que atualmente há o 

emprego de outras práticas conservacionistas e reflorestamento de mata ciliar. Em 

alguns locais, os terrenos são acidentados, sendo possível visualizar o afloramento 

da rocha sã. Os moradores afirmaram ter conhecimento sobre a Área de Proteção 

Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), confirmando a existência destas em suas 

propriedades, conforme a legislação vigente. 

Em determinados trechos, para acessar o curso de água é necessário pedir 

autorização ao proprietário, visto que algumas fazendas são fechadas devido à 

entrada de pessoas sem autorização para a prática da caça de animais silvestres. 

A rotina semanal dos moradores é dedicada somente à plantação e não possuem 

atividades de lazer na região, sendo a mais próxima em Rochedinho, que é a Festa 

do Queijo. Nos finais de semana os homens e as mulheres têm a mesma rotina de 

trabalho da semana e aqueles que têm condições de locomoção, vão para Campo 

Grande ou Rochedinho participar de cultos religiosos, projetos sociais e outras 

atividades de lazer. 

O trator da associação é utilizado de maneira compartilhada entre os associados 

e ainda assim, alguns disseram não ter acesso ao referido equipamento. 

Em relação ao saneamento básico, predomina a utilização de fossa séptica, porém 

muitas residências sequer a possuem. Também não há sistema de irrigação e o 

plantio ocorre de acordo com a época de chuva. 

As três comunidades presentes afirmam que não têm o costume de se reunirem e que 

há muito tempo não acontecia uma interação como essa para discutir assuntos de 

interesse comum, considerando o momento da oficina como algo produtivo e 

importante para o crescimento da associação. 
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4- ANEXOS 
 

Anexo A – Convite à comunidade para a participação da apresentação 
primeira oficina de planejamento para a elaboração do Plano de Manejo da 
Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. 
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Anexo B – Publicação da convocação para a realização do diagnóstico 

participativo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula pela 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB). 
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Anexo C – Publicação do Edital n. 4/2019/PLANURB na edição extra do Diário 

Oficial de Campo Grande, do dia 21 de março de 2019, referente ao comunicado 

sobre a realização de evento sobre o diagnóstico participativo da Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula. 
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Anexo D – Apresentação da Primeira Oficina de Planejamento para a elaboração do 

Plano de Manejo Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA 

do Ceroula. 
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Anexo E – Lista de Presença dos participantes da Primeira Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de Manejo da 

Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. 
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Anexo F – Lista de Presença do Dia Mundial da Água, referente à apresentação do plano de trabalho para a elaboração do 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula.
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Anexo G – Contribuições da Primeira Oficina de Planejamento para a 
elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia 
do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. 
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Anexo H – Notícia veiculada no sitio da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB 

primeira oficina de planejamento para a elaboração do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. 
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Anexo I – Notícia veiculada no sitio da Prefeitura Municipal de Campo Grande 

referente à primeira oficina de planejamento para a elaboração do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. 
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Anexo J – Convite encaminhado pela PLANURB à Associação Juntos Somos Mais, 

referente à segunda etapa da primeira oficina de planejamento para a elaboração do 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA 

do Ceroula. 
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Anexo K – Lista de Presença da Etapa 2 realizada junto à Associação Junto Somos Mais, referente à segunda etapa da primeira 

oficina de planejamento para a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA 

do Ceroula   
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