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...o planejamento urbano e o Plano Diretor fazem de Campo Grande um dos poucos municípios 
brasileiros a terem um crescimento ordenado e participativo... 

ÂÂnnggeelloo  HHiillddeebbrraannddoo  VViieeiirraa  FFiillhhoo  

 

 

Por determinação do prefeito Juvêncio decidiu-se criar o CMDU antes da Planurb, havia pressão 
da sociedade organizada... 
ÂÂnnggeelloo  MMaarrccooss  VViieeiirraa  ddee  AArrrruuddaa    

  

  

O Conselho Municipal da Cidade (CMDU) é um órgão essencial, porque ele dá voz à sociedade, 
tanto à sociedade organizada como à representatividade das localidades, 

os presidentes de bairros...   
AArrlliinnddoo  MMuurriilloo  MMuunniizz  

  

  

Penso que integrar os desejos de toda a sociedade para a construção da cidade que queremos 
seja nossa mais importante missão. E, o CMDU tem importante papel nisso...  
BBeerreenniiccee  MMaarriiaa  JJaaccoobb  DDoommiinngguueess  

  

  

Confunde-se um pouco Planurb e CMDU, as pessoas acabam não sabendo o que é a Planurb e o 
que é o CMDU, e eles estão atrelados, não tem como um existir sem o outro... 

CCaarrllooss  LLuuccaass  MMaallii  

  

  

O CMDU é muito importante porque acaba tirando uma média dos desejos da população, 
daquilo que ela quer, para não errar, e intervir de forma certeira... 
CChhaaiiaa  JJaaccoobb  NNeettoo  

  

  

Eu acredito que gestão pública se faz com participação, entendo exatamente assim, porque foi 
por meio desse conhecimento que eu consegui ver o crescimento da cidade...  

CClleeiiddee  AAppaarreecciiddaa  SSooaarreess  VVaassccoonncceellooss  

  

  

Este novo processo de participação social nos processos de planejamento e desenvolvimento 
significou melhor definição dos destinos desejados coletivamente, de forma mais coerente e 
ajustada às necessidades locais.    
CClleeoonniiccee  AAlleexxaannddrree  LLee  BBoouurrlleeggaatt  

  



 

Acredito que o CMDU contribuiu com grande parte da legislação urbanística do município. 
DDiirrcceeuu  ddee  OOlliivveeiirraa  PPeetteerrss  

  

  

...o Conselho tinha, a partir de sua composição, essa característica de pluralidade, de 
diversidade, de setores distintos. As discussões ocorriam no mais alto nível e sempre 
encontrávamos um caminho para as divergências buscando as melhores soluções para a cidade. 
Esse compromisso dos conselheiros com o coletivo, com as melhores práticas, muitas vezes ia 
além da representatividade de cada setor... 
 EElliiaannee  SSaalleettee  DDeettoonnii  

  

  

O CMDU discute “a plataforma da cidade de Campo Grande”, é primordial para nossa cidade, 
visando aos avanços, ao bem-estar, para procurar uma melhoria para a população.  

EElliizzeeuu  PPaacchheeccoo  

  

  

... fomos amadurecendo a ideia de se constituir um órgão com objetivo de cuidar do 
planejamento urbano da cidade de Campo Grande. Por este motivo, eu acredito que o CMDU 
desempenhou um papel importante e representativo ...  
FFrraanncciissccoo  FFaauussttoo  MMaattttoo  GGrroossssoo  PPeerreeiirraa  

  

  

Participar desse processo é uma experiência enriquecedora que permite conhecer sua cidade 
pela percepção dos outros, entender os anseios da população, os interesses dos investidores e a 

expectativa do poder público e tudo em um “mesmo caldeirão!” É um prato saboroso e servido 
quente. Sempre aprendemos alguma coisa nessas discussões! 

GGiillll  AAbbnneerr  FFiinnoottttii  

  

  

... vejo que o CMDU é um conselho muito atuante, que seus membros são pessoas que 
realmente batalham por Campo Grande e que dão, acima de tudo, sua contribuição para 
melhorar a nossa cidade. 
GGrriissmmaarriinnhhoo  PPeerreeiirraa  

  

  

...Fazemos esse trabalho de forma voluntária, ninguém tem nenhum tipo de remuneração, 
estamos envolvidos com isso, nós participamos, isso é “o verdadeiro orçamento participativo da 

população!” 
HHeeiittoorr  RRooddrriigguueess  FFrreeiirree  

 



 

O CMDU, por ser um conselho consultivo e de assessoramento do poder executivo, tem por 
objetivo prestar um trabalho mister ao prefeito e à sociedade. Com isso, a captação de anseios 
e a exposição aos pares é atribuição do CMDU. Até porque cabe o velho ditado: sozinho, posso 
ir mais rápido, mas juntos podemos mais. 
HHeelleennaa  CCllaarraa  KKaappllaann  

  

  

...o CMDU é o canal efetivo de participação popular, que permite estabelecer uma sociedade na 
qual a cidadania deixa de ser apenas um direito, mas uma realidade. É o espaço poderoso e 

está relacionado a todas as esferas de poder e a uma diversidade de temáticas. 
IIaarraa  PPeerreeiirraa  ddaa  SSiillvvaa  SSaannttaannaa  

  

  

Dentre os projetos que passaram pelo CMDU, destacamos o Plano Diretor, que é muito 
importante. Foi um plano que deu certo.  
llddeellmmaarr  ddaa  MMoottaa  LLiimmaa  

  

  

... este conselho é um guardião que fica atento as ações, tanto do legislativo, quanto do 
executivo, como um grande auxiliador para que o gestor não perca o rumo do bom 

desenvolvimento da cidade ...  
JJâânniioo  BBaattiissttaa  ddee  MMaacceeddoo  

  

  

A participação das pessoas, através de suas entidades, é muito relevante, então um órgão como 
o CMDU que congrega toda essa massa de opiniões, é de extrema importância. 
JJooããoo  RReesseennddee  FFiillhhoo  

  

  

As pessoas, em geral, não conhecem o CMDU e nem os conselhos regionais, e muitos dizem 
“porque que o prefeito não faz isso, não faz aquilo?” No CMDU você se depara com leis, que 

têm que ser estudadas, elaboradas e cumpridas, não é fácil. Existem trâmites, tudo tem que ser 
dentro da lei. 

JJoosséé  CCaarrllooss  LLooppeess  LLeeiittee  

  

  

A cidade é resultado de um confronto, que deve ser harmônico para o seu bem, assim quando 
todos da mesa expõem seus pontos de vista, necessidades e desejos, há uma congruência nas 
ações. 
JJoosséé  MMaarrccooss  ddaa  FFoonnsseeccaa  

  



 

Acredito que os conselhos formados de forma democrática, com representatividade grande da 
sociedade civil organizada tem muito a colaborar com o desenvolvimento da cidade.  

JJoosséé  SSeebbaassttiiããoo  EEssppíínnddoollaa  

  

  

Campo Grande é hoje uma cidade moderna e com um longo futuro pela frente. Boa parte dessa 
modernidade e das melhorias urbanas deve-se ao trabalho dos representantes da nossa cidade 
no CMDU. Entretanto, como toda e qualquer cidade do seu porte, a nossa capital enfrenta, 
ainda hoje, muitos problemas [... ] Problemas esses que devem ser debatidos no CMDU de 
modo que toda sociedade campo-grandense saia ganhando com as decisões tomadas no 
Conselho. 
LLeeoonnaarrddoo  BBrroonneell  DDuuaarrttee  

  

  

Vejo que é importante o poder público valorizar o CMDU, os conselhos regionais 
e seus conselheiros, pois muitas coisas que poderiam prejudicar a cidade foram barradas 

no CMDU e muitas coisas que ajudaram no desenvolvimento da cidade foram 
sugeridas e apoiadas pelo CMDU. 

LLoorreennzzoo  TToorrrreess  MMaarrttiinneezz  

  

  

...A intenção é que o CMDU possa ser o promotor de um cidadão virtuoso. O cidadão que 
entende que não precisa ficar pensando que alguém tem que fazer por ele, ele está lá, 
contribuindo. Esse exercício cria pessoas que fazem mudanças, fazem diferente, pensam 
diferente. 
LLuuiiss  EEdduuaarrddoo  CCoossttaa  

  

  

...Ele contribuiu e ainda contribui para que o poder público não tenha atitudes unilaterais ... 
LLuuiizz  CCrreeccêênncciioo  CCoorroonneell  

  

  

Eu acho que o CMDU contribuiu muito para a nossa cidade, porque são representantes bem 
heterogêneos, de diversas áreas, formando um conselho que sempre foi muito democrático. 
MMaannooeell  CCaarrrroommeeuu  NNeettoo  

  

  

O ponto nevrálgico na questão da gestão é conseguir que a população se envolva com os 
problemas da cidade de uma forma que ela possa contribuir. Essa é a proposta da PLANURB, 

por meio do Sistema Municipal de Planejamento, e que inclusive está previsto no Plano Diretor... 
MMaarrccooss  AAnnttôônniioo  MMoouurraa  CCrriissttaallddoo  

  



 

Digo que o CMDU “é o guardião do planejamento e desenvolvimento urbano de Campo Grande”. 
MMaarrccooss  AAuugguussttoo  NNeettttoo  

  

  

Acredito que a participação da sociedade civil é vital para que as ações do poder público tenham 
maior efetividade. Por mais que os técnicos busquem as melhores soluções para a cidade, a 

união com a vivência da comunidade melhora os resultados.   
MMaarrttaa  LLúúcciiaa  ddaa  SSiillvvaa  MMaarrttiinneezz  

  

  

Uma ideia é levar o CMDU aos bairros, em sessões comunitárias. A população precisa saber qual 
é o objetivo do CMDU, qual é sua finalidade, estar com os representantes (conselheiros), com 
órgãos importantes, saber o que vai acontecer em Campo Grande, no seu bairro, e na sua 
região. 
PPaassiinnii  BBrriitteess  CCaatthhaarriinneellllii  

  

  

Lembro-me de projetos emblemáticos, como a questão da ampliação da área urbana, que o 
CDMU confrontou, geraria uma série de custos para o Município. Então nós nos expressamos 

contra. 
RRoobbssoonn  LLuuííss  SSttrreennggaarrii  

  

  

O CMDU tem um prestígio político e comunitário muito grande, ele não é deliberativo, mas que 
eu me lembre, nenhum prefeito foi contra o que o CMDU deliberou. Os assuntos eram 
discutidos até se chegar a um consenso. “Não era votação, era consenso”. Discutia-se em um 
mês, dois meses, até chegar a um acordo e então a deliberação era encaminhada.  
SSéérrggiioo  SSeeiikkoo  YYoonnaammiinnee  

  

  

O CMDU tem uma história que precisamos preservar. Na época de sua criação pensávamos em 
ter um conselho - um fórum, que pudesse representar os vários segmentos da sociedade [...] O 

objetivo era esse: refletir sobre a cidade. Para onde vamos? O que buscamos? Saber: que 
cidade é essa? E, que esse conselho fosse o depurador das demandas da sociedade. 

VVaalltteerr  CCoorrtteezz  

  

  

  

  

  

  

  



 

AApprreesseennttaaççããoo  

As entrevistas que deram origem a esta coletânea foram realizadas, em sua maioria, no 

primeiro semestre de 2017, quando iniciávamos uma nova etapa de trabalho na Agência 

Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb). Tiveram como objetivo 

principal captar o olhar dos conselheiros do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) sobre o 

município e a atuação desse colegiado, passando pelo registro dos desejos de participação 

que ecoaram para a criação de um organismo de representação de nossa comunidade 

organizada no planejamento da cidade, e como os gestores da Planurb vivenciaram essa 

participação. 

Registrar planos, programas e projetos nos é rotineiro, mas quando nos debruçamos sobre 

as falas de representantes de órgãos e entidades que dedicam voluntariamente parte de 

seu tempo para uma Campo Grande cada vez melhor, o significado de participar do CMDU, 

tem um sabor especial. Ultrapassa, significativamente, as atribuições legais de ser membro 

de um conselho; nos relatos dos que ajudaram e, ainda, ajudam na definição dos rumos de 

nosso município nos deparamos com um material temperado por sentimentos sinceros de 

colaborar para que tenhamos uma Campo Grande para todos: sustentável, acolhedora, 

bonita, e onde existam bons motivos para permanecer.  

A divulgação desse material nos traz satisfação, pois trilhamos um caminho onde 

começamos a vislumbrar a materialização de muitos dos desejos, possibilidades e 

expectativas destacados pelos conselheiros. 

 

Berenice Maria Jacob Domingues 

Diretora-presidente 

Planurb 
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IInnttrroodduuççããoo  

Com o objetivo de registrar a história do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) na visão de 

quem participou ou participa desse colegiado - considerado pioneiro e inovador - no 

primeiro semestre de 2017 foram realizadas as entrevistas que deram origem a este 

volume da série Campo Grande: memória em palavras.    

Essa iniciativa, que também é uma forma de homenagear os participantes do CMDU, 

utilizou como critério ouvir um conselheiro ou ex-conselheiro por entidade, os dirigentes da 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), e representantes 

da comunidade envolvidos no processo de instituição tanto do referido Conselho quanto da 

Planurb, nessa época denominada Unidade de Planejamento Urbano. 

As entrevistas tiveram como escopo básico as mesmas perguntas, abordando o CMDU e 

Campo Grande: 

1 - Abordagem sobre o CMDU: 

- Qual o objetivo e as principais atribuições do CMDU? 

- Qual a contribuição CMDU na construção da cidade de Campo Grande? 

- Quais as principais mudanças e transformações presenciadas em Campo Grande ao 

longo dos 30 anos de existência do CMDU? 

- Destaque os principais planos, programas e os projetos acompanhados pelo CMDU 

em sua opinião 

- Pode destacar um plano, programa ou projeto durante seu período de atuação no 

CMDU? 

2 - Abordagem sobre Campo Grande: 

- Quem foi Campo Grande em 1987? 

- Quem é Campo Grande em 2017? 

- Quem será Campo Grande no futuro? 

Estas entrevistas, realizadas pela jornalista Daniela Venturado Giori Ayres, que também 

elaborou a primeira versão do texto, resultaram em um rico material com mais de 18 horas 

de gravação. 
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A coletânea de entrevistas publicada manteve a espontaneidade das falas dos 

entrevistados, que tiveram a oportunidade de revisar e complementar informações no 

material produzido. 

Para complementar o trabalho foi feito um levantamento nos livros de posse de 

conselheiros que originou a relação de conselheiros constante neste trabalho. 
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OO  CCoonnsseellhhoo  MMuunniicciippaall  ddaa  CCiiddaaddee  ((CCMMDDUU)) 

A participação da comunidade nas discussões referentes 

à política urbana não é recente em Campo Grande. O 

Conselho Municipal da Cidade (CMDU) foi instituído em 

1987, pelo Decreto n.5.484, de 9 de março de 1987, 

como Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(CMDU), resultante de ampla mobilização da comunidade 

no início da década de 80 do século passado. A Lei n. 

2.503, de 4 de julho de 1988, o transforma em Conselho 

Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU). 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 

de Campo Grande (PDDUA), Lei Complementar n. 341, 

de 4 de dezembro de 2018, e suas alterações, define que a gestão democrática da cidade 

de Campo Grande visa estabelecer uma relação entre o Poder Executivo Municipal e a 

população, assegurando o controle social para a construção da cidade e do planejamento 

urbano e rural. Definiu ainda, a utilização, dentre outros, dos seguintes instrumentos: 

Sistema Municipal de Planejamento (SMP); conferências; consulta, debate e audiência 

pública; iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano e rural; e ampla divulgação de dados e informações. 

O Plano Diretor, sancionado pela Lei Complementar n. 5, de 22 de novembro de 1995, já 

reforçava a importância dos conselhos no Sistema Municipal de Planejamento, atribuindo-

lhes a responsabilidade de, em conformidade com suas atribuições, subsidiar 

complementarmente o CMDU. E, a Lei Complementar n. 94, de 6 de outubro de 2006, que 

instituiu a Política de Desenvolvimento e o Plano Diretor de Campo Grande e revogou a Lei 

Complementar n. 5, também abordou esse tema em seu artigo 11. 
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ÂÂnnggeelloo  HHiillddeebbrraannddoo  VViieeiirraa  FFiillhhoo  

Conselheiro indicado pelo Sindicato dos Engenheiros de Mato 
Grosso do Sul, em 1988, como suplente, 

 e em 1991, como conselheiro titular. 

 

Meu nome é Ângelo Hildebrando Vieira Filho, sou 

Engenheiro Eletricista com especialização em Meio 

Ambiente e Análise de Risco. Na época em que participei 

do Conselho Municipal da Cidade (CMDU), no qual eu fui 

um dos fundadores, trabalhava na então Empresa 

Energética de Mato Grosso do Sul (Enersul). 

Também era conselheiro do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul 

(CREA/MS), além de ser delegado representante na 

Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), que tinha uma 

participação muito grande junto ao Ministério das Cidades. Dentro da FNE havia 

convivência e interligação com as prefeituras municipais. Apesar de ser sindical e não 

governamental, havia um setor que cuidava da urbanização, meio ambiente, acessibilidade 

e outras questões relacionadas ao urbanismo e socialização dentro das cidades. 

O CMDU é um órgão que trabalha em conjunto com o executivo municipal em prol da 

população, implantado para participação indireta da sociedade, por meio da representação 

de alguns membros da sociedade tais como: associações, organizações não 

governamentais (ONGs), sindicatos, e tantos outros organismos. Logicamente não somos 

isentos de falhas, mas acredito que o CMDU é muito importante para essa bela cidade que 

nós temos hoje. 

Eu acompanhei o CMDU durante o tempo que estive na presidência do Sindicato dos 

Engenheiros de MS. O trabalho de envolvimento da sociedade no planejamento do 

Município teve um grande incentivo do então prefeito Lúdio Martins Coelho. A setorização 

ou regionalização foi realizada na época da gestão do Dr. Juvêncio César da Fonseca, com 

este projeto adquirimos mais eficiência. 

Na nossa primeira gestão, na época ainda estávamos engatinhando, não tínhamos a 

infraestrutura que o CMDU tem hoje para as regiões do Município. Estávamos cuidando da 
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organização da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, inclusive, nessa época 

esse foi o maior fruto do CMDU. Essa lei, hoje, está um pouco desatualizada, não 

ultrapassada. Ela é um mecanismo vivo que cresce junto com o Município e com a cidade, 

e no momento está havendo um processo de sua atualização. Eu acredito que esse 

processo deva ser mais rápido e eficiente, porque o crescimento urbanístico e populacional 

de Campo Grande tem uma demanda excessiva. 

Entre os principais projetos que passaram pelo CMDU na época destaco: a lei municipal de 

acessibilidade, ao lado da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. 

O Plano Diretor está intimamente ligado a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do 

Solo, ele é o macro e tem que ser discutido com especialistas, e por meio da Planurb tais 

assuntos devem ser levados para população para que haja uma maior participação e 

representatividade da sociedade. Para a população saber o que estamos discutindo a cada 

momento, e poder chegar no seu representante e falar "nós queremos isso"... ou então, vir 

à reunião, para saber como um assunto está sendo está defendido. 

Acredito que a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o 

CMDU, e as secretarias relacionadas ao urbanismo, são órgãos essenciais para o Município. 

E, os profissionais que trabalham em tais secretarias são capacitados e habilitados, e é isso 

que faz um município avançar. 

Se você fizer uma pesquisa sobre o que é o CMDU muita gente até sabe o nome, 

entretanto, se perguntar o que ele faz, ninguém vai saber responder. Então, é necessária 

essa divulgação clara e objetiva, com uma linguagem adequada para o povo. 

Aproveito para dar parabéns, porque o planejamento urbano e o Plano Diretor fazem de 

Campo Grande um dos poucos municípios brasileiros a terem um crescimento ordenado e 

participativo. Todo visitante, todo turista elogia "que bela cidade". Temos ruas amplas, bem 

traçadas, agora talvez o trânsito esteja um pouco caótico; quase não temos favelas, o 

crescimento do centro está organizado. A única coisa que me entristece é a questão da Rua 

14 de Julho, discutida desde a nossa época no CMDU. Eu não tenho a solução, mas o que 

foi feito até agora, todas as intervenções não resultaram em nada, tem também o palácio 

belas artes e Mercado Municipal, que continuam sendo revitalizados. Vamos tentando 

chegar num acerto. Essa última intervenção da Rua 14 para preservar o patrimônio 

histórico ficou muito aquém do desejado. 
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Por isso precisamos da participação da população com a assessoria de especialistas, 

explicando o que está sendo feito, e os motivos que levaram às decisões tomadas. É 

necessária a divulgação desse importante trabalho, que os atuais conselheiros vêm 

realizando junto com a Planurb. Não vejo notícias nos jornais sobre a atuação da Planurb 

ou do CMDU. Deveria ter divulgação, envolver mais as pessoas nos eventos. Realizar 

aquele trabalho de formiguinha mesmo, que envolve a todos. 

Entrevista concedida em 19 de maio de 2017. 
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ÂÂnnggeelloo  MMaarrccooss  VViieeiirraa  ddee  AArrrruuddaa 

Diretor-executivo da Planurb de 1987 a 1988. 

 

Meu nome é Ângelo Marcos Vieira de Arruda, formado em 

Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de 

Pernambuco em 1979. Vim para Campo Grande três meses 

após minha formatura. Comecei a trabalhar e imediatamente 

percebi onde estava: numa cidade com 80 arquitetos, 300 mil 

habitantes, que não tinha rádio FM, não tinha shopping 

center, mas era uma cidade que pulsava demais. 

Quatro ou cinco meses depois, em meados de 1980, eu e uns 

colegas arquitetos resolvemos fundar um grupo de pesquisas chamado Grupo Arco - 

Arquitetos do Centro-Oeste e fizemos um grande levantamento na cidade, levantamos uma 

série de teorias sobre a cidade, tanto na área arquitetônica como na área urbanística, e 

isso resultou em exposição e palestras. Em função disso, me aproximei de um dos jornais 

da cidade, chamado O Jornal da Cidade. E, nesse jornal, eu, um pernambucano morando 

há um ano em Campo Grande, fiz a afirmação: a cidade precisa ter um plano diretor e um 

instituto de planejamento. Fui a primeira pessoa a falar sobre isso em uma reportagem 

mostrando que nós não tínhamos nada científico, mas tínhamos uma noção de que a 

cidade explodia a cada momento, você abria o jornal e lia “favela surgiu não sei onde, 

loteamento está nascendo não sei aonde”, então esse assunto conquistou a classe política 

da cidade. 

Em 1982, nas eleições para vereador, (os nossos prefeitos eram todos biônicos, nomeados 

pelo governador), eu já tinha conquistado outros colegas, arquitetos e engenheiros, e 

passei a militar na Associação dos Engenheiros e Arquitetos e no Instituto de Arquitetos do 

Brasil (IAB). Então, convenci os vereadores, especialmente, Frederico Valente, Fausto 

Matto Grosso, Valdemir Moka, além de Nely Bacha, Marcelo Barbosa Martins, Giordano 

Neto e outros; que começaram a falar em instituto de planejamento. 

Conheci o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, quando era estudante de 

arquitetura, me encantei com aquelas intenções de Curitiba. Não era mentira, não era uma 

invenção, era uma boa intenção falar que a cidade de Campo Grande deveria ter o seu 
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instituto de planejamento, assim as pessoas iam se acostumando com a ideia. Em seguida 

chegamos ao período eleitoral, a campanha do prefeito Juvêncio da Fonseca. Colocávamos 

esse assunto na campanha, existem artigos publicados dessa época, debates na Câmara 

dos Vereadores com Marcelo Barbosa Martins, Fausto Matto Grosso, Giordano Neto, 

Francisco Maia, Nely Bacha, Américo Nicolatti. Nesse mesmo período surgiu o Pró Favela, o 

Programa de Regularização Fundiária, as pessoas diziam: “não dá mais, essa cidade precisa 

ser planejada, a gente não aguenta ficar apagando incêndio”. Tanto é verdade, que o 

então Planurb foi aprovado por unanimidade pela Câmara e, ninguém nunca disse: “Não, 

não quero, vai criar despesas, é desnecessário”, esse discurso de hoje da administração 

pública. 

Do ponto de vista político, minha militância à esquerda foi que me aproximou desse grupo 

de vereadores (Fausto, Moka e Marcelo pelo PMDB em 1982), e esse grupo tinha 

generosamente ideias com as quais eu comungava na gestão pública, isso facilitou muito, 

porque eram bons tribunas, não eram déspotas, não faziam nepotismo. O que Fausto e 

esse grupo falavam era sempre muito bem visto. Juvêncio entendeu e comprou a ideia. 

Lúdio, prefeito nomeado antes de Juvêncio, não comprou. Penso que ele tinha receio de 

criar um instituto. Ele sabia que o tempo de mandato dele era pouco, e assumiu a 

responsabilidade de mexer com as favelas. Ele tinha outro foco, o Programa Cidade de 

Porte Médio (CPM), que era um programa do Ministério do Interior, para o qual precisava 

captar recursos. 

Por meio do CPM funcionava a Unidade de Administração do Subprojeto, chamada UAS. 

Esta unidade foi o embrião da Planurb, inclusive institucionalmente o nome é o mesmo, a 

Planurb nasceu como Unidade de Planejamento Urbano. 

Em outubro de 1985 Juvêncio se elege, e em dezembro iniciam-se as tratativas com o IAB, 

Associação dos Geógrafos, Associação dos Engenheiros para organização de um seminário 

para discutir o modelo do órgão de planejamento a ser criado. Ficamos três dias discutindo 

na Associação Comercial. Sérgio Zarattin, convidado a participar e nos assessorar, afirmava 

a necessidade de criar, além do órgão de planejamento urbano, um sistema de 

planejamento, um tripé formado pela sociedade, pelo órgão técnico e pelos órgãos da 

prefeitura. Então, o sistema municipal de planejamento foi pensado nesse evento. Ao final 

do seminário o prefeito Juvêncio chamou-me, (eu já assessorava a campanha), e disse 
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você vem conosco, vai trabalhar com o José Marcos da Fonseca na Prefeitura e vamos 

estruturar a criação do órgão de planejamento. Imediatamente após o seminário, Juvêncio 

determinou a criação do CMDU, antes mesmo da Planurb. Fui cedido do governo do Estado 

para a Prefeitura, fiquei trabalhando na Secretaria de Planejamento com o Wilson Coutinho 

e Carlos Nóbrega. 

Assim foi criado um grupo de trabalho para estudar o melhor formato do órgão de 

planejamento urbano. Éramos três, eu, José Marcos da Fonseca e Sérgio Yonamine. 

Fizemos reuniões, levantamentos, definimos o formato, pequeno, mas descentralizado, 

com uma “perna” da Planurb em cada secretaria (as coordenadorias setoriais de 

planejamento de cada secretaria). Fomos muito bem assessorados e ao final desse 

trabalho, fizemos uma apresentação para os vereadores, apresentando o Projeto de Lei 

que iria para Câmara com a criação da Planurb e do CMDU. O projeto foi aprovado em 

maio de 1987 por unanimidade dos vereadores. 

Por determinação do prefeito Juvêncio decidiu-se criar o CMDU antes da Planurb, havia 

pressão da sociedade organizada, um dispositivo da Lei Orgânica permitia a criação por 

decreto. A Planurb seria criada por lei. Em seguida aprovamos no CMDU, o Plano de 

Trabalho da Planurb para 1 ano e 5 meses. 

A discussão entre a priorização na elaboração de um Plano Diretor ou uma Lei de 

Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo também foi levada ao CDMU, pois a cidade 

precisava reformular referida lei. Comparando a cidade a um doente, a Lei de 

Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo era o remédio com efeito mais rápido, e no caso 

do Plano Diretor o remédio seria para 20 anos. Precisávamos de remédio para o dia 

seguinte. 

Então foi debatido, houve oposição, uma parte do CMDU queria que tivéssemos primeiro o 

Plano Diretor para depois trabalharmos a Lei de Uso do Solo, e esse é o motivo pelo qual 

até hoje as leis são separadas. Avaliamos corretamente que não teríamos condições de 

fazer as duas coisas. As diretrizes do Plano Diretor idealizado ficaram materializadas na Lei 

de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. 

Dentre os projetos que o CMDU acompanhou relembro um caso como significativo. A 

Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), que na época era a SEAF 

- Secretaria de Assuntos Fundiários, elaborou uma proposta para a população de baixa 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 20 ] 

renda, e mandou para o CMDU. O relatório do CMDU disse não. Considerou ruim, errado, e 

fez nova proposta, que a SEAF e o prefeito Juvêncio acharam muito melhor. Era a proposta 

de legislação sobre a concessão de direito real de uso para a Habitação de Interesse Social 

de Campo Grande. E foi uma inovação. O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) 

origina-se da concessão de uso, de um bairro chamado Lar do Trabalhador. Este projeto 

para mim é emblemático, eu diria que é o mais emblemático de todos, foi uma intervenção 

do CMDU, do relator do CMDU, Marcos Augusto Netto, que estudou a matéria, e disse que 

a proposta que a Prefeitura mandou não era boa, e sugeriu. 

Vale ressaltar uma coisa muito importante. Em 1988, todas as mensagens antes de irem 

para Câmara de Vereadores iam para o CMDU, só iam para Câmara se o CMDU desse 

parecer antes. O prefeito até poderia mandar diferente do que o CMDU havia aprovado, 

mas o parecer seguia junto. 

Acho essa novidade do CMDU trabalhar com orçamento municipal é algo que precisa ser 

revisto. É necessário aprimorar o mecanismo. Devemos ter um olhar para ajustar o 

trabalho do planejamento à nova sociedade digital. Os grupos digitais existem, eles estão 

formados, constituídos, estruturados, discutem problemas. Eu acabaria com as audiências 

públicas e as transformaria em reuniões digitais. Observo que a audiência pública hoje não 

consegue ser objetiva, consecutiva, construtiva. A audiência pública é um modelo de 1982, 

foi proposta na área ambiental, “puxaram” para Constituição e para o Estatuto da Cidade. 

Eu quero “coisa de povo”, conectar as pessoas. Penso que se o Município disponibilizar 

diferentes formas de contato, duvido que a população não se conecte. Isso vai dar uma dor 

de cabeça enorme para quem vai operar, mas é mais prático, mais rápido e mais eficaz, 

pode ser feito com programas simples de computador, que filtram, classificam e 

selecionam, e depois chegamos no bairro, as pessoas moram nos bairros. 

Campo Grande já está dividida em 74 bairros, eu sugiro que o Plano Diretor recomece 

fazendo reuniões nos bairros e dizendo que “vai ter um planinho diretorzinho” para cada 

bairro, para que a pessoa se sinta parte do processo. Falta fazer essa junção. 

Posso carregar três ônibus de pessoas que não sabem o que é audiência pública, nunca 

viram uma audiência pública, levantam uma bandeirinha e ganham. Que vitória é essa? 

Uma vitória que não é resultado de uma trajetória. 
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Então vamos para a rede de WhatsApp, vamos medir a pressão da cidade, vamos catalogar 

essa pressão, vamos construir as unidades de planejamento dessa pressão e vamos 

agendar uma “prosa” em cada bairro, divide-se e em dois meses você percorre os 74 

bairros com tranquilidade. Esse é um processo de democratização do planejamento. Os 

resultados então seriam levados ao CMDU, e o CMDU mais aberto, mais representativo, fica 

como o grande elemento de discussão superior, ele não precisa participar de todas as 

etapas. 

Há uma necessidade vital de se discutir o acesso ao CMDU e o acesso ao sistema. Hoje, o 

acesso se dá pelas entidades do sistema municipal de planejamento. Talvez, tenha que se 

repensar a construção dos conselhos regionais e nem sempre os conselhos regionais são 

representativos dentro do CMDU, por que é 1 representando 90. Ou seja, o planejamento 

de bairro resolve isso, porque eu vou ter o bairro inserido na região, e o conselho regional 

funcionando como um “mini CMDU”, funcionando com essa estrutura mais próxima da base 

e das pessoas. Isso faz com que o empoderamento aumente. 

Então, eu defendo o planejamento de bairro, a mídia digital como poder de interlocução 

com a sociedade, suspenderia as audiências públicas, que seriam revertidas em reuniões 

de trabalho nos bairros e nas regiões, e transformaria o CMDU em um “senado da 

república”, não numa “câmara de vereadores e de deputados”. Nesse CMDU-senado, o 

poder que toma as grandes decisões, as matérias chegarão relatadas, tudo organizado, e aí 

ele balizaria: sim ou não. Apoio completamente a democratização da informação. 

Eu faço parte de um grupo que, quando estuda Campo Grande, consegue continuar 

enxergando que ela é dispersa, desigual e distante, os três “Ds” da cidade. Comparando 

desde quando cheguei aqui, o tecido urbano continua disperso, a cidade continua sendo 

desigual do ponto de vista socioeconômico, e ela ficou mais distante, porque o perímetro 

foi ampliado, abriram-se novas urbanizações. Esse diagnóstico de 1980, quando eu 

cheguei, e de 2017, é o mesmo. Saímos de 285 para 875 mil, o perímetro saiu de 28 mil 

para 35 mil, as mulheres são em maior número, estamos com mais rede de água etc., mas 

a essência urbanística é igual. O meu mais novo objeto de trabalho, de estudo, de 

pesquisa, é reverter isso, apostando para o futuro. 

Eu apostaria no planejamento dos bairros para dar compacidade na urbanização - a cidade 

precisa ser mais compacta, as pessoas têm que estar morando juntas, sem precisar utilizar 
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o automóvel, andando de “bike”, a pé, comprando no bairro, se servindo do bairro e vindo 

para o centro, simplesmente “para brincar”. Então essa compacidade é hoje a alma. Não 

tem um país do mundo que não esteja discutindo a densidade e a compacidade. A cidade 

compacta, para mim, é a grande defesa. O que eu estou trazendo ao debate é a cidade 

sem divisão de classes (é a segunda vez que eu estou falando nisso, estou escrevendo um 

artigo sobre isso). Tem vários economistas discutindo isso, a diversidade econômica e 

social como mola motora das atividades do bom consumo do futuro, ou seja, não é uma 

questão da qualidade da habitação, ou da qualidade da rua, é o lugar onde eu me ajeito 

com todo mundo. 

Podemos dizer que isso está começando em Campo Grande, um processo embrionário, 

funicular entre o residencial Dahma, I, II, III e IV e o Bairro Tiradentes.  

Temos, também, exemplos do Village Parati com a Rua da Divisão, maior comércio de 

bairro da cidade, a rua da gastronomia do Vilas Boas, do Nova Lima, do Coophavila II. 

Então, é isso que se apresenta, uma cidade compacta e densa, onde eu possa resolver as 

minhas coisas a pé, e uma localização onde convivem classes sociais diferentes, mas 

próximas, para que possamos interagir na diversidade. 

O vazio urbano é a nossa doença, o nosso pecado, mas também é o nosso futuro, temos 

que ter os três olhares sobre os vazios, o vazio existe e é histórico, eu não posso combatê-

lo, tenho que resgatá-lo, trazê-lo para dentro da cidade, fazer bom uso dele, para aquilo 

que é coletivo e dar diretrizes para o uso privado.  

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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AArrlliinnddoo  MMuurriilloo  MMuunniizz  

Conselheiro indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil em 
2014 como suplente, e como titular em 2017 e 2019. 

 

O Conselho Municipal da Cidade (CMDU) é um órgão 

essencial, porque ele dá voz à sociedade, tanto à 

sociedade organizada como à representatividade das 

localidades, os presidentes de bairros. Toda vez que o 

gestor extrapola sua competência, ou tenta de alguma 

forma atropelar o andamento normal da gestão da 

cidade, os conselhos são elementos essenciais de 

obstrução desse intento. 

Dentre os trabalhos realizados lembro-me de um em especial: a municipalidade havia 

emitido um decreto, para tamponamento dos poços tubulados na área urbana, só que a 

gestão da água subterrânea é de competência do Estado e não do Município, assim sendo 

o município não poderia intervir dessa maneira na gestão. Houve parecer do CMDU e do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, rechaçando essa diretriz do poder público, que 

também chegou as vias judiciais, e foi mantido o entendimento dos dois conselhos. 

Com relação ao Plano Diretor estamos em um momento crucial, onde está havendo uma 

revisão, e houve envolvimento dos conselhos. Segundo uma decisão do juiz da Vara de 

Direitos Difusos e Coletivos, foi determinado que seja seguida a lei, que sejam feitas as 

audiências públicas, como define a lei, na quantidade necessária para ampla difusão e 

captação de informações da população. Então, nós não queremos nada demais, apenas 

que se cumpra a lei. 

Outro assunto é a política de mobilidade urbana, o que se vê sobre essas políticas, tanto de 

mobilidade urbana como a política ambiental municipal são políticas que devem ser de 

Estado e não de governo. Elas devem fixar diretrizes que independam de qualquer governo 

que venha. Temos que ter um planejamento para 20, 30 anos, e que independentemente 

do governo que assuma a direção da gestão pública, esses planos devem ter continuidade, 

sob pena do gestor ser responsabilizado de não o fazer. 

Neste sentido, as políticas ambiental e de mobilidade são duas políticas essenciais para o 

progresso da cidade de forma sustentável e humana. Quando você inclui um cadeirante, 
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um deficiente visual na participação da cidade, você transforma a cidade fazendo com que 

essa pessoa tenha a dignidade de vida. 

Sobre a cidade de Campo Grande e seus desafios observo que Campo Grande é uma 

cidade possível de planejar, porque teve um planejamento estrutural inicial. Tivemos 

governos bons outros nem tanto, que interromperam esse processo de planejamento 

contínuo. Mas, acredito que se os conselhos forem estruturados e tiverem o poder de voz 

suficiente para obstruir a ação do gestor inconsequente, nós poderemos ter uma cidade de 

elevadíssima qualidade. 

Então, há uma necessidade de pensar em planejamento sempre. Um exemplo disso é o 

transporte urbano. Hoje não é concebível uma cidade do tamanho de Campo Grande, com 

a quantidade de habitantes que temos, ter o transporte urbano com o modal precário. Isso 

induz à crescente opção pela utilização do transporte individual, e consequentemente 

engarrafamentos que não víamos há 10 anos. Isso resulta da falta de investimento nessa 

área, por falta de planejamento do gestor. Isso tem que ser repensado para que tenhamos 

uma qualidade de vida melhor. 

O planejamento precisa ter uma visão macro, ampla. Com relação aos recursos naturais, é 

preciso ter investimentos em educação ambiental, para que a população consiga ter a 

consciência da necessidade da separação e disposição adequada dos resíduos, a proteção e 

a valorização efetiva dos córregos e das áreas de mananciais, onde as pessoas possam 

conviver com os recursos naturais com consciência ambiental, com pensamento que aquilo 

será para seus filhos futuramente, para que eles possam vir aqui pescar no rio, tomar 

banho nessas cachoeiras, num futuro próximo. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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BBeerreenniiccee  MMaarriiaa  JJaaccoobb  DDoommiinngguueess  

Diretora-Presidente do Instituto Municipal e Planejamento 
Urbano e de Meio Ambiente (PLANURB) de abril/2004 a 
dezembro/2008. Diretora-Presidente da Agência Municipal de 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) desde janeiro 
de 2017. 

 

A administração pública municipal sempre atraiu minha 

atenção, comecei trabalhando na Secretaria Municipal 

de Planejamento, em 1991. Trabalhávamos no Paço 

Municipal, em uma sala próxima à Unidade de 

Planejamento Urbano (Planurb). Nessa época a Unidade 

também era vinculada à Secretaria Municipal de 

Planejamento, assim as equipes tinham bastante 

contato. Em 1999, fui nomeada Coordenadora de Direito 

Urbanístico e Ambiental no Planurb, (Instituto). Em 

virtude do cargo que ocupava, e também por meu 

próprio interesse e prazer, acompanhava com atenção todos os trabalhos do Planurb e 

entre eles os projetos encaminhados ao CMDU. Fui cursar especialização em Direito 

Ambiental e em Gestão de Cidades, aprofundar meus conhecimentos nessas áreas. Anos 

depois cheguei à presidência do Planurb, e em 2017, fui novamente convidada a presidir 

essa Agência. O trabalho na Planurb sempre integrou técnicos de diversas formações e isso 

propicia uma troca de conhecimentos e de experiências muito interessante, além de 

estimular o aperfeiçoamento profissional. Propicia, também, o contato com muitas 

entidades, entre elas as integrantes do CMDU e isso é muito enriquecedor, tanto 

profissionalmente, como para mim uma cidadã apaixonada por esta cidade. Entender como 

cada entidade enxerga Campo Grande e entende seu o desenvolvimento e seus desafios, 

aprender a planejar a cidade reunindo os anseios de todos, não é tarefa fácil, mas por isso 

mesmo é muito gratificante. 

Considero que no Planurb (Instituto) realizamos trabalhos muito importantes, e como 

resultado Campo Grande foi se transformando em uma capital de destaque nacional, 

recebeu muitos prêmios pela gestão realizada em várias áreas. Foi, por exemplo, uma das 

primeiras capitais a implantar o licenciamento ambiental, inovamos com o Sistema 

Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental (SILAM). Na Planurb (Agência) 
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continuamos trabalhando com o mesmo afinco e determinação, desenvolvendo projetos em 

parceria com a comunidade, ouvindo a sociedade, e penso que isso seja fundamental. 

Muito antes do Estatuto da Cidade ser aprovado tínhamos nosso Conselho da Cidade, o 

CMDU. Já discutíamos prioridades de obras e serviços para a elaboração do orçamento 

anual da Prefeitura com a comunidade, com representantes de bairros, a comunidade 

organizada. Estabelecemos canais permanentes de diálogo, e o CMDU é um deles. Por 

meio dessa interlocução permanente trazemos há muito tempo a contribuição de diversos 

olhares e pontos de vista para os projetos desenvolvidos. 

Na condição de diretora-presidente da Planurb, na ausência ou impedimento do prefeito, 

presido e acompanho as reuniões do CMDU. Temos muitas vezes debates duros, mas 

sempre com respeito e “olho no olho”, procurando o melhor para Campo Grande. 

Às vezes ouvimos que “o CMDU não é deliberativo! ” Vejo com muita reserva esse tipo de 

crítica, pois ao longo dos anos o CMDU conquistou o respeito e um peso imensurável na 

administração municipal e na sociedade. Cabe lembrar que não é de hoje que, por lei, seus 

pareceres acompanham os projetos de lei encaminhados pelo Executivo à Câmara 

Municipal. 

Também é importante lembrar que o trabalho dos conselheiros é voluntário. Vejo neles a 

expressão da cidadania, pois eles não apenas participam das reuniões que ocorrem uma 

vez por mês, existem as relatorias, as reuniões de trabalho, o tempo dedicado a estudar os 

temas tratados, a responsabilidade de trazer o pensamento de suas entidades para as 

reuniões, para os projetos apresentados, além de serem multiplicadores das informações. 

A elaboração do projeto de lei de revisão do Plano Diretor de Campo Grande que originou o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental é um exemplo do que estou dizendo, 

do compromisso dos conselheiros em acompanhar cada etapa. Foram meses de trabalho 

árduo, de estudo, debates, convencimento, enfim planejar Campo Grande tendo como 

horizonte os próximos 30 anos. 

Considero muito difícil destacar dentre os projetos encaminhados ao CMDU os mais 

importantes, pois todos são relevantes. O projeto de lei que estima a receita e fixa a 

despesa (orçamento da Prefeitura), passa há muitos anos pelo crivo do CMDU. Assim como 

passam os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e os planos plurianuais. Podemos 

lembrar de tantos projetos, entre eles, a Agenda 21, as Conferências da Cidade, sempre 
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realizadas em parceria com o CMDU, o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 

Imbirussu/Serradinho; a Outorga Onerosa do Direito de Construir; o Estudo de Impacto de 

Vizinhança, o fechamento de ruas sem saída, o Programa Comunidade Viva, o Programa de 

Desenvolvimento Integrado e Qualificação Urbana de Campo Grande – Viva Campo 

Grande, a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, o Plano Diretor de 

Transporte e Mobilidade Urbana. 

Temos a responsabilidade de colaborar na preparação de Campo Grande para o futuro. 

Essa missão é de todos nós, administração municipal, sociedade organizada e cidadãos. 

Penso que integrar os desejos de toda a sociedade para a construção da cidade que 

queremos seja nossa mais importante missão. E, o CMDU tem importante papel nisso, na 

materialização desse processo, articular poder público e comunidade no que tange a 

governança local, ao planejamento urbano e ambiental. Assim, vejo como de suma 

importância a integração entre os conselhos municipais, os conselhos regionais e o CMDU, 

a implementação cada vez mais radical do Sistema Municipal de Planejamento. Esse é um 

desafio diário, cotidiano. 

A Planurb, como órgão coordenador do Sistema Municipal de Planejamento, tem a 

responsabilidade de integrar internamente planos, projetos e programas afetos ao Plano 

Diretor do Município, fazer com que as estruturas da administração, (e destaco que muitas 

estão na atividade fim), se articulem e trabalhem para a adequada aplicação dos 

dispositivos contidos no Plano Diretor e, por outro lado, convergir todas as entidades 

atuantes no município na busca do desenvolvimento sustentável, e o CMDU tem um lugar 

de destaque em todo esse sistema e processo. 

Entrevista concedida em março de 2018. 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 28 ] 

CCaarrllooss  LLuuccaass  MMaallii  

Conselheiro indicado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil 
(IAB), como suplente, em 2000. 

 

Meu nome é Carlos Lucas Mali, sou Arquiteto e Urbanista, 

nascido em Corumbá e graduado pela Faculdades Farias Brito, da 

Universidade de Guarulhos, em São Paulo. Quando concluía meu 

Mestrado na PUC-São Paulo em 1982, vim para Campo Grande 

para ser professor e depois coordenador na primeira e recém-

criada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Estado, no 

antigo CESUP, atual UNIDERP. 

Desde que cheguei tenho atuado junto às diversas entidades de 

classe, das nossas categorias e Conselhos. Em 1999, fui 

Conselheiro Federal junto ao Confea representando o Crea-MS - 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul; fui presidente do 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Departamento de Mato Grosso do Sul em 1996/97. 

Sou atualmente vice-presidente Nacional do IAB e por um período fui representante do IAB 

junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização. 

Participei do CMDU por um bom tempo, em alguns períodos fui titular, em outros fui 

suplente e uma das ações importantes em que participei destacaria o momento quando 

Campo Grande elaborou a sua Agenda 21, essa agenda que foi para algumas cidades um 

marco decisivo nas diretrizes para nortear o desenvolvimento nas questões da 

sustentabilidade e do meio ambiente. Participei da Comissão Coordenadora da Agenda 21, 

representando o CMDU. 

O Conselho foi criado para ser consultivo, embora eu acredite que nós deveríamos torná-lo 

um conselho deliberativo em algumas questões importantes; acho que deveríamos dar esse 

passo. Nos primeiros anos o CMDU discutia questões mais tecnicamente porque havia 

representantes de todos os segmentos da sociedade, principalmente do segmento técnico, 

que a meu ver tornou-se um pouco menos atuante nas decisões - não que as iniciativas 

populares não sejam importantes, mas quando se trata de temas eminentemente técnicos, 

os técnicos devem ser ouvidos com um pouco mais de incisão. 

A
ce

rv
o
 d

o
 e

n
tr

e
vi

st
a
d
o
 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 29 ] 

Acredito que as entidades deveriam ser muito mais atuantes junto ao CMDU, assim como 

faz o IAB. Hoje temos representantes atuando principalmente na questão da mudança do 

Plano Diretor, na sua reformulação. Por trás dessa participação existe toda uma 

organização dentro da nossa Entidade – nos reunimos sempre para discutir os assuntos 

que nos são levados pelos nossos representantes, para que reportem ao Conselho as 

nossas opiniões e decisões sobre os diversos assuntos abordados. 

O poder público pode auxiliar na participação popular dentro dos conselhos demonstrando 

vontade política de participação, definindo uma diretriz. Confunde-se um pouco Planurb e 

CMDU, as pessoas acabam não sabendo o que é a Planurb e o que é o CMDU, e eles estão 

atrelados, não tem como um existir sem o outro, é necessário dar um pouco mais de 

ênfase às decisões do CMDU, fazendo o poder público ouvir mais o CMDU. 

Lembro de um exemplo bastante interessante, a reformulação da Av. Zahran. Um projeto 

foi apresentado ao CMDU, analisamos e percebemos que algumas coisas no projeto não 

estavam bem adequadas; montamos uma comissão de moradores e comerciantes, 

proprietários e usuários da avenida, discutimos e apresentamos várias opções, quando 

conseguimos através de diversas reuniões e audiências públicas adequar melhor o projeto 

aos anseios da cidade e da comunidade local. 

A Planurb deve voltar a fazer o que deveria ter feito sempre que é o planejamento urbano, 

tomar para si a definição das diretrizes do planejamento urbano, o desenho da cidade, e 

nós vemos que se perdeu um pouco isso. A Planurb acabou pegando para si, aprovações 

de algumas diretrizes de projetos, enquanto ela deveria focar na cidade. Nós arquitetos, 

temos uma dificuldade muito grande para aprovar um projeto de edificação ou de 

loteamento, temos que passar o projeto por diversos órgãos para ser aprovado e 

percebemos que não há muito diálogo entre esses diversos órgãos. 

A cidade não é uma colcha de retalhos e, em geral, também os governos que vão se 

sucedendo acabam dando mais ou menos importância a continuidade das obras dos 

governos anteriores. Algumas cidades conseguiram vencer essa barreira, como é o caso de 

Bogotá e Medellín, apesar de toda complexidade das cidades colombianas. Lá os governos 

que sucedem são obrigados a continuar as obras dos anteriores, porque as mesmas são 

pensadas dentro de um órgão de planejamento e não são de um determinado governo. E, 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 30 ] 

órgãos de planejamento como é o caso da Planurb, transcendem a vontade governamental 

momentânea, são da cidade, nós tínhamos que aprender um pouco com essas cidades. 

Em 1982, eu estava terminando o mestrado e vim dar aulas e coordenar o curso de 

arquitetura. Achei que fosse ficar apenas dois anos, a cidade foi me encantando e as coisas 

foram acontecendo. Quando aqui cheguei, Campo Grande era uma cidade muito chata e 

monótona. Saí da maior cidade da América Latina e vim para uma cidade pequena e então 

bastante provinciana. A cidade não é só economia, ela é lazer, é mobilidade e Campo 

Grande tinha um clima agradável, era arborizada, mas não tinha ainda uma estrutura de 

comércio, gastronomia e lazer. Com o passar do tempo, e provavelmente com alguns 

instrumentos governamentais, começou a atrair pessoas e investimentos, começaram a 

chegar os shoppings, a abertura de grandes avenidas e vias, e a cidade começou a se 

preocupar com o bem-estar da população. 

A Campo Grande de hoje, não se compara com a daquela época. Quem vem para cá fica 

encantado com a cidade, não imagina que vai encontrar uma cidade relativamente 

organizada, arborizada, com céu limpo, sem poluição. Campo Grande hoje tem tudo para 

se tornar muito melhor. Hoje eu acho que a questão da mobilidade é importante, porque 

as pessoas têm que andar, circular de forma tranquila, gostosa, segura e rápida. 

Do ponto de vista do lazer, eu acho a cidade ainda muito aquém do que ela poderia 

oferecer, ainda falta lazer público, das pessoas irem para as ruas, se sentirem bem 

caminhando pela cidade tanto em dias de semana como aos domingos. 

O que o CMDU tem a ver com tudo isso? Eu acho que ele é o conselho que vai dar suporte 

ao poder público em todas essas diretrizes. O grande desafio do CMDU hoje é olhar para a 

finalidade pela qual ele foi criado e resgatá-la, o que se perdeu um pouco ao longo desses 

anos, e aí o grande desafio é resgatar junto um CMDU mais atuante tecnicamente e com 

isso revigora-se a própria Planurb, no sentido de voltar a planejar e projetar a cidade. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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CChhaaiiaa  JJaaccoobb  NNeettoo  

Diretor-executivo da Unidade de Planejamento Urbano de Campo 
Grande - Planurb no período de 1989-1992. 

 

Meu nome é Chaia Jacob Neto, sou engenheiro civil 

formado pela primeira turma da Universidade Federal de 

Mato Grosso no ano de 1975. Tenho especialização em 

planejamento, e sou mestre em desenvolvimento local, 

pela Universidade Católica Dom Basco. Fui professor na 

UCDB e no antigo CESUP, e aposentado pela Prefeitura 

Municipal de Campo Grande. Na prefeitura ocupei vários 

cargos, entre eles o de diretor da Planurb na administração 

do prefeito Lúdio Martins Coelho. 

Quando assumi a diretoria da Planurb o CMDU já era constituído. Podemos afirmar a 

grande significância que este conselho tem para a nossa cidade, isso porque ele tem 

representantes de diversos setores da sociedade. O prefeito o preside e, normalmente 

delega ao presidente da Planurb que o represente durante as reuniões. 

As contribuições do CMDU na construção de Campo Grande estão ligadas principalmente a 

área do planejamento, uso do solo e plano diretor. Durante o período que participei do 

CMDU, a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo estava vigente há menos de 

um ano, e a única coisa que fizemos foi a revisão desta lei, para diminuir os conflitos e 

melhorar os conceitos de sua aplicabilidade. A elaboração da Carta Geotécnica de Campo 

Grande já estava caminhando e terminamos o documento. Foi a primeira carta geotécnica 

do interior do país; depois fizemos o Código de Polícia Administrativa do município. Todos 

esses documentos foram desenvolvidos e debatidos junto ao CMDU. 

Fiz meu mestrado em Desenvolvimento Local, e nele, se debatia muito a ideia de que o 

planejamento tem que ser “de baixo para cima”, que a população deve ser ouvida sempre, 

opinar sobre o que ela quer e não quer, sobre o que o poder público quer “dar a ela”. Isso 

é de suma importância. Então, o CMDU tem essa importância. Quando foi constituído havia 

no máximo umas 19 entidades participando. Foi ampliado com a incorporação dos 

representantes dos conselhos regionais. O CMDU é muito importante porque acaba tirando 
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uma média dos desejos da população, daquilo que ela quer, para não errar, e intervir de 

forma certeira. 

A ideia de toda lei de uso e ocupação do solo é o estabelecimento de parâmetros, pontos, 

IPTU diferenciado, para fazer com que as pessoas ocupem seus terrenos de forma a 

otimizar todo o serviço urbano oferecido, o cumprimento da função social da propriedade. 

E, Campo Grande tem criado artifícios para que a cidade seja adensada. Lembro que 

tivemos dois projetos CURA em que foram realizadas obras de infraestrutura completa na 

Vila Bandeirantes e Vila Planalto, (asfalto, água, esgoto, drenagem) estimulando a 

ocupação dos bairros. 

Campo Grande nasceu como um entreposto comercial, esse entreposto era ali no ”Portão 

de Ferro” Bandeirantes com Salgado Filho, tinha um portão de ferro ali. Com a vinda da 

estrada de ferro, Campo Grande passou a ser um entreposto de mercadorias, que saiam 

daqui pela estrada de ferro, chegavam a Corumbá para subir para Cuiabá, porque Cuiabá 

não tinha estrada. Historicamente, no centro havia o oferecimento do comércio e prestação 

de serviços e aí, entra a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo. 

Hoje quem está nos bairros migra para o centro para trabalhar. A ideia qual é? Você tentar 

ocupar exatamente os vazios, fazer com que a população tenha vida própria no seu bairro, 

que ela possa ter emprego, serviço, alimentação, ter tudo o que necessita, sem ter que se 

deslocar ao centro. Vejo que hoje Campo Grande passa por essa descentralização. 

Ainda temos um problema muito grande, que é a falta de mão de obra qualificada, aos 

poucos o município está tentando criar polos empresariais para fazer a transformação de 

matéria prima. Temos o couro, produtos agrícolas, temos algumas coisas que poderiam ser 

transformadas, só que nós não temos mão de obra especializada suficiente, nossa mão de 

obra é terciária, ainda faltam escolas profissionalizantes. 

Sobre o futuro: Campo Grande precisa ter políticas bem definidas, se quiser ser uma cidade 

secundária, tem que criar políticas, para que as pessoas venham e se sintam seguras, não 

se sintam abandonadas. Capacitar pessoas, mas não só capacitar, fazer treinamento, dar 

continuidade, dar apoio.  

Se nós não tivermos condições de olhar o sistema viário, a hierarquização viária de forma 

mais aprofundada, vamos ter colapsos. É necessário observar a mobilidade urbana e a 

acessibilidade. 
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Eu vejo o empreendedor empreendendo em Campo Grande e tem que haver do poder 

público uma exigência de contrapartida maior, uma devolutiva para sociedade, muito pouco 

é pedido. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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CClleeiiddee  AAppaarreecciiddaa  SSooaarreess  VVaassccoonncceellooss  

Indicada conselheira titular, em 1999, representando o Conselho 
Regional da Região Urbana do Anhanduizinho. Indicada 

conselheira titular em 2001, pela União Municipal das Associações 
de Moradores, e em 2005, pela mesma União como suplente. 

 

Meu nome é Cleide Aparecida Soares Vasconcelos, sou 

graduada em serviço social e pós-graduada em planejamento 

estratégico. Toda minha história de participação nos 

movimentos comunitários foi importante para que eu 

escolhesse, como profissão, trabalhar no setor público, nessa 

área de gestão democrática, com o desenvolvimento de 

comunidades. 

Comecei no movimento comunitário em 1990, participei de uma 

eleição, e para minha surpresa eu fui eleita, logo em seguida fui 

eleita para representar o Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho no CMDU. 

O início da participação dos movimentos sociais nos conselhos regionais foi muito 

interessante, porque não sabíamos bem como era isso. Nossa participação era muito ativa, 

nós tínhamos muito apoio dos gestores públicos na época, e esse apoio foi muito 

importante para que conhecêssemos o que era participação, o que é sociedade organizada, 

empoderada. 

Eu acredito que gestão pública se faz com participação, entendo exatamente assim, porque 

foi por meio desse conhecimento que eu consegui ver o crescimento da cidade. Essa 

participação dos movimentos organizados é muito importante na construção da cidade. 

A contribuição do CMDU para nossa cidade é muito importante. O CMDU é uma escola e 

deveria promover muitos cursos de capacitação para os movimentos sociais de base. As 

pessoas deveriam ter ideia do que é o CMDU. 

Tive o prazer de participar como relatora de um projeto de supermercado que seria 

construído numa área residencial, e a participação da comunidade daquela região foi 

importante para que o empreendimento não acontecesse. A região era residencial, o CMDU 

bateu duro, com o legislativo e com “todo mundo”, para que o projeto não fosse 

implantado, e venceu, isso demonstra a força e a importância desse conselho. 
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A nossa cidade cresceu muito, teve grandes avanços e possui quase 1 milhão de 

habitantes. Hoje, é uma “cidade enorme”, que tem grandes desafios para seu 

desenvolvimento, como por exemplo, nas grandes avenidas implantadas os problemas dos 

viadutos, das rotatórias, a mobilidade urbana. Temos também desafios no setor da saúde, 

da educação, na malha viária e isso tudo deve ser enfrentado por um bom gestor. 

Fico feliz de ter participado desse momento histórico do Planurb, “eu vivi isso, eu vivo o 

Planurb”, trabalhei, me certifiquei profissionalmente no trabalho democrático, na gestão 

democrática. No Planurb, eu vejo que cresci muito e gostaria de frisar que, quem trabalha 

com a gestão democrática tem uma grande vantagem, conhece todas as necessidades de 

uma grande cidade. É preciso mobilizar, a palavra é mobilização para que se tenha 

realmente participação e gestão democrática, é essa a chave. 

Entrevista concedida em fevereiro de 2018. 
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CClleeoonniiccee  AAlleexxaannddrree  LLee  BBoouurrlleeggaatt  

Indicada pela Associação dos Geógrafos do Brasil como 
conselheira suplente, em 1987, e como conselheira titular  

em 1991 e 2007. 
 

Eu me chamo Cleonice Alexandre Le Bourlegat. Fiz parte do 

movimento de geógrafos que se aliaram aos arquitetos, na 

década de 1980, no movimento pela criação do órgão de 

planejamento e do CMDU em Campo Grande. Acabei 

participando deste conselho, na condição de conselheira, 

logo após sua criação, como representante da Associação 

dos Geógrafos no CMDU e permaneci nele durante 12 anos. 

Em 1997, quando o CMDU completava dez anos de 

existência, tive a honra de receber das mãos do prefeito, 

uma placa de homenagem, como conselheira, em reconhecimento à “destacada e relevante 

dedicação prestada à Municipalidade”. 

Tive oportunidade de participar de várias ações do planejamento urbano e municipal, 

consideradas importantes em relação aos primeiros passos dados pelo CMDU até 2004. 

Além disso, em 2010, participei como docente do Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Local da UCDB, na formação de agentes de desenvolvimento local, junto 

às lideranças de bairro, em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (Planurb). 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, ao envolver a sociedade organizada nas 

ações de planejamento, por meio dos Conselhos Regionais e de outros conselhos que se 

sucederam, marcou um novo momento nas ações de planejamento da cidade. Contribuiu 

para ampliar a autonomia local na definição dos destinos desejados para a cidade, de 

forma mais coerente e ajustada às suas reais necessidades. Em realidade, contribuiu para 

potencializar as competências internas existentes e canalizá-las na busca do melhor ajuste 

dessas soluções, levando em conta as particularidades do Município. 

Isso foi muito importante, especialmente, quando se reporta historicamente às anteriores 

iniciativas de Campo Grande nas ações de planejamento, efetuadas por pessoas e 

organizações estranhas ao lugar. Foi o caso, por exemplo, da contratação do engenheiro 
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para construção da primeira planta urbana de Campo Grande em 1909. Preocupado em 

projetar a avenida principal e as ruas em xadrez, este especialista técnico, que não era do 

lugar, ignorou a localização da única capela existente e que exercia papel sociocultural 

fundamental à comunidade local. Construída desde 1878, esta capela vinculada à origem 

do lugar, acabou por ficar no meio da rua XV de Novembro, implicando em sua demolição e 

reconstrução, para atender ao alinhamento proposto. A capela ignorada já tinha 30 anos de 

existência! No final de 1930 e início da década seguinte, a Prefeitura novamente fez uso 

dos serviços de uma empresa externa, para um plano urbanístico. Ainda desta vez, a 

racionalidade técnica continuou se impondo nas proposições do futuro ordenamento da 

cidade, diante do conhecimento construído historicamente por uma comunidade que de 

fato vivenciava esta realidade. Neste caso, não foi de se estranhar que o zoneamento 

industrial previsto no desenho técnico de uma prancha acabou nunca sendo efetivado. 

Em 1969, em plena vigência dos governos militares, quando mais uma vez uma empresa 

externa ficara encarregada da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI), ocorreu a primeira iniciativa de constituição de um órgão consultivo de 

representação local da sociedade civil. Ainda que este órgão fosse constituído apenas de 

representantes da elite local, reflexo de um governo tecnocrático, esta iniciativa já 

significara um certo avanço em relação aos planos anteriores. No entanto, em 1978-79, o 

novo Plano de Estrutura Urbana para Campo Grande foi novamente fruto do trabalho de 

um grupo de técnicos vinculados a uma consultoria externa, sem participação formal da 

sociedade local. Nessa oportunidade, tentou-se redefinir o uso do solo, o Código de Obras, 

a estrutura do sistema viário e do transporte urbano. Novamente, nem todas diretrizes 

acabaram sendo colocadas efetivamente em prática. 

A constituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) 

representou, portanto, a primeira iniciativa de participação mais efetiva da sociedade 

campo-grandense no processo de construção do ordenamento do uso e ocupação do solo, 

do Plano Diretor, entre outras ações de desenvolvimento. Mesmo que de natureza ainda 

consultiva e proponente, o CMDU envolveu, não só uma forma de participação de 

representações mais amplas da sociedade civil de Campo Grande, como também permitiu 

um planejamento processual, com revisões constantes das ações projetadas. Outro grande 

avanço se deu com a definição das regiões urbanas e seus respectivos Conselhos 

Regionais, estes encarregados de se aprofundar nos debates e soluções territoriais e de 
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elaborar os Planos Locais. Esses conselhos regionais se somaram a um grande número de 

conselhos temáticos no suporte às decisões tomadas no CMDU. Sem sombra de dúvida, a 

constituição do CMDU significou um grande marco de autonomização nos processos de 

definição de um sistema de planejamento urbano e municipal. 

Este novo processo de participação social nos processos de planejamento e 

desenvolvimento significou melhor definição dos destinos desejados coletivamente, de 

forma mais coerente e ajustada às necessidades locais. Em realidade, contribuiu para 

potencializar as competências internas existentes e canalizá-las na busca do melhor ajuste 

dessas soluções, levando-se em conta, não só as particularidades de Campo Grande, como 

das diferentes comunidades que dela fazem parte. 

Dentre os planos dos quais tive a oportunidade de participar, sem dúvida de maior 

relevância, destaco aquele de deu origem à “Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do 

Solo”, de 1988, o “Plano Diretor de 1995” e a “Instalação dos Conselhos Regionais” 

resultante do Plano Diretor de Campo Grande, em 1998. Nos dois últimos, participei como 

relatora. Finalmente, o plano de construção da “Agenda 21 - Campo Grande Nosso Lugar”, 

lançada em 2004, do qual participei ativamente e que me proporcionou ainda a 

oportunidade de presidir 4ª Reunião Pública de 2003. 

O mérito desses planos foi o de terem sido produzidos efetivamente por diversos 

representantes da sociedade de Campo Grande. Tais planos, na forma como foram 

elaborados, incorporaram muito dos conhecimentos construídos por quem vive e pensa a 

cidade. Os resultados produzidos, na época, foram considerados de grande avanço. 

Campo Grande, ainda que originada no final do século XIX e se destacasse por sua posição 

nodal em relação à circulação regional, tornou-se a capital de Mato Grosso do Sul, estado 

constituído em 1977. Na década de 1980, a cidade acabou se transformando no principal 

centro de residência da população em Mato Grosso do Sul, vinda de Estados vizinhos e da 

área rural, num contexto dado pelos avanços da fronteira de modernização agrícola para o 

Centro-Oeste. Constituiu-se num momento de intensa atuação das imobiliárias diante do 

acelerado crescimento da cidade, acompanhada da forte demanda por serviços de 

infraestrutura urbana e equipamentos sociais. O grande espraiamento da cidade frente a 

este processo passou a exigir do governo municipal um novo plano de ordenamento do uso 

e ocupação do solo e um maior controle do avanço do perímetro urbano. A cidade tendia a 
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crescer conduzida por um conjunto de eixos de circulação regional, que partiam do centro, 

gerando grandes vazios nos ângulos internos desses eixos. 

Nos anos 80, além de Campo Grande chegar a apresentar o maior ritmo de crescimento 

urbano do país, também se destacou por abrigar um forte contingente de moradores da 

classe média, que trazia novas exigências de consumo e novas competências. A cidade 

chegou a apresentar nessa mesma década o maior índice per capita do uso de automóveis 

do país. 

Campo Grande já abrigava, entre os moradores da época, um grande número de 

profissionais com competência para refletir em nível técnico e científico, as diretrizes para 

um ordenamento e desenvolvimento da cidade. O então renomado geógrafo Milton Santos 

foi conduzido pelos geógrafos locais a visitar o prefeito Juvêncio, logo no início de sua 

gestão, em 1986, com o intuito de arguir em prol da criação de um órgão de planejamento 

urbano. Tive a honra de estar com este grupo e participar deste encontro. 

No mesmo ano, arquitetos e geógrafos se uniram para organizar um seminário, no qual se 

discutiu e se insistiu na necessidade de um órgão de planejamento urbano, com a 

participação da sociedade organizada. Fruto desse movimento, em 1987, foi criada a 

Unidade de Planejamento Urbano de Campo Grande (PLANURB), ligada à Secretaria 

Municipal do Planejamento (SEPLAN). 

Em paralelo, foi constituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização 

(CMDU), de natureza consultiva. Essa situação ajuda a explicar, em grande parte, o fato de 

Campo Grande ter sido um dos municípios brasileiros a se antecipar nessas ações de Uso 

do Solo Urbano e Plano Diretor e posteriormente do Planejamento Municipal com a 

participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização. Vários dos 

instrumentos jurídicos contemplados no Estatuto da Cidade já tinham sido aprovados e 

passaram a ser utilizados em ações de planejamento urbano de Campo Grande, antes da 

aprovação desse estatuto no Brasil. 

Em 2017, Campo Grande, como colocado anteriormente, além de avançar para o modelo 

policêntrico, passou a apresentar uma estrutura de empresas e organizações competentes, 

que se apoiam no uso intensivo de tecnologias de comunicação e informação. Se 

potencializadas e incentivadas por políticas municipais, elas podem se integrar às ações de 

ordenamento, para dotar a cidade de um novo dinamismo com características policêntricas. 
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No novo modelo polinucleado, o desenvolvimento dos vários territórios fragmentados da 

cidade passa a depender, sobretudo, da mobilização de quem faz uso deles. Neste caso, 

espera-se que os moradores, empreendimentos e organizações que atuam no local 

consigam se articular entre si, para serem os protagonistas deste desenvolvimento, num 

processo induzido pelo governo municipal e em parceria com ele. A política municipal, 

neste caso, acaba sendo descentralizada, mas não fragmentada, se estes movimentos 

estiverem devidamente articulados também em nível da cidade como um todo. No atual 

mundo da complexidade, esta forma sistêmica de organização tem sido o caminho mais 

ajustado para que as políticas públicas possam contemplar as necessidades específicas de 

cada situação vivenciada. 

Em Campo Grande, a política de desenvolvimento dos polos industriais com apoio de 

incubadoras locais, induzida pelo Município, já tende a reforçar esse modelo polinucleado. 

Diante dessas novas tendências, as políticas públicas formuladas podem propiciar esses 

diferentes ambientes de articulação que respondem pelas inovações sustentáveis na 

cidade. Portanto, tem sido cada vez mais importante incentivar as iniciativas inteligentes de 

cooperação e negociação dos atores locais com apoio das organizações, em prol do 

desenvolvimento. Essas diversas competências locais, quando mobilizadas para atuar por 

meio dos projetos coletivos, criam um ambiente de aprendizado capaz de oferecer soluções 

inovadoras, muito mais ajustadas às particularidades locais. 

O “ambiente inovador” que emerge dessas sinergias do trabalho cooperativo em rede vai 

depender dessa comunicação mais fluída entre os participantes, mais passível de ocorrer 

entre aqueles que vivenciam a mesma realidade, além de facilitar o compartilhamento do 

conhecimento. Já existem diversas cidades no Brasil que conseguiram avançar na 

formulação de políticas de incentivo a várias naturezas destes processos de co-produção e 

co-gestão local. Nesses ambientes de ampla participação de partes interessadas se 

concretizam uma variedade de projetos, tais como parques tecnológicos, centros de 

inovação, bairros sustentáveis, arranjos produtivos locais inovadores, bairros verdes, usos 

compartilhados de espaços (co-working), inovações no uso alternativo de energia, da água, 

dos combustíveis, dos meios de transporte coletivo, dos arranjos residenciais, do uso de 

espaços vazios. Fundamental nesse modelo de desenvolvimento é colocar sempre o ser 

humano em primeiro plano. Nesse caso, o projeto estratégico de ação precisa sempre 

partir do plano do vivido, não só de onde cada coletividade está, mas também de onde as 
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pessoas se encontram. Mas, é importante lembrar que como cidades inteligentes, as 

coletividades aprendem a integrar essas diversas iniciativas localizadas, visando estabelecer 

uma estratégia conjunta para um futuro comum a toda a cidade. Nesse caso, é preciso 

levar em conta potencialidades da cidade e dos projetos já concretizados, sejam na 

dimensão humana, econômica, social, cultural, política, ecológica, do ambiente natural ou 

construído. 

Num outro viés, é preciso pensar no futuro da cidade, por meio do uso integrado de novas 

tecnologias de informação, visando monitorar e melhorar de forma participativa, os 

serviços de infraestrutura física (rede de água, esgoto, energia elétrica, parques, praças de 

uso público, trânsito e estacionamentos públicos) e social (saúde, educação, segurança, 

cultura e lazer), a qualidade do ar. Nesta nova situação, a cidade vai depender muito mais 

da inteligência artificial embutida no seu ambiente físico. Entre os instrumentos 

tecnológicos mais adotados estão as câmeras digitais, os sistemas comunicacionais 

avançados, as plataformas interativas em vários pontos da cidade. Os sistemas de gestão 

digital de diferentes fontes se integram em uma única plataforma, com informações que 

podem ser acessadas em qualquer lugar e por qualquer pessoa que necessite delas. Esses 

sistemas ainda podem ser conectados, por meio de aplicativos, a dispositivos móveis, a 

exemplo dos atuais smartphones. Essas ferramentas de interconectividade permitem que 

as informações possam atingir o máximo de pessoas. 

Em plena Era do Conhecimento, o futuro da cidade de Campo Grande depende de sua 

capacidade em se tornar cada vez mais autônoma, para atuar e se reordenar 

constantemente nesse mundo relacional, de modo a manter sua própria sustentabilidade. 

Neste sentido, ela não pode mais prescindir da mobilização de seus próprios cidadãos. 

Mediante incentivo do governo municipal, eles podem se articular e aprender 

interativamente com a contribuição de informações externas, para propor as inovações 

mais ajustadas à sua sustentabilidade, como um território inteligente. 

As ações de planejamento devem, portanto, se tornar uma prerrogativa de quem vive na 

cidade, tornando-se menos dependente de escritórios externos e cada vez mais de 

sistemas de governança local, dos quais participem as partes interessadas e o governo 

municipal. Nesse processo, a cidade também não pode abrir mão de incorporar as 

tecnologias disponíveis, próprias da Era Digital, no aperfeiçoamento da oferta dos serviços 
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urbanos. Em ambas estratégias requeridas para esse futuro desejado para a cidade, a 

participação da sociedade local será sempre considerada fundamental. 

Síntese do texto oferecido a Planurb em janeiro de 2018. 
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DDiirrcceeuu  ddee  OOlliivveeiirraa  PPeetteerrss  

Diretor-presidente do Planurb no período de 2015-2016. 
Indicado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 

Campo Grande como conselheiro titular em 1987. 
 

Meu nome é Dirceu de Oliveira Peters, sou arquiteto e 

urbanista. Nasci no interior de São Paulo, na cidade de 

Penápolis, fiz o meu curso de graduação na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo de São José dos Campos, e me 

formei em 1974. Iniciei minha carreira profissional em São 

José dos Campos, depois, em 1977, vim para Campo 

Grande para trabalhar na empresa INCO – Indústria, 

Comércio e Construção Limitada. Em 1979, fui para 

Prefeitura, trabalhei como arquiteto na Divisão de 

Planejamento Urbano, depois como chefe da Divisão, posteriormente como diretor no 

Departamento de Urbanismo, e em seguida no Programa Especial Cidade de Porte Médio, 

que era o programa do Ministério do Interior, que deu origem ao primeiro perfil da cidade 

de Campo Grande, em 1982, (eu era gerente de infraestrutura nessa época, nesse 

programa Cidade de Porte Médio). 

Participei da primeira composição do CMDU, era representante da Associação de 

Engenheiros e Arquitetos, quando foi criada a Planurb e o CMDU. Também militei e milito 

até hoje na minha classe, já fui presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) por 

três vezes, sou conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) faz cinco anos. 

Em 1982, quando fui presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) pela primeira 

vez, foi eleita uma nova composição da Câmara de Vereadores. Foi organizado um 

seminário para que os vereadores tivessem informação sobre como a cidade se 

desenvolvia. A criação de um órgão de planejamento urbano era um anseio muito antigo 

dos arquitetos e urbanistas de Campo Grande. Então, nós propusemos, nesse seminário, 

em janeiro de 1983, a criação de um escritório de planejamento urbano para Campo 

Grande. Esse, com certeza, foi o embrião da Planurb, e com a Planurb foi criado o CMDU. 

Este conselho, de grande importância para o planejamento urbano de Campo Grande, 

precedeu a todos esses conselhos criados pelo Ministério das Cidades, que existem hoje. 

Acredito que o CMDU contribuiu com grande parte da legislação urbanística do município. 
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Penso que toda legislação urbana deve periodicamente passar por uma revisão, e essa 

revisão deve ter uma discussão mais ampla, por que às vezes pensamos que muitas 

decisões tem que ser só baseadas no lado técnico e não é assim que funciona, porque 

todas as decisões que nós, planejadores urbanos, tomamos, têm um reflexo na sociedade 

como um todo, então o que eu sempre digo, e é uma forma de eu ver, estamos sempre 

numa “bifurcação”, nós sempre temos que tomar uma decisão, se essa decisão for 

respaldada por uma consulta mais ampla na sociedade, ela tem muito mais chance de ser 

mais correta. 

Campo Grande cresceu muito e com o crescimento vieram os problemas, o maior deles é o 

do transporte individual. Se você imaginar que, em 1983, a avenida Afonso Pena terminava 

na av. Ceará e que ali tinha uma cerca de arame farpado porque era uma chácara, pode 

imaginar esse crescimento. A cidade não se estruturou como a maioria das cidades, porém, 

teve oportunidades! Participei do plano do Jaime Lerner, em 1979, quando trabalhei na 

prefeitura. Esse plano estruturava o transporte coletivo, da mesma forma como foi feito 

com o transporte coletivo em Curitiba e que até hoje funciona, parece que hoje com um 

pouco mais de dificuldade. 

As pessoas não usam o transporte público urbano porque ele não é de boa qualidade, e ele 

não é de boa qualidade porque as pessoas não usam, optam pelo transporte individual. 

Então, será necessário um investimento para que esse transporte seja modificado, e seja 

capaz de possibilitar maior densidade de uso. Campo Grande não está comportando mais 

essa quantidade de carros e motos circulando. 

Temos que criar formas de oferecer emprego para a população. O turismo, por exemplo, 

deveria ser mais explorado. Não acredito muito na viabilidade de grande desenvolvimento 

industrial aqui, porque, a indústria se instala onde tem matéria prima ou onde tem um 

mercado consumidor, aqui nós não temos nem uma coisa nem outra. Temos que descobrir, 

através de pesquisa, de estudo, de incentivo, se tem alguma outra coisa nova em Campo 

Grande e o turismo pode ser o caminho. 

Uma outra questão que acho fundamental, (e tem até uma observação naquele Perfil de 

82), é a questão do Cinturão Verde para abastecer Campo Grande com verduras, legumes, 

tudo produzido aqui. Não temos isso, nós trazemos de fora, não faz muito sentido, temos 

tantas terras, terras férteis. No Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) temos estudos que 
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apontam isso. Temos instrumentos novos de planejamento que podem servir para tomar 

decisões bastante consistentes. 

Todo planejamento deve levar em conta a questão ambiental. Se você olhar o mapa de 

Campo Grande vai ver que existem 33 córregos, e isso é uma coisa raríssima, uma 

característica. Na época em que a cidade foi fundada, era importante que houvesse 

córregos para que se desenvolvesse a agricultura e as pessoas tivessem subsistência. 

Então, o sítio urbano é extremamente frágil por conta dessa hidrografia, e isso tem que ser 

colocado em todos os instantes do planejamento urbano. Foi um cuidado muito grande que 

tomamos quando da discussão do plano diretor no ano passado, tanto que na proposta 

houve a divisão do território pelas bacias. A partir das bacias iríamos construir, não nesse 

plano, porque seria muito imediato, mas começar o planejamento por bacias, as unidades 

de planejamento definidas seriam as bacias. Esse foi um enfoque muito forte no plano 

diretor do ano passado. 

Campo Grande precisa de um cuidado muito grande nesse momento que estamos 

passando, e esse cuidado fundamental é não aumentar o perímetro urbano. Na elaboração 

do Plano Diretor, todo o grupo técnico já tinha fechado que não seria aumentado o 

perímetro urbano, isso foi um consenso, a única exceção seria o Portal da Lagoa, em frente 

a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Um perímetro urbano extenso, com vazios 

urbanos, é uma das coisas que mais prejudicam a cidade. Imagina o quanto nós pagamos 

de impostos a mais por terem sido construídos os conjuntos habitacionais Moreninhas, 

Estrela do Sul e Coophavila em 1982, o quanto isso custa até hoje no transporte coletivo. 

Também é importante, inclusive colocamos na discussão do plano diretor, a questão da 

criação de polos regionais. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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EElliiaannee  SSaalleettee  DDeettoonnii  

Diretora-presidente do Planurb no período de 1998-2000. 
 

Meu nome é Eliane Detoni, minha atuação profissional veio da 

minha formação em arquitetura e urbanismo, mais especialmente 

do urbanismo, por que foi uma descoberta ainda na época de 

estudante. O planejamento urbano sempre me motivou, introduziu 

um outro aspecto da arquitetura que eu não conhecia, o que 

significa a cidade, o que é trabalhar com os elementos urbanos, 

como isso afeta a vida das pessoas. 

Eu tive a oportunidade de trabalhar na Planurb, logo recém-

formada. Lembro-me que Campo Grande de 1980 não era a Campo 

Grande de hoje. Nós tínhamos todos os nossos fundos de vale ocupados por moradias 

irregulares. Por isso digo que planejamento é olhar para o futuro, além da lei. Ficava 

desconfortável com o nosso papel, aparentemente, se traduzir apenas em leis e normas, 

sem a concretude do projeto, da intervenção no espaço urbano. Me recordo de ter 

decorado nossas leis urbanísticas, para entender seus conceitos, aplicações, consequências. 

Na época fizemos uma revisão do que era na minha opinião, e penso assim até hoje, o 

nosso principal instrumento de planejamento, o mais efetivo que tínhamos no dia a dia, a 

Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU). Fomos definindo, formulando critérios para garantir 

como seriam as novas ocupações, aonde, de que forma, os futuros locais para praças, para 

construções de escolas ou qualquer outro bem público necessário. 

Quando comecei a trabalhar com diretrizes urbanísticas estudei muito a lei de uso e 

ocupação do solo, “virei” aquela lei de traz para frente, tentei entender a concepção de 

cidade embutida nela, o que ela continha. Enfim, incorporei a lei e comecei a enxergar a 

cidade como um todo, aprendi a não ver apenas empreendimentos isolados. A cada novo 

empreendimento - e eram muitos, a cidade estava em pleno desenvolvimento, o mercado 

imobiliário aquecido, eu desenhava em um mapa todas as áreas que já eram do município 

e as que seriam incorporadas, pensando em uma rede que fizesse sentido para aplicar de 

fato os conceitos expressos nas nossas leis urbanísticas, por que não era como hoje, tudo 

catalogado, mapeado, isso não existia. Era quase como um quebra-cabeça, mas que tinha 
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sentido, por que você tinha um desenho e registrava uma tendência, e assim era possível 

ter uma percepção, uma visão muito próxima do que ia acontecer. 

Ainda sobre aquela época, a Planurb tinha instrumentos que ajudavam muito, como por 

exemplo a Carta Geotécnica e a Carta de Drenagem, que colaboravam e fundamentavam 

as nossas decisões. Lembro-me que discutíamos muito no CMDU. Quando você trabalha 

com planejamento urbano, você tem que lidar com vários setores, diferentes interesses, e 

que são legítimos, fazem parte do dia a dia da cidade. Isso foi um grande aprendizado 

dentro do CMDU, por que o Conselho tinha, a partir de sua composição, essa característica 

de pluralidade, de diversidade, de setores distintos. As discussões ocorriam no mais alto 

nível e sempre encontrávamos um caminho para as divergências buscando as melhores 

soluções para a cidade. Esse compromisso dos conselheiros com o coletivo, com as 

melhores práticas, muitas vezes ia além da representatividade de cada setor, fazendo com 

que os conselheiros precisassem reconduzir com seus pares uma posição já firmada. 

Trabalhei na Prefeitura quase 23 anos, foi uma trajetória muito importante na minha 

formação profissional, trazendo para qualquer atividade que eu desempenhasse dali para 

frente uma mentalidade “planurbista”, aquele “bichinho do planejamento dentro de mim, 

fez parte de tudo o que eu fiz dali para frente, a visão sistêmica, a concepção e 

estruturação de novos projetos e a percepção para novas políticas”. 

Era um período de muitas transformações, da necessidade de aplicarmos efetivamente os 

conceitos trazidos pelas nossas leis urbanísticas. Naquela época tomamos uma decisão 

muito importante, que foi a criação do Sistema Municipal de Licenciamento e Controle 

Ambiental (SILAM). Trouxemos essa responsabilidade em relação a questão do 

licenciamento ambiental para o município, isso foi muito curioso por que tivemos que 

superar primeiro uma barreira muito grande: a quem pertence de fato e de direito essa 

atribuição. Encontramos muitas resistências, embora desde a Constituição Federal de 1988 

as competências já tenham sido muito bem definidas, quais eram as esferas de atuação 

para cada um dos entes federados, e depois por meio da Resolução do CONAMA 237, que 

delegou aos municípios regras claras quanto a sua atuação. Campo Grande passou a ser a 

primeira cidade brasileira a licenciar integralmente seus empreendimentos de impacto local. 

Contamos com um enorme apoio e parceria da Semadur à época. 
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Tivemos uma trajetória muito importante, agregamos muitas pessoas, foi um momento 

decisivo para o Planurb ampliar sua atuação, porque o Planurb vinha com uma equipe 

muito reduzida. Conseguimos fazer um concurso público, trouxemos técnicos de diferentes 

áreas, recuperamos para o Planurb o conceito de que ele não existia apenas para fazer leis, 

o Planurb existia por que ele precisava pensar a cidade como um todo. E para fazer isso 

era necessária uma equipe multidisciplinar, para poder convergir e responder bem aos 

nossos objetivos e demandas cada vez maiores. 

A questão ambiental já fazia parte da nossa legislação, tínhamos uma legislação de uso e 

ocupação do solo que trazia elementos muito inovadores para a época. Incorporava a 

questão dos fundos de vale, das áreas non aedificandi, a garantia de que essas áreas 

pudessem ser preservadas. “Então lá atrás, desde a lei de uso e ocupação do solo e a 

criação do Planurb, acho que já se pensou grande, se pensou lá na frente”. O 

planejamento tem esse desafio, que é olhar para o futuro, algo muito difícil nas 

administrações públicas, por que os resultados precisam de maturação, levam um tempo, e 

algumas respostas precisam ser imediatas. 

Recordo-me da primeira discussão que tivemos em relação a ocupação dos fundos de vale. 

Foi uma coisa dramática. Por serem normalmente áreas públicas, estavam muito mais 

sujeitas a ocupações, tínhamos todos os nossos fundos de vale ocupados por moradias 

irregulares. 

A cidade teve uma característica muito importante que foi a continuidade administrativa. 

Quando digo isto, não estou me referindo a continuidade administrativa partidária, estou 

me referindo a políticas públicas que se mantêm, se renovam, e melhoram ao longo do 

tempo. O que foi bom precisa ser mantido, aperfeiçoado. Não pode ser ruptivo para virar 

uma nova marca, para mudar o partido da placa que inaugurou. As mudanças são lentas, 

requerem compromisso do gestor público. É necessário acabar com a ideia de que “esse 

projeto é meu, essa autoria é minha, isso não tem relevância quando se pensa no coletivo. 

Quando você lança uma boa ideia, um novo conceito, quando você traz uma nova 

abordagem para um grupo e aquele grupo incorpora aquela ideia, então o objetivo foi 

cumprido. A coletividade se apropria do projeto, passa a ser de várias pessoas. E assim 

cumprimos o nosso papel”.  
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As discussões empreendidas não eram fáceis, inclusive discussões internas dentro do 

Planurb eram muito difíceis por que quando você recebe um grande número de pessoas 

com várias formações, várias vertentes, vários pontos de vista, você traz uma “riqueza 

absurda” para o debate. 

Foi uma época de muitas realizações, especialmente no sentido de trazer para o bojo dos 

projetos elementos como a questão ambiental, econômica e social. Falar desses conceitos 

hoje, parece não fazer muito sentido, porque já estão incorporados, mas na época era 

inovação, mudança de comportamento. 

Lançamos o primeiro programa de acessibilidade da cidade de Campo Grande. Passamos a 

incorporar efetivamente o conceito de cidade acessível. Fizemos a cartilha “calçada para 

todos”, a primeira iniciativa de mostrar para as pessoas os diversos aspectos a serem 

considerados na construção de uma calçada – acessibilidade, inclinação, tipos de 

pavimentos, o CREA foi muito parceiro nesse projeto. Instituímos a Comissão de 

Acessibilidade, havia necessidade de capacitação, tudo era muito novo, então trouxemos 

um curso, vieram novas iniciativas, novos elementos e conceitos, conseguimos fazer uma 

belíssima lei que era praticamente autoaplicável, e recebeu grandes contribuições no 

CMDU. 

Também fizemos o primeiro programa de arborização. Observamos que muitos 

consideravam que as árvores traziam mais malefícios que benefícios, pois o plantio era 

inadequado, havia uso de espécies não adequadas às calçadas, interferindo em 

acessibilidade, infraestrutura etc. Se as pessoas não eram informadas, como fariam um 

plantio correto? Precisávamos difundir informações, criamos uma cartilha bem singela, e 

para valorizar quem cuidava daquilo, fizemos um concurso de árvores notáveis. Estávamos 

sempre buscando incentivos para a população se comprometer com os resultados. 

Talvez uma frustração seja não ter conseguido fazer os planos locais estabelecidos no 

plano diretor. O plano diretor era um plano de diretrizes, muito menos autoaplicável que a 

lei de uso e ocupação do solo por exemplo, mas ele remetia aos planos locais, à divisão das 

regiões urbanas. Mas, começamos a trazer essa divisão de regiões urbanas para o dia a dia 

da cidade e instituímos, na época, o núcleo de demografia no Planurb, que passou a 

produzir dados e informações relevantes para tomada de decisão no nosso planejamento. 

Fizemos uma parceria com o IBGE que resultou em um livro com dados desagregados por 
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regiões urbanas, distritos e setores. Esse núcleo passou a fornecer subsídios importantes 

para nossos projetos. 

Eu acho que Campo Grande é uma cidade privilegiada. Entender a cidade que tivemos é a 

primeira lição para poder desenhar a cidade para o futuro. Tive a honra de presidir o 

Planurb na virada do século e liderar um grupo de técnicos tão competentes e 

comprometidos que era a equipe do Instituto. Pensar no novo século, mexeu muito com 

todos, com o nosso imaginário, nossas responsabilidades, que cidade queríamos e iríamos 

deixar. Reunimos os mais renomados urbanistas nacionais e internacionais no Seminário 

“Cidades Brasileiras: Desejos e Possibilidades” para discutirmos soluções e desafios. Foram 

mais de mil pessoas, de todas as partes do país, compartilhando experiências durante uma 

semana. Foi uma imersão que nos deu muito conhecimento e coragem para avançarmos 

em ações mais efetivas e impactantes, como foram os reassentamentos e os parques 

lineares. Projeto Sóter, Buriti Lagoa, Lagoa do Itatiaia, Imbirussu Serradinho, Avenida 

Duque de Caxias, Via Morena, Orla Morena, Orla Ferroviária dentre outros. E para cada um 

desses projetos fomos ao CMDU, discutimos com o CMDU, perdi a conta de quantas vezes 

recebi conselheiros com relevantes contribuições aos nossos projetos. O CMDU sempre foi 

um grande aliado da administração, ainda que em muitos momentos tenha se manifestado 

contrário a vários projetos e várias propostas. 

Na administração pública, precisamos ter um grau de responsabilidade enorme, temos que 

trazer alguma certeza, confiança suficiente para entender que um projeto daqui a 20 ou 30 

anos prevaleça, faça sentido, tenha conseguido atingir seus objetivos e que ainda permita 

incorporar novos elementos, tenha atualidade. Não podemos arriscar, construir, investir 

para depois se desfazer. Preocupa-me ver intervenções muito pontuais, pois não temos 

dinheiro mais para isso, não temos tempo para isso, ver projetos desconectados, ideias 

mirabolantes, quando não conseguimos nem manter o que temos. 

O desafio hoje não é só construir, não é ter, é como vamos manter, o que precisamos 

resgatar, recuperar. Vejo muita coisa precisando de manutenção. Talvez tenhamos que 

repensar o papel do poder público, trazer iniciativas numa relação público-privada, 

entender as entregas, a qualidade dos serviços públicos prestados, assumir um papel mais 

de fiscalizador e regulador. 
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O Planurb tem um papel fundamental nessa construção. Quando levantei-me da cadeira 

que ocupei – para além do Planurb após consecutivos 23 anos na administração municipal, 

disse que quem ligasse o computador que eu usava encontraria todas as informações, 

todos os projetos, todas as tratativas, ideias e todos os raciocínios possíveis que 

justificaram nossos projetos. 

Compartilhamos e enviamos ao Planurb toda memória dos nossos projetos e estudos. Tudo 

isso tem que ficar lá, o lugar para ser guardado é a biblioteca do Planurb, personificação da 

nossa querida Rita. É lá que as pessoas vão consultar, vão resgatar memórias, vão poder 

criticar, contribuir. É do Planurb que partem os projetos para as relevantes contribuições do 

CMDU. 

Eu acho que tem que ser resgatado um pouco desse espirito, então quando falo de 

continuidade administrativa, falo disso, essa nova administração tem um desafio imenso 

pela frente, está resgatando a esperança, a população estava descrente. Tem muito o que 

fazer e a Planurb e o CMDU tem um papel fundamental nessa reconstrução e nesse 

resgate. 

Entrevista concedida em maio de 2017. 
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EElliizzeeuu  PPaacchheeccoo  

Indicado pelo Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 
em 2005, como conselheiro titular, e em 2006 e 2007, como 

conselheiro suplente. 
 

Meu nome é Elizeu Pacheco, minha profissão é carpinteiro e 

marceneiro de ofício, hoje sou secretário no Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria, da Construção e do Mobiliário de 

Campo Grande.  

A minha participação no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) se deu por meio do 

conselho regional. Fui presidente da Associação de Moradores 

do Jardim Aeroporto no período de 2001 a 2011. Pela 

Associação fomos eleitos para o conselho regional, e 

posteriormente eleitos para representar nossa região no CMDU. Depois por meio do 

sindicato, passamos a representar os trabalhadores dentro do CMDU. Hoje não estou mais 

no CMDU e no conselho regional.  

Fazendo um resgate histórico, vejo as lideranças comunitárias, “por mais força de vontade 

que tenham”, se sentirem muito desmotivadas, por que as vezes não tem o retorno que 

precisam, por que levam nas reuniões dos conselhos o que os bairros precisam, 

encaminhando para a Planurb e, então, vejo a falta de vontade por parte do poder público, 

as vezes por falta de recursos, as vezes por falta de infraestrutura. Hoje a cidade está se 

recuperando aos poucos, mas é diferente dos períodos anteriores, enquanto 

participávamos do conselho, por que tivemos uma participação ativa no sentido de buscar 

“objetivos e focos”, a nossa meta era “desenvolver”. No meu bairro, Jardim Aeroporto, 

houve um desenvolvimento tremendo, por meio do projeto Viva Seu Bairro, (que começou 

antes do Projeto Imbirussú/Serradinho). Quando assumimos a Associação de Moradores, só 

havia uma escola estadual e uma creche (que era do estado). Com o projeto Viva Seu 

Bairro, o Jardim Aeroporto foi contemplado com a construção de uma quadra coberta, um 

centro de múltiplo uso e um campo de futebol com pista de caminhada. Depois veio o 

projeto Imbirussu/Serradinho que contemplou o bairro quanto à pavimentação completa, 

aquisição de bens públicos, um Ceinf, uma escola municipal e um centro comunitário.  A 
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infraestrutura do bairro e o acesso mudaram totalmente. Esses projetos passaram pelo 

CMDU e acompanhamos.  

O CMDU discute “a plataforma da cidade de Campo Grande”, é primordial para nossa 

cidade, visando aos avanços, ao bem-estar, para procurar uma melhoria para a população.  

Um dos projetos mais emblemáticos que discutimos no CMDU foi o projeto ‘Viva Campo 

Grande’. Todo o projeto foi apresentado e discutido por várias vezes, contemplava toda a 

cidade. Discutíamos mais sobre o centro de Campo Grande, a questão da retirada dos 

trilhos, o que contemplaria, o que estaria melhorando, como o projeto contribuiria para a 

cidade. Várias situações foram discutidas, os pontos turísticos, a implantação do calçadão 

da rua 14 de Julho, o corredor único de transporte na avenida Afonso Pena, porém até o 

momento o projeto não deslanchou, “agora parece que conseguiram o recurso através do 

BID”.  

Comparando 1987 e hoje, “o passado teve situações mais tranquilas, claro que com 

algumas dificuldades”. Falando da minha região, “nós vivíamos no meio do mato”. No 

decorrer do tempo o progresso foi chegando e esperamos que nos próximos 30 anos 

possamos olhar para nossa cidade com outros olhos, por que até 2012 tínhamos uma 

cidade ordeira e só ouvíamos elogios.  

Em 2005 houve um evento do BID, em Brasília, e fui representando Campo Grande. No 

encerramento, muito se falou do Município, dos recursos que vieram para cá e como foram 

utilizados. Foram feitos vários comparativos com outras cidades participantes do projeto 

Habitar Brasil realizado pelo BID, onde não houve a aplicação integral dos recursos. De 

2010 a 2011 a cidade mudou, de repente a nossa cidade parou, retrocedeu. “Queremos 

que a nossa cidade, junto com sua população, seja mais humana, na questão de gestão e 

do próprio poder público!”  

Entrevista concedida em agosto de 2017. 
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FFrraanncciissccoo  FFaauussttoo  MMaattttoo  GGrroossssoo  PPeerreeiirraa  

 

Meu nome é Francisco Fausto Matto Grosso Pereira, tenho 

68 anos, sou engenheiro civil de formação e professor 

aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS). Atualmente trabalho com consultoria, na área de 

planejamento, desenvolvimento e atividades correlatas. 

Exerci militância política. Fui vereador de 1982 a 1988. 

Tinha sido professor e coordenador do curso de engenharia 

na UFMS. Além da minha formação, tinha muita ligação com 

a área dos engenheiros, dos arquitetos, muito conectado 

nas articulações políticas com esses segmentos e era o único profissional dessa área na 

Câmara Municipal. Assim, os problemas que envolviam as questões urbanísticas, de obras e 

áreas afins eram delegados a mim, que presidi a Comissão de Obras e Serviços Públicos. 

Cada projeto que surgia nessa área era encaminhado para minha relatoria, e eu realizava 

um envolvimento amplo da sociedade nesse processo de discussão. 

Campo Grande recém tinha se transformado em capital, as taxas de crescimento 

aumentaram, cresceram cerca de 8% ao ano naquele período. Eu tinha a clareza da 

importância de ter um rumo para o município, observava a quantidade de problemas, 

favelas, enchentes etc.  A cidade tinha que ser dirigida com a visão um pouco mais 

exigente que o simples senso comum, o dito bom senso, que os administradores quando 

honestos, acham que resolve. 

Eu tinha a visão da importância da constituição de um órgão qualquer para cuidar do 

planejamento urbano de Campo Grande. Conhecia, também, a experiência de 

planejamento urbano de Curitiba, cujo Instituto de Planejamento Urbano foi uma grande 

referência nacional. 

Nessa discussão envolvendo a sociedade, fomos amadurecendo a ideia de se constituir um 

órgão com objetivo de cuidar do planejamento urbano da cidade de Campo Grande. Por 

este motivo, eu acredito que o CMDU desempenhou um papel importante e representativo 

na construção de políticas de desenvolvimento urbano de Campo Grande. 

A
ce

rv
o
 d

o
 e

n
tr

e
vi

st
a
d
o
 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 55 ] 

Hoje o que se coloca como um grande desafio é pensar a cidade para daqui 20 ou 30 anos. 

E, a partir dessa visão de planejamento, começar a tratar de temas específicos, “não é 

fugir para o futuro, é olhar o futuro, para uma tomada de decisão tendo clareza de onde 

vai se chegar”. 

A visão sobre a cidade é muito maior que o plano diretor, porque o plano diretor é um 

plano setorial. Temos os planos de educação, desenvolvimento econômico, ambiental, de 

organização política institucional da cidade, temos, também, muitos outros planos 

temáticos necessários a fazer. Todos esses planos têm que ter uma visão de médio prazo e 

abrangência específica. E, o que costura tudo isso? O que dá unidade? Para chegar onde? 

No momento em que os recursos públicos estão cada vez mais escassos, como vai ser a 

convergência público privada, em um projeto de interesse da cidade? 

Então, o salto necessário é o planejamento com visão mais multitemática, maior que o 

tema do desenvolvimento territorial urbano, temático e de médio prazo. Isso está posto 

para cidade. Existe uma grande articulação de entidades, chamada Pacto Juntos por 

Campo Grande, que está cobrando exatamente esse olhar de longo prazo e multitemático. 

Essa interlocução com o prefeito foi iniciada. Avançando nesse sentido daremos um salto 

do desenvolvimento territorial para o desenvolvimento integrado da cidade. 

Os desafios de hoje são muitos. Um deles é sobre a nova governança pública. Os governos 

têm sempre três funções: a função legal, todo governo precisa coordenar e normatizar, 

como por exemplo onde se pode fazer algo, onde não pode, onde taxar e não taxar; a 

função gestora, de fazer acontecer, realizar obras e entregar os serviços, todo governo tem 

que fazer isso; e a função articuladora. O governo não pode fazer tudo, o estado já não 

consegue se financiar. O grande desafio é fortalecer a função articuladora ou função 

relacional, que modernamente está se exigindo. 

O governo que faz apenas o que é legal, é um governo burocrático. Se um governo é só 

gerencial, ele realiza obras e serviços, que é o modelo atual, onde se dá a disputa: quem 

faz mais... quem consegue mais emenda, quem faz mais asfalto, quem atende mais. O 

grande salto hoje é termos um prefeito que faça a articulação do conjunto de recursos que 

a sociedade tem em um projeto compartilhado. O momento exige um prefeito capaz de 

articular as interdependências da cidade. Se o prefeito for articulador, ele pode conseguir 

ter um orçamento da cidade, que seja um orçamento público, mais um orçamento da 
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sociedade, distribuindo papéis, somando cooperação. Essa é a discussão moderna, isso 

está por trás desse conceito de governança democrática, e por trás do sucesso de cidades 

como Barcelona, Bogotá, regiões de alta mobilização do capital social. Esse é o desafio de 

quem quer ser líder, de quem quer ser gerente. 

Na minha visão a gestão pública tem que avançar para essa função articuladora da 

sociedade. Esse modelo de gestão é tensionado pela mudança dos paradigmas que estão 

acontecendo no mundo e que naturalmente tencionam a cidade também. 

Como diz um autor italiano “O mundo em crise é aquele mundo em que o que é velho já 

morreu e o que é novo ainda não nasceu”. Nós estamos vivendo em um momento em que 

temos que “pôr a cabeça no novo”, a sociedade mudou, mudou a maneira de produzir, 

viver, o modelo de família, a maneira como as pessoas se deslocam etc. Vivemos esse 

momento de transição. O grande problema é romper com as coisas que vem sendo feitas 

sempre da mesma maneira. É preciso dar um salto para uma nova competência 

articuladora. Senão, é possível termos um bom administrador, mas haverá um limite e o 

limite é essa “merreca” dos recursos públicos. 

Entrevista concedida em maio de 2017. 
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GGiillll  AAbbnneerr  FFiinnoottttii  

Conselheiro titular pelo Conselho Regional da Região Urbana do 
Imbirussu em 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011 
também como conselheiro titular pelo Conselho Regional da 
Região Urbana do Centro em 2012. 

 

Meu nome é Gill Abner Finotti, tenho 47 anos sou Arquiteto e 

Urbanista. Fui conselheiro do CMDU há algum tempo, por isso 

posso me confundir em alguma coisa, mas pelo que me lembro, fui 

iniciado nos Conselhos Regionais devido a uma conversa numa das 

reuniões semanais do IAB MS - Instituto de Arquitetos do Brasil, em 

que participei por quase 20 anos. Na época, a presidente, uma 

amiga que carregarei para sempre em alta estima, falou aos 

presentes que caso se interessassem, havia a oportunidade de o IAB 

participar do processo eleitoral dos conselheiros regionais, e caso a entidade fosse eleita, 

representantes poderiam ser indicados ao CMDU, explicando a importância desses conselhos 

nas questões da cidade. Mas, claro, tudo iria depender do desempenho de cada um. 

O IAB traçou uma estratégia e colocamos praticamente um arquiteto em cada Conselho 

Regional, e muitos de nós alcançamos o CMDU. Foi uma conquista que inaugurou minha 

atuação. Já na primeira candidatura em 2002, tive minha entidade eleita e assumi o 

mandato de dois anos como conselheiro titular representante de entidade regional e eleito 

como titular no CMDU representante do Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 

- CRRU Imbirussu, igualmente reeleito em 2004, 2006 e 2008 em ambos conselhos e mais 

um mandato em 2010. 

Essa trajetória sempre me encheu de orgulho pois trata-se da Região Urbana em que cresci. 

Depois, em 2012, devido a minha mudança de endereço, o mesmo aconteceu no Conselho 

Regional da Região Urbana do Centro – CRRU Centro, onde as coisas aconteciam com maior 

intensidade, mas ainda tive o privilégio de, já na primeira gestão, ser também eleito para o 

CMDU. Assim passaram-se, pelo menos, doze anos e seis mandatos em que pude ser 

conselheiro municipal e membro do CMDU, período em que tive a chance de conhecer 

melhor minha cidade, as pessoas que moram nela e principalmente, a mim mesmo. 

O nosso CMDU foi instituído em 1987, e nos orgulhamos muito em saber que fomos 

pioneiros com esse instrumento, que só foi disseminado nacionalmente em 2006 com o 
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Conselho das Cidades, integrante da estrutura do Ministério das Cidades, com a finalidade 

de estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução. 

O CMDU tem função de ser um órgão consultivo, fiscalizador e proponente da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande, recebe representantes dos Conselhos Regionais, que aqui em 

Campo Grande são nove, considerando seus dois distritos. Recebe ainda outras várias 

representatividades de participação da sociedade civil e esferas governamentais. Integra o 

Sistema Municipal de Planejamento e dispõe dos comitês de Habitação; Saneamento 

Ambiental; Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana; e Planejamento e Gestão do Solo 

Urbano sendo claramente o principal fórum das discussões das questões urbanas. 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) contribuiu na construção 

da cidade de Campo Grande. Por força de lei, só se pode governar com a participação 

popular. Em vários instrumentos observa-se a frase “ouvido o CMDU”. Podemos dizer que o 

CMDU é um ótimo balizador para o direcionamento dos esforços da administração pública. 

Bem, ao menos deveria ser. 

São inúmeros os planos, programas e os projetos de destaque que foram acompanhados 

pelo CMDU. Recentemente estamos passando por uma etapa de fundamental importância 

para o futuro da cidade que queremos, falo da revisão periódica do Plano Diretor de Campo 

Grande, que sempre será destaque. Participar desse processo é uma experiência 

enriquecedora que permite conhecer sua cidade pela percepção dos outros, entender os 

anseios da população, os interesses dos investidores e a expectativa do poder público e 

tudo em um “mesmo caldeirão!” É um prato saboroso e servido quente. Sempre 

aprendemos alguma coisa nessas discussões! 

Também são importantes a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaborada anualmente, 

que tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano e o PPA – 

Plano Plurianual. Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas 

colocadas pelo PPA, que é um documento de estratégia vigente por 4 anos e a LOA – Lei 

Orçamentária Anual - é o orçamento anual propriamente dito, dividida por temas, como 

saúde, educação e transporte. Acompanhar esses processos e entender como o governo 

planeja sua gestão em curto e médio prazo é um direito do cidadão. 
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As principais mudanças e transformações presenciadas em Campo Grande ao longo dos 30 

anos de existência do CMDU são a expansão do perímetro urbano, a criação de novos 

bairros e o aumento da população que poderiam trazer o caos a qualquer cidade. Acho que 

apesar dos pesares nosso saldo é positivo. O que mais salta aos olhos são nossas avenidas, 

parques e avenidas margeando córregos urbanos com a acomodação das famílias 

ribeirinhas, somado aos esforços de desfavelamento, que resultaram numa malha 

articulada e necessária, preservando em grande parte, a beleza natural. Agora já é a hora 

de Campo Grande começar a planejar seus corredores de biodiversidade e garantir esse 

jeitão pantaneiro para as próximas gerações.  

Comparando 1987 e hoje: o ano de 1987 significou muito para mim. Ingressava, aos 17 

anos, nas faculdades de Arquitetura e Urbanismo - CESUP/UNIDERP e em Engenharia Civil 

(UFMS). Embora ainda muito jovem, já acreditava no futuro da nossa amada capital e 

apesar da minha modesta participação pude ver nossa cidade florescer. Naquela época 

tudo era uma promessa e eu apostava alto no futuro. Havia muitos problemas e sequer 

tinha ouvido falar da coleta e tratamento do esgoto e muito menos em sistema de 

transporte integrado. Campo Grande devia ter seus 500 mil habitantes, mas acredito que já 

buscava, em outras cidades, as experiências positivas para o seu crescimento. Sempre 

soubemos que o crescimento a qualquer preço não era uma boa opção e buscamos 

alternativas considerando nossas próprias características para construir nosso caminho. Ao 

mesmo tempo que o trabalho dos conselhos foi tomando seu rumo, nossos gestores 

tiveram o discernimento de ouvir os nossos técnicos e sei que somando os esforços de 

todos teremos um lugar melhor para se viver. 

Assim, é preciso fortalecer e divulgar o esforço e as conquistas dos órgãos consultivos 

como o CMDU e os Conselhos Regionais. Façamos uma analogia: o gestor público é o 

técnico, os jogadores são os conselhos e a torcida é a sociedade. O técnico tem que ser 

bom, assim como os jogadores para fazer a torcida vibrar. Então, não faz sentido ao 

marcamos um gol, gritarmos apenas o nome do técnico e ignorar o jogador! Isso é 

desmerecer o Conselheiro Municipal! Temos que mudar isso se quisermos manter nossos 

melhores “atacantes”, ou seja, valorizar o conselheiro municipal. 

Entrevista concedida em agosto de 2017. 
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GGrriissmmaarriinnhhoo  PPeerreeiirraa  

Indicado como conselheiro titular, em 2009, pelo Conselho 
Regional da Região Urbana do Bandeira – CRRU Bandeira. 

 

Meu nome é Grismarinho Pereira, sou formado em 

contabilidade e faço parte do Conselho há mais ou menos 15 

anos, representando a Região Urbana do Bandeira, por meio 

da Associação de Moradores do Tiradentes II e III e Estrela 

Parque. 

Dentro do Conselho, nós desenvolvemos um trabalho que é 

ouvir as reivindicações da comunidade, com objetivo de filtrar 

as suas necessidades para trazer para as reuniões realizadas 

mensalmente, prioridades que devem ser informadas ao 

poder público. 

Acredito que o papel do CMDU seja muito importante, pois ele faz a filtragem das 

reivindicações das sete regiões de Campo Grande e faz um parecer dizendo se realmente é 

aquilo que a população necessita no momento e se está realmente adequado com a 

programação da Prefeitura. 

Eu tive a grata satisfação de participar do CMDU, no período de 26 de outubro de 2009 até 

26 de outubro de 2011. Fico feliz na minha retrospectiva, do que pude contribuir para 

Campo Grande, apesar de simples, apesar de ser um cidadão do bairro, pude fazer algo 

pela minha cidade, mesmo sendo uma obra pequena. 

Lembro-me que no CDMU nós discutimos o Plano Diretor, o que é bastante emblemático. 

Tive a oportunidade de discutir, apresentar sugestões para melhoria de Campo Grande, 

não só no CMDU, mas nos conselhos em que faço parte. Tive a oportunidade de elencar 

algumas sugestões e obras, entre elas a revitalização da Lagoa Itatiaia, no bairro 

Tiradentes, que hoje é uma realidade para Campo Grande. 

Por isso vejo que o CMDU é um conselho muito atuante, que seus membros são pessoas 

que realmente batalham por Campo Grande e que dão, acima de tudo, sua contribuição 

para melhorar a nossa cidade. 

Fazendo um resgate histórico sobre Campo Grande, lembro que cheguei aqui em 1970. 

Naquela época a cidade era bem menor, bem diferente, a quantidade de veículos também 
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era bem menor. Observo que o município tem uma vantagem, pois seus representantes a 

projetaram visando o futuro, com avenidas largas, isso é muito importante. 

Vejo o futuro com bons olhos. Nós, como conselheiros, devemos dar nossa contribuição 

para as melhorias, não somente para nosso bairro, mas sim para toda Campo Grande. 

Entrevista concedida em janeiro de 2018. 
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HHeeiittoorr  RRooddrriigguueess  FFrreeiirree  

Indicado pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis como 
conselheiro titular em 2007, 2009, 2011 e 2017. 

 

Meu nome é Heitor Rodrigues Freire, sou corretor de imóveis 

há 43 anos, sou, também, advogado há 40 anos, mas a minha 

atividade principal, sempre foi o ramo imobiliário. Dentro 

dessas minhas atividades, fui presidente e fundador do 

Sindicato dos Corretores de Imóveis, fundador da Câmara de 

Valores Imobiliários, do Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis e do SECOVI, Sindicato da Habitação, (dessas 4 

entidades do mercado imobiliário eu participei da fundação). 

Em 1987, foi criado o CMDU, na gestão do dr. Juvêncio César 

da Fonseca. Fiz parte da primeira turma, mas logo depois não dei continuidade, porque 

ficaram outros colegas nossos representando a Câmara de Valores Imobiliários. E agora, há 

11 anos, desde o ano de 2005/2006, eu voltei a integrar o CMDU, represento o Sindicato 

de Corretores de Imóveis. 

O CMDU contribuiu para a construção da cidade· que temos hoje de uma forma muito 

marcante. É um conselho atuante, composto por pessoas representativas das diversas 

entidades voltadas para o desenvolvimento urbanístico, composto, também, por entidades 

públicas, representante de cada um dos conselhos regionais, (os sete conselhos regionais 

estão representados). Esse universo dá uma composição da cidade para contribuir com a 

administração pública. Fazemos esse trabalho de forma voluntária, ninguém tem nenhum 

tipo de remuneração, estamos envolvidos com isso, nós participamos, isso é “o verdadeiro 

orçamento participativo da população!” Hoje, por exemplo, haverá uma reunião 

extraordinária onde vamos analisar o relatório a respeito da lei de diretrizes orçamentárias 

(LDO). Todo ano participamos desse encaminhamento do parecer para a Câmara 

Municipal. Também participamos do processo de discussão do projeto do orçamento anual, 

em outubro e novembro. A Prefeitura faz o projeto, encaminha para nós, compomos uma 

comissão para estudar e elaborar um parecer, esse parecer é votado no plenário, depois 

devotado vai para o prefeito, e o prefeito encaminha à Câmara Municipal. 
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Também há uma participação efetiva do nosso conselho na elaboração do plano diretor de 

Campo Grande, que foi objeto de uma polêmica muito grande no ano passado, por força 

de uma condução inadequada do projeto. Participamos também da Lei de Ordenamento do 

Uso e Ocupação do Solo. Essas participações são as mais representativas, mais marcantes, 

mas além disso, acompanhamos diversas situações com foco no desenvolvimento 

urbanístico, que é a finalidade do conselho. 

Campo Grande atrai muita gente e é uma cidade maravilhosa, onde dá gosto de viver, se 

você fizer uma pesquisa com a população você vai ouvir isso. O comércio aqui é muito 

forte, a principal atividade econômica é o comércio, e o comércio sempre impulsionou a 

cidade e cada vez mais é possível ver nos bairros distantes atividades comerciais 

significativas, como por exemplo na Moreninha e no Aero Rancho onde existem 

conglomerados fortes. 

A cidade cresceu de uma forma ordenada ao longo desses 30 anos, teve expansão 

imobiliária urbana e demográfica muito grandes. Campo Grande é a Babel que deu certo, 

como diz o historiador Edson Contar. Aqui nós temos gente de todo mundo, árabes, 

japoneses, paraguaios, portugueses, italianos, franceses, alemães, enfim, gente de 

diversas partes do mundo e de todas as partes do Brasil, que veio para cá e contribuiu 

trazendo suas experiências e isso foi muito significativo e influenciou nossa gente, nosso 

povo, nossa cidade. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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HHeelleennaa  CCllaarraa  KKaappllaann  

Conselheira suplente indicada em 2012 pelo Conselho Regional 
da Região Urbana do Centro e em 2015, indicada como 

conselheira titular pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Mato Grosso do Sul. 

 

Meu nome é Helena Clara Kaplan, tenho formação acadêmica em 

Ciências Jurídicas. Ingressei no CMDU no ano de 2012, na 

qualidade de conselheira indicada pelo Conselho Regional da 

Região Urbana do Centro. 

Não creio que possa fazer uma excursão pelo histórico brasileiro 

dos “colegiados”, mas posso afirmar: mesmo que não 

regularmente (e quando digo “regularmente” me refiro ao 

atendimento de diretrizes legais de constituição, formação, 

funcionamento, prestação de contas etc.) esses grupos de discussão, deliberação, 

formação/discussão de opinião são tão antigos quanto a “política”. É da natureza humana 

“discutir”. E, tão antigo quanto as “discussões” são os agrupamentos para esses debates. 

Quero crer que desde o surgimento dos seres humanos sempre existiram tais grupos. 

Desses grupamentos, por óbvio, havia o(a) mais sábio(a), que se tornava conselheiro(a). A 

essas pessoas, líderes natos, anciãos, chefes, pais/mães etc., se incumbe/incumbia proferir 

conselhos. Até a oficialização em “conselhos” essa formação persiste nas famílias, grupos 

políticos, religiosos, irmandades entre outros. Assim, é nato à sociedade brasileira (talvez 

menos e deveras sem todo o impacto como no velho mundo) realizar reuniões, colóquios, 

conferências, simpósios etc., para discutir, deliberar e formar posicionamento, e posso 

afirmar que desde antes do Brasil Colônia isso já ocorria nessa terra Brasilis. 

Para abrir canais de maior participação da sociedade nos conselhos municipais acredito na 

participação popular. Acredito na divisão de responsabilidades nas tomadas de decisão 

quando se leva em consideração a opinião e a chancela da comunidade. Infelizmente o que 

se prega é muito mais elegante do que se efetivamente faz. 

Não bastam os conselhos regionais das sete regiões urbanas e dos distritos de Campo 

Grande para a formulação de políticas públicas e resgate das necessidades comunitárias se 

a captação dos anseios ora não representa de fato a sociedade, ora não se gere a cidade 

para seus cidadãos. Dessa forma, acredito que não basta propor o tema e aguardar por 
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feed backs da sociedade. É primordial ir às comunidades e captar lá, espontaneamente, os 

anseios socioambientais e econômicos. Um caminho aberto e proativo está localizado nas 

escolas, faculdades, universidades, associações de bairros, clubes de mães, postos de 

saúde e, claro, entidades de classe, organizações não governamentais e colegiados. A 

cidade está onde frequentam seus cidadãos.  

O poder público pode auxiliar na construção de uma política de desenvolvimento urbano 

ouvindo os anseios da sociedade e dividindo com ela a responsabilidade das tomadas de 

decisão. Por óbvio que estudar experiências com êxito também faz parte do 

gerenciamento. Os casos de sucesso merecem ser base para a adoção de mudanças. 

O CMDU, por ser um conselho consultivo e de assessoramento do poder executivo, tem por 

objetivo prestar um trabalho mister ao prefeito e à sociedade. Com isso, a captação de 

anseios e a exposição aos pares é atribuição do CMDU. Até porque cabe o velho ditado: 

sozinho, posso ir mais rápido, mas juntos podemos mais. 

O CMDU contribui na construção da cidade de Campo Grande. Pois a cidade cresce bem na 

medida que seus gestores constroem com solidez, visão de futuro e proatividade, pensando 

muito além. Campo Grande cresceu mal nos últimos anos. Poucos foram os projetos que 

não necessitaram de reparos por falhas de projeto. O CMDU, nas discussões que 

acompanhei, previu vários desses desacertos, porém não foi regular e sabiamente 

escutado. De nada vale um colegiado que se esforça em sugerir e recomendar se o outro 

lado desdenha em não escutar. Sou otimista, espero mudanças. 

Entre os principais planos, programas e os projetos acompanhados pelo CMDU durante 

minha participação neste colegiado destaco o Plano Diretor e legislação de uso e ocupação 

do solo, Proposta Orçamentária, revitalizações, parques lineares, Diretrizes Urbanísticas, 

aprovação de projetos etc. Indubitavelmente investimos bastante tempo nas discussões 

referentes aos orçamentos anuais, Plano Diretor e aprovação de projetos. 

Quanto às principais mudanças e transformações presenciadas em Campo Grande ao longo 

dos 30 anos de existência do CMDU observo que aqui estou há quase 17 anos. Vim de São 

Paulo, Capital. Vi e vivi numa Campo Grande sem trânsito, com o trem cruzando o centro 

da cidade, carroças, pipas, refrigerante no saquinho, cheirinho de interior numa capital. É 

triste ver que esse cenário mudou para pior. Que perdemos a inocência com o crescimento 

desordenado, violência, vazios urbanos e desleixo na manutenção da urbe. Ingressei no 
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CMDU no ano de 2012. Nesse período já ouvi muito do mesmo, várias sugestões incríveis e 

poucas mudanças na forma de condução do executivo. Pouquíssimas! No entanto observo 

que o colegiado é atuante e incrivelmente cartesiano, buscando sempre reivindicar 

mudanças benéficas, sem desistir. 

Comparando Campo Grande em 1987, 2017, e imaginando quem ela será no futuro 

observo que não vivi a Capital dos Ipês em 1987, mas a Campo Grande dos meus sonhos 

guarda grandes, enormes, áreas verdes, parques urbanos e áreas de proteção ambiental 

(APAs) íntegras, de convívio harmônico entre natureza e ser humano, onde os cidadãos 

dispõem de estrutura e segurança, se exercitam e desfrutam; a arborização cuidada com 

todo zelo, tendo reposição e manejo, voltando às alamedas; a drenagem urbana 

impecável; saneamento ambiental em 100% de suas edificações; equipamentos públicos 

pensados para a sociedade do futuro, com manutenção e segurança; vias transitáveis e 

seguras, onde o trânsito conte com educação/gentileza e agilidade nos deslocamentos; e 

urbanização planejada para que não nos tornemos mais uma cidade com tantos arranha-

céus e desarmonia. 

Entrevista concedida em julho de 2017. 
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IIaarraa  PPeerreeiirraa  ddaa  SSiillvvaa  SSaannttaannaa  

Conselheira indicada em 2015 e 2017 como suplente pela 
Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA). 

 

O Conselho Municipal da Cidade (CMDU) é um órgão consultivo 

e proponente da Prefeitura Municipal de Campo Grande, criado 

pelo Decreto n. 5.484, em 9 de março de 1987, e o mais antigo 

entre os conselhos em atividade.  

Fui conselheira suplente representando a então EMHA (Agência 

Municipal de Habitação de Campo Grande) de 2015 a abril de 

2017. Ocupar uma cadeira no CMDU significou para mim, 

participar das decisões em prol do interesse popular e social, 

como está assegurado em nossa Constituição Federal de 1988, e 

exercer o “parágrafo único”, do art. 1°, que proclama que “Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. 

Desde sua criação, o CMDU realizou mais de 250 reuniões ordinárias e extraordinárias, 

além de muitas reuniões de trabalho. Em 1995 teve sua atribuição ampliada pelo Plano 

Diretor, quando passou a integrar o Sistema Municipal de Planejamento. 

Em 2006, o Plano Diretor de Campo Grande criou no âmbito do CMDU os comitês de 

Habitação; Saneamento Ambiental, Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana; e 

Planejamento e Gestão do Solo Urbano. 

Sem dúvida, o CMDU é o canal efetivo de participação popular, que permite estabelecer 

uma sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas um direito, mas uma realidade. É o 

espaço poderoso e está relacionado a todas as esferas de poder e a uma diversidade de 

temáticas. 

Desta forma, divulgar o CMDU é fundamental para viabilizar a participação da sociedade. 

Assim como reconhecer que ser seu conselheiro é exercer o protagonismo do processo de 

consolidação da democracia em nosso país. 

O aperfeiçoamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) 

passa pela garantia de sua autonomia administrativa, pela efetiva participação da 
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sociedade civil em sua gestão, e por sua ocupação sistemática por parte da população, 

além da divulgação de suas funções e objetivos e de sua intervenção eficaz. 

Além disso, o fortalecimento e o aperfeiçoamento do CMDU por meio de ações decorrentes 

da Política Nacional de Participação Social (PNPS) são condições inexoráveis para a sua 

consolidação. 

Ser conselheiro é vivenciar plenamente a cidadania. É cuidar da nossa cidade Morena. Por 

isso o desafio de evidenciar o CMDU, que está sendo feito na atual gestão, reverterá para 

aproximá-lo do(a) cidadão(ã) campo-grandense, propiciando fundamental amadurecimento 

da participação social e popular. 

Entrevista concedida em setembro de 2017. 
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llddeellmmaarr  ddaa  MMoottaa  LLiimmaa  

Indicado em 1987 e 1996 como suplente pelo Sindicato dos 
Empregados do Comercio de Campo Grande. 

 

Sou ldelmar da Mota Lima, atualmente Presidente do 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande. 

Sempre participei e colaborei como membro do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento e Urbanização. 

A representatividade do Sindicato junto ao conselho é 

muito importante para contribuir para o desenvolvimento 

da cidade onde através da apresentação dos projetos, 

podemos conhecer e analisar o que é melhor para o seu 

desenvolvimento. 

Em 1964, quando mudei para Campo Grande, o número de habitantes era muito menor, e 

os gestores da época já realizavam um bom serviço de desenvolvimento para a cidade. 

A partir daí acompanhei de perto o crescimento da cidade. Quero citar a época da gestão 

do Sr. André Puccinelli, que desenvolveu Campo Grande, de leste a oeste, norte e sul, onde 

não podemos deixar de reconhecer este trabalho. 

Dentre os projetos que passaram pelo CMDU, destacamos o Plano Diretor, que é muito 

importante. Foi um plano que deu certo. 

Falando sobre projeto de revitalização do centro da cidade, observamos que preservar o 

centro histórico é bom, mas é importante que através do CMDU, pudesse retomar esse 

projeto, que já está pronto, e apresentar aos empresários através de audiência pública 

junto a Câmara Municipal, para que possam conhecer e debater expressando suas ideias, e 

que seja benéfico para todos. 

O que nós queremos para Campo Grande no futuro: que seja pujante e que permita a 

todos os moradores usufruírem dos espaços coletivos e dos serviços, sem perder sua 

característica de bela Cidade Morena. 

Sobre o maior desafio, sempre digo que para uma boa administração, tem que realizar com 

seriedade; tudo o que é administrado com seriedade, sempre alcança um bom resultado. 
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Se você administrar bem, você terá um bom reconhecimento e naturalmente alcançará o 

que almeja. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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JJaanniioo  BBaattiissttaa  ddee  MMaacceeddoo  

Indicado em 2012 e 2017 como conselheiro titular pelo Conselho 
Regional da Região Urbana do Bandeira.   

 

Meu nome é Jânio Batista de Macedo, tenho 61 anos, nasci em 

Cáceres - MT. Vim para Campo Grande há 38 anos para 

estudar. Sou da primeira turma de filosofia da antiga FUCMAT, 

atual Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). 

Hoje represento a Associação de Moradores do Parque 

Residencial Maria Aparecida Pedrossian no CMDU, essa 

Associação tem exatamente 35 anos de idade. O Conselho 

Regional da Região Urbana do Bandeira indicou-me para 

representá-lo no CMDU. 

Sobre meu histórico de participação em conselhos, militância comunitária, e minha 

experiência sindical foi e continua importante para minha vida. Tive uma experiência no 

movimento sindical, como militante da categoria dos professores, ajudando a fundar a 

Federação. Dentro dos sindicatos nós temos conselhos que avaliam e indicam diretrizes 

para a direção. Mas, efetivamente, começou quando me aposentei, em 2004. Em 2002 fui 

acometido por um problema de saúde, submeti a retirada total do intestino grosso. 

Aposentei. Participando das atividades do CEM – Centro de Especialidades Médicas juntei-

me a um grupo de pessoas que tinha os mesmos problemas de saúde e usavam como eu a 

bolsa de colostomia. Foi quando percebi que estávamos desamparados pelo Município. 

Reuni esse grupo e fomos procurar o gestor municipal, lá reivindicamos uma série de 

melhorias. Aí percebi que o caminho mais correto era participar do Conselho Municipal de 

Saúde. Essa foi minha primeira experiência, depois fui para o movimento comunitário e lá 

conheci a organização dos conselhos regionais. Minha comunidade está localizada na 

Região do Bandeira e estou, desde 2008, no Conselho Regional da Urbana do Bandeira, e 

representando, pela terceira vez, esse conselho no CMDU. 

O CMDU, além de ter uma visão e uma preocupação com o desenvolvimento em todas as 

suas vertentes, também é voltado para os projetos e orçamento da cidade. E, nesses 

últimos anos tem me ensinado muito sobre isso, como o dinheiro chega, como é distribuído 

A
ce

rv
o
 d

o
 e

n
tr

e
vi

st
a
d
o
 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 72 ] 

nos órgãos, de que forma isso se dá, como se faz todo esse cálculo, o acompanhamento 

dos vereadores e dos conselheiros, enfim como é o projeto orçamentário do Executivo. 

Quando começamos a fazer essa discussão, a minha preocupação, meu foco, era o 

desenvolvimento urbano da minha região, mas evidentemente tenho a preocupação com o 

todo, a cidade! Sendo assim, essa experiência tem sido válida. 

O CMDU é um conselho fundamental e o mais importante do município, porque é formado 

de vários segmentos e potencialidades orgânicas da cidade. Sendo assim, este conselho é 

um guardião que fica atento as ações, tanto do legislativo, quanto do executivo, como um 

grande auxiliador para que o gestor não perca o rumo do bom desenvolvimento da cidade. 

Também é importante destacar a dinâmica fraterna e democrática que existe no conselho. 

Apesar dos gestores que aqui passaram não terem dado uma infraestrutura melhor para 

seu funcionamento, ele nunca deixou de funcionar, nunca deixou de se reunir com essa 

preocupação efetiva de cuidar dos rumos da cidade. 

Observo que o CMDU tem caráter consultivo, e precisamos fazer uma discussão sobre sua 

capacidade de também se tornar um conselho independente, de poder deliberar sobre 

algumas questões, porque nele estão todos os segmentos da cidade, os setores 

organizados da cidade estão ali, então penso que precisamos discutir essa questão. 

Também percebo que o gestor poderia se preocupar em garantir uma certa independência 

financeira, para que o conselho tenha alguns equipamentos fundamentais para poder fazer 

o seu trabalho, como veículos, um lugar adequado para fazer as reuniões, um acervo para 

consulta eletrônica. Estamos na era da informática, o conselheiro tem que dispor de 

equipamentos para fazer uma consulta rápida durante as reuniões, acompanhar as coisas 

com mais agilidade, ter disponibilizadas as informações do município, (essas informações já 

estão disponíveis na internet, mas ficaria mais fácil para conselheiro acessar). Esses são 

passos importantes para aprimorar o funcionamento do conselho. 

No ano passado tivemos um índice altíssimo de ocupação de áreas públicas urbanas do 

município e até de áreas particulares. A cidade, que até a década passada não convivia 

com favelas, hoje tem mais de 30. A cidade estava com o controle do desenvolvimento 

urbano muito bom, os conjuntos habitacionais estavam suprindo as necessidades, embora 

houve dificuldades, agora o déficit é de mais de 40 mil unidades. São 40 mil famílias que 

hoje não tem moradia, e dessas 40 mil, acredito que mais de 30% estão ocupando áreas 
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públicas no município. Só na região leste, tivemos 3 ocupações importantes com mais de 

cem famílias em cada uma das áreas, e são áreas da comunidade, que devem ser 

preservadas para construir equipamentos para os moradores, escolas, centros de educação 

infantil (Emeis), praças, e estão sendo ocupadas indevidamente. É necessário que o 

conselho, o executivo, e o governo estadual discutam com o governo federal para trazer 

projetos importantes, para que o governo federal auxilie na questão financeira, para suprir 

essa necessidade. Com certeza isso vai dar um “boom” na cidade por conta das obras, por 

conta do trabalho que vai ser oportunizado para as pessoas. 

Por muito tempo a região leste ficou esquecida quanto à questão habitacional, então, foi 

promovida uma parceria entre o município, estado e governo federal, para a construção de 

mais de 900 casas, o Conjunto Oiti. E isso se deu, também, em outros bairros na região do 

Bandeira. Outra coisa fundamental na região leste e que teve a avaliação do conselho, foi a 

realização, através do projeto do PAC, da canalização da rede pluvial. Tínhamos muitas 

enchentes no período de chuvas. Com a implantação de quase 40% da rede pluvial, em 

umas sete comunidades mais ou menos, percebemos que houve uma redução das 

enchentes, houve uma certa calmaria em relação a isso. Com a rede pluvial, o asfalto e as 

novas unidades habitacionais, percebemos que houve um “boom” na região leste, não só 

de empresas de serviços, mas também de pequenas e grandes indústrias, terrenos foram 

ocupados com novas moradias, houve um aquecimento no setor imobiliário, isso foi 

fundamental. No bairro Tiradentes, por exemplo, quando foi concluída a principal avenida 

da região, (que faz ligação do centro até o conjunto Dahma), foram implantados vários 

comércios, residenciais e houve um fluxo de desenvolvimento importante para aquela 

região toda ao lado da avenida. 

Estou morando numa área muito importante da cidade. Minha comunidade está situada 

dentro da APA Lajeado. A APA Lajeado é a maior área urbana úmida da cidade, e depois 

que foi decretada como APA, o cuidado com ela tem sido pouco. O CMDU e os outros 

conselhos precisam ter um cuidado mais apurado com todas as nossas bacias, nós temos 

mais de 3 córregos, temos uma situação de animais que tem uma relação intima com os 

munícipes, então são questões importantes que precisam da preocupação do conselho e do 

executivo. 
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Salvo engano, somos a 5ª cidade com maior arborização, precisamos arborizar mais, 

precisamos criar alternativas para que as enchentes não prejudiquem alguns setores, e a 

questão habitacional precisa ser resolvida com muito cuidado, atenção, e certa celeridade. 

Traçando uma abordagem histórica sobre Campo Grande, em 1987 não havia nem 20% de 

rede de esgoto na cidade, a maioria dos residenciais usava fossas, nós terminamos o ano 

passado com quase 80% de rede de esgoto, com quase 100% água tratada nas casas, 

percebemos que houve um avanço. A cidade criou anéis de circulação e avenidas 

importantes, ligações do centro com os bairros que permitiram desafogar o trânsito, mas 

há muitos vazios urbanos por conta da especulação imobiliária, isso precisa ser analisado 

no conselho, e pelo Executivo com mais intensidade. 

Então eu vejo que a cidade cresceu muito. Amo essa cidade, estou aqui a 37 anos, a vi 

quando cheguei, em 1979, e como ela é hoje. Houve uma transformação muito grande, 

acredito que essa transformação começou, efetivamente, por conta da participação do 

governo federal, do governo do estado e da boa gestão municipal a partir de, mais ou 

menos, 1997. Houve um cuidado com o Plano Diretor e um desenvolvimento importante na 

cidade. 

Vejo uma perspectiva importante, robusta, para cidade, porque é uma cidade que tem 

qualidade de vida, boas áreas urbanas de vegetação. Acredito que é necessário apenas o 

gestor e os conselhos estarem atentos. Contribuirmos com o Executivo para que a gestão 

seja firme e que possa atender a todas essas necessidades e todos esses desafios. 

Penso que seja muito importante o prefeito estar nas reuniões do CMDU, nem tanto para 

que ele fale, mas para que ele ouça os setores. Houve a participação do prefeito na 

abertura dos trabalhos deste ano, na segunda reunião, e a discussão foi exatamente sobre 

o plano diretor, a retomada e ampliação das discussões do plano diretor, e ficamos 

contentes de ter a participação dele, embora a presidência da mesa seja executada pelo 

presidente da Agência (Planurb), que tem a capacidade de acompanhar todo esse 

processo, representando-o muito bem. Mas, é diferente quando o prefeito está presente. 

Se o prefeito puder garantir na sua agenda uma participação efetiva em algumas 

discussões importantes, para que ele possa ouvir os segmentos, quem ganhará com isso 

será a cidade. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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JJooããoo  RReesseennddee  FFiillhhoo  

Indicado como conselheiro suplente em 2007, 2009 e 2011, pela 
Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano 

(ASSETUR), e pelo Consórcio Guaicurus, em 2017 e 2019, 
também como suplente. 

 

Meu nome é João Resende Filho, sou empresário do ramo de 

transporte coletivo urbano de passageiros aqui em Campo 

Grande, presido o sindicato da categoria patronal, no Estado 

de Mato Grosso do Sul, presido também a federação que 

congrega todas as empresas de transporte de passageiros, 

inclusive as intermunicipais e interestaduais, cuja sede está em 

Cuiabá. 

Estamos nesse ramo há bastante tempo e como o transporte 

coletivo urbano é considerado essencial, temos todo o 

envolvimento e relação com os setores que estão encarregados de planejar, direcionar a 

mobilidade urbana e toda a estruturação da cidade para que possamos prestar esse 

serviço. 

É de extrema importância a atuação do CMDU, esse fórum onde são discutidas as 

evoluções, a implantação do transporte urbano, é preciso um planejamento para que se 

possa minimizar as dificuldades que são naturais desse serviço. Então para nós é de muita 

relevância a atuação do CMDU, e de muita importância fazermos parte dele, onde temos 

voz e voto. Ao longo desse tempo que fazemos parte já tivemos a oportunidade de “sentir 

na pele” a importância da atuação do CMDU. 

Tenho percebido que a participação da sociedade, através de diversos organismos, 

instituições, conselhos regionais, de entidades de classe de modo geral, pode influenciar, 

trazer para o CMDU subsídios, colocando realidades para serem debatidas. Essa 

participação é uma ferramenta muito importante, e já tivemos a oportunidade de sermos 

consultados, quanto ao transporte, na implementação de loteamentos, podendo apontar 

diretrizes, discutir o impacto que isso traria para o transporte, o que o transporte poderia 

colaborar com esse planejamento. A participação das pessoas, através de suas entidades, é 

muito relevante, então um órgão como o CMDU que congrega toda essa massa de 

opiniões, é de extrema importância. 
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Entre os projetos que pude acompanhar ao longo dos 15 anos de participação, posso 

destacar o plano diretor, que foi bastante relevante e que influencia sobremaneira a nossa 

atividade. A mobilidade urbana tem tudo a ver conosco, até por que o transporte urbano 

de passageiros, no Brasil inteiro, tem sofrido severas críticas, por não atender aos anseios 

dos clientes, e os empresários que exploram essa atividade podem fazer algo, mas mais 

que os empresários, o poder público pode fazer, porque hoje não basta ter frota nova, em 

números adequados, se essa frota não tiver mobilidade, não tiver condições de 

trafegabilidade, ela fica comprometida. 

Hoje, em Campo Grande, temos uma frota de 580 ônibus, e com certeza, assim que 

tivermos os corredores de transporte já implantados, a velocidade média que está em 

torno de 15km/h, pode chegar a 20, 25km/h, isso vai melhorar muito a qualidade e a 

confiabilidade no transporte coletivo. Então a mobilidade passa por aí. Outro exemplo, o 

principal meio de locomoção das pessoas, dentro do perímetro urbano, é o deslocamento a 

pé, e o segundo é ônibus, e ainda estamos a desejar na padronização das calçadas e na 

implantação de faixas exclusivas, corredores, no Brasil em geral. Nós temos participado 

aqui na Planurb, de discussões nessa direção, mas com certeza ainda temos muito que 

fazer. 

Eu moro em Campo Grande desde 1976, em seguida houve a divisão do Estado de Mato 

Grosso, e temos uma visão bem clara da evolução do município. Tivemos evoluções muito 

importantes, no início dos anos 90, a implantação do sistema integrado de transportes, 

com a atuação muito destacada do arquiteto Jurandir Nogueira, que transformou o 

transporte urbano com a implantação dos terminais de transbordo, então Campo Grande 

tem um transporte e um sistema viário muito interessante, ruas largas. 

Campo Grande é uma cidade muito boa, pessoas que vem de fora, ficam encantadas, eu 

particularmente sou apaixonado por ela, uma cidade muito bonita, embora carente de 

algumas obras estruturantes, como a rotatória da Coca Cola, da Via Park, mas o que temos 

é o suficiente para considerá-la muito boa, moderna, com arborização, com meio ambiente 

muito interessante. 

Nosso desafio é preparar a cidade para os próximos anos, para as próximas gerações, 

respeitando o meio ambiente, mas também não deixando de executar obras, de tomar 

atitudes que eventualmente possam parecer agressivas à paisagem, preparar 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 77 ] 

principalmente a questão do transporte urbano. A tendência, ao contrário do que algumas 

pessoas pensam e até fazem, é privilegiar o transporte de massa, que é o que percebemos 

em países mais evoluídos, e até no Brasil, em Curitiba por exemplo. 

O sistema de transporte que temos aqui, foi idealizado e implantado, pela equipe que 

implantou em Curitiba, e que é referência para muitas cidades e até outros países, só que 

Campo Grande não caminhou tanto, implantamos os terminais, o sistema integrado, ele é 

modular, e ainda estamos por fazer algumas obras e implantar alguns terminais. 

O nosso desafio para o futuro é preparar a cidade para essas novas gerações. 

Ressalto nosso reconhecimento pela equipe de trabalho dos administradores, e nos 

colocamos sempre à disposição, reiteramos o nosso compromisso de colaborar, por várias 

razões: por ser campo-grandense, por ser de coração, e também por desempenharmos 

uma atividade que impacta bastante em todos os aspectos. Então, o CMDU é algo que 

temos que reconhecer e valorizar o trabalho. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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JJoosséé  CCaarrllooss  LLooppeess  LLeeiittee  

Indicado em 2008 e 2009 como suplente, e em 2010, 2011, 
2017 e 2019 como titular pelo Conselho Regional  

da Região Urbana do Anhanduizinho. 

 

Meu nome é José Carlos Lopes Leite, sou paisagista, empresário 

no ramo da floricultura. No total tenho 17 anos de participação 

no Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização - 

CMDU. Entrei no começo de 2008 nos conselhos regionais, e fui 

indicado para o CMDU. Represento os conselhos regionais, em 

especial o Conselho Regional da Região Urbana do 

Anhanduizinho. 

O CMDU tem representantes de todos os segmentos da 

sociedade, são representantes, de engenharia, de arquitetura, 

dentre outros. Ele debate, discute, e filtra tudo o que se constrói. Tudo o que se refere ao 

uso do solo, automaticamente, vai para o CMDU, de lá os projetos vão para o prefeito. É 

um conselho muito importante para o desenvolvimento da cidade, tem 30 anos e terá 

muito mais. 

É importante frisar que o CMDU trata de forma igualitária em suas discussões todas as 

regiões urbanas da cidade. No Conselho existem os representantes das 7 regiões urbanas, 

mas não se discute em especial a Região do Anhanduizinho ou a Região do Centro, por 

exemplo. O que são debatidos são os projetos para o Município como um todo. 

Baseada no Plano Diretor, Campo Grande veio “fechando”, ocupando os espaços dentro do 

perímetro urbano, sem ampliá-lo, ordenando o espaço urbano. Precisamos “fechar o 

espaço urbano que existe aqui dentro mais ainda”, ocupar mais os vazios urbanos. 

Campo Grande desenvolveu muito, agora nós temos que prepará-la para ser uma 

metrópole, assim muitos projetos de leis precisam ser feitos. Existem muitas coisas que o 

poder público não vê, mas quem está aqui fora vê, e nisso o CMDU pode ajudar. Assim, 

penso que o CMDU pode ter mais espaço, debater mais, ter mais sessões relacionadas a 

pensar seu crescimento. Daqui há 10 anos seremos praticamente uma metrópole, então o 

CMDU deveria ter mais debates de como nós vamos chegar lá? Como nós estamos? O 
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CMDU discute muita coisa, esse ano mesmo as sessões estão todas tomadas, mas creio 

que temos que parar e pensar como vamos ser uma metrópole. 

As pessoas, em geral, não conhecem o CMDU e nem os conselhos regionais, e muitos 

dizem “porque que o prefeito não faz isso, não faz aquilo?” No CMDU você se depara com 

leis, que têm que ser estudadas, elaboradas e cumpridas, não é fácil. Existem trâmites, 

tudo tem que ser dentro da lei. 

Aprendi muito, participei de muitos projetos importantes. Participei das discussões de 

vários orçamentos, fui relator de vários orçamentos, então para mim foi um aprendizado. 

Hoje posso dizer que aprendi, que o CMDU foi uma escola e será uma escola para todos 

que forem para lá. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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JJoosséé  MMaarrccooss  ddaa  FFoonnsseeccaa  

Indicado em 1993 como titular pela Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEPLAN). Em 2004 como suplente pelo Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB). Em 2018 como titular pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR). 

 

Existem duas leis que antecederam a criação do Conselho 

Municipal da Cidade (CMDU): uma foi a que criou o Sistema 

Municipal de Planejamento e a outra que criou o Processo 

Permanente de Planejamento.  

Lembro-me que houve um evento coordenado pelo Instituto 

de Arquitetos do Brasil (IAB) e a Associação dos Geógrafos 

do Brasil (AGB) que resultou na indicação da criação de um 

órgão, uma unidade de planejamento urbano, que quando 

criada, ficou vinculada à Secretaria de Planejamento.  

Nesse encontro, tivemos a oportunidade de receber expoentes técnicos da área do 

urbanismo, também trouxemos três experiências que tinham um determinado êxito, 

Curitiba, Florianópolis e Goiânia. E, Sérgio Zaratin que destacava “o lance do processo 

permanente de planejamento”, o funcionamento do planejamento como um processo..  

Nós, técnicos, temos uma visão “técnica” dos problemas, a comunidade tem o dia a dia, 

então o CMDU nasceu com essa finalidade, ser o elo entre o município e a comunidade, 

entre o poder executivo e a comunidade. Pode-se perguntar: mas para isso tem a Câmara 

de Vereadores? Tem, mas a Câmara tem um outro leque variado de colocações, de 

atendimento da constituinte, da Lei Orgânica, de toda a área política, por isso criamos o 

CMDU, e ele teve esse êxito que tem até hoje. 

Trouxemos para a mesma mesa pontos de vista conflitantes, técnico, empresarial, da 

construção civil, setor imobiliário, tudo isso no mesmo local, para que todos os cenários 

fossem montados, verificados. A cidade é resultado de um confronto, que deve ser 

harmônico para o seu bem, assim quando todos da mesa expõem seus pontos de vista, 

necessidades e desejos, há uma congruência nas ações.  

Como nas fases de nossa vida, em que temos altos e baixos, entendo que o CMDU teve 

uma decaída de importância perante o executivo e o legislativo, mas perante a comunidade 

não! 
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Todos nós na cidade temos os nossos direitos e os nossos deveres. O conselheiro regional 

que vai ao CMDU está tendo uma oportunidade muito grande de aprender e de ensinar, 

ensinar o dia a dia dele no bairro. Tem que haver um entendimento melhor por parte das 

entidades sobre o CMDU, sobre essa possibilidade de participar das decisões, desse fórum 

de debates. A atual administração está entendendo a necessidade de capacitar melhor os 

conselheiros regionais, para eles executarem perfeitamente a função que têm. 

Acho que tanto a Planurb quanto o CMDU têm fundamental importância na cidade que 

temos hoje. Até a década de 80, Campo Grande tinha seus problemas resolvidos caso a 

caso, pontualmente, sem uma visão do futuro e planejamento. Os problemas apareciam e 

iam sendo solucionados sem a visão do todo. Claro que tudo é proporcional, os problemas 

eram muito menores, nem tão transparentes, e a população muito menor. A partir da 

criação da Planurb e de toda essa organização para o planejamento, a cidade resolver os 

seus problemas de forma planejada. Projetos vieram em decorrência do planejamento. 

Temos exemplos bem conhecidos, a Norte e Sul, o Sóter, o Imbirussu, a Av. Senador Lúdio 

Coelho, em todas essas urbanizações vê-se uma evolução, uma sustentabilidade. Também 

o desenho da cidade, o plano de massa, o zoneamento, que vieram em conjunto com o 

primeiro plano diretor de 1995 e depois com a primeira revisão de 2006, e agora nessa 

revisão. 

Temos tido condições de ver a cidade de uma forma muito mais adequada. Tem 

problemas? Sim! Estamos com problemas na mobilidade, que ficou “um pouquinho para 

trás”, iniciando o processo de planejamento para essa parte, “que ficou meio de lado e que 

precisa ser verificada melhor”. No meu entendimento a cidade é elogiada por aqueles que 

vêm de fora, e até pelos próprios moradores, com todas as suas carências. Ela tem sido 

melhorada. 

Acho que um dos principais desafios urbanos na atualidade é a mobilidade. Outro grande 

desafio, que passa primeiro pela educação, é a valorização da nossa cultura, a preservação 

do nosso patrimônio cultural e histórico. A cidade é nova, recente, do século passado, mas 

tem exemplos tanto de edificações, quanto de desenhos urbanos e temos que valorizar e 

cuidar muito bem disso. Temos belos exemplos de edifícios modernistas e da arquitetura 

atual, é preciso estimar, também, os valores históricos mais recentes. 
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Nossa cidade é muito espraiada, com bolsões de áreas verdes, que são fundamentais para 

o convívio humano. Campo Grande se espalhou demais, nós temos que procurar soluções 

para que os vazios urbanos, os bolsões, que estão, por exemplo, entre a tradicional 

Moreninha e o centro da cidade, sejam melhor ocupados. 

No meu entendimento são duas coisas fundamentais: a preservação ambiental da nossa 

cidade, que tem características especiais, e têm que ser preservadas, valorizadas; e a 

educação da nossa população, principalmente para a preservação da nossa história. 

Campo Grande já foi referência nacional em várias áreas, principalmente no urbanismo e 

meio ambiente, hoje infelizmente somos apenas história dessa referência. É um trabalho 

muito grande de requalificação, em que o CMDU participa fundamentalmente. 

Entrevista concedida em maio de 2017. 
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JJoosséé  SSeebbaassttiiããoo  EEssppíínnddoollaa  

Indicado como conselheiro como suplente em 1989, 1998 e 
2001, e como titular em 1996, pela Associação dos Advogados 

de Mato Grosso do Sul. 

 

Meu nome é José Sebastião Espíndola, sou advogado. Atuei no 

Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) 

no final da década de 1980, logo que o conselho foi criado. Nós 

tínhamos um assento pela Associação dos Advogados de Mato 

Grosso do Sul. 

Penso que os conselhos desempenham um papel bastante 

democrático, que procura contemplar todos os segmentos da 

sociedade, pois quanto mais você abre para a população se 

manifestar, trazer sua opinião, suas reivindicações, mais ela 

contribui com o poder público, e ajuda a corrigir suas falhas, prestando assim uma 

colaboração efetiva. 

Lembro-me bastante da época da nossa participação, quando ocorreu a discussão do 

primeiro plano diretor de Campo Grande. Em razão da Constituição de 1988, que entrou 

em vigor, precisávamos da formalização do plano diretor, então foi uma participação bem 

interessante para todos os membros. Sabíamos da importância desse documento para 

nortear o desenvolvimento da cidade. Debatemos muito, foi um processo longo, difícil, com 

várias opiniões divergentes, mas o resultado foi muito positivo. Houve uma preocupação 

muito grande na questão de novos loteamentos, para que não ficassem aquelas ruas 

desencontradas, que mantivessem o traçado da cidade; vários aspectos para dar uma 

mobilidade maior foram discutidos, a divisão por regiões também foi criada. 

Quando acabou minha gestão no CMDU, me afastei assumindo outras funções e não 

acompanhei tanto o trabalho, mas eu sou um defensor incondicional de conselhos 

municipais. Acredito que os conselhos formados de forma democrática, com 

representatividade grande da sociedade civil organizada tem muito a colaborar com o 

desenvolvimento da cidade. 

Penso que o CMDU e o poder público hoje deveriam enfrentar a questão da acessibilidade. 

A capital precisaria dar um destaque, ter uma preocupação, uma prioridade na questão de 
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acessibilidade. Isso não é um problema exclusivo de Campo Grande, acho que o Brasil 

inteiro é ruim quanto à acessibilidade, mas como capital de uma cidade nova, bonita, 

deveria priorizar isso. Quando você precisa andar sozinho de cadeira de rodas, você não 

anda, então está se discutindo a questão da dignidade da pessoa, da igualdade entre 

todos, precisamos pensar nas pessoas que são portadoras de qualquer necessidade. 

Eu não sou campo-grandense, sou do interior do Estado, mas moro aqui desde 1973. Acho 

que Campo Grande sempre foi uma cidade muito bonita e merece esse cuidado de 

mantermos esse aspecto de “cidade aberta”, bem arborizada, com ruas largas e acredito 

que a contribuição do conselho tenha sido e continua sendo até hoje muito produtiva e boa 

para cidade. 

Entrevista concedida em maio de 2017. 
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LLeeoonnaarrddoo  BBrroonneell  DDuuaarrttee  

Indicado pelo Conselho Regional da Região Urbana do lmbirussu 
como conselheiro suplente em 2014. 

 

Meu nome é Leonardo Duarte, sou graduado em Geografia 

com especialização em Planejamento Urbano e Regional e 

mestrado em Urbanismo e História da Cidade. Sou professor do 

Colégio Militar de Campo Grande (CMCG). 

Acredito que a contribuição do Conselho Municipal da Cidade 

(CMDU) está em cooperar para um planejamento sustentável e 

na construção de uma cidade inclusiva, em parceria com o 

poder público e os vários segmentos da sociedade campo-

grandense. 

Na minha visão o CMDU tem objetivo de permitir que as sociedades civis organizadas, por 

meio de seus representantes, possam participar das discussões referentes às questões 

políticas de desenvolvimento do município. Assim sendo, compete ao CMDU acompanhar, 

cobrar e propor políticas, programas e projetos que dizem respeito ao transporte, ao uso e 

ocupação do solo, à saúde, educação, mobilidade urbana, questões ambientais, entre 

tantas outras relacionadas ao planejamento urbano. 

Diante de todos esses anos de existência do CMDU, tenho conhecimento de que vários 

temas ligados à questão urbana foram acompanhados pela entidade: cito as revisões dos 

Planos Diretores, a legislação que trata dos loteamentos fechados, a hierarquização do 

sistema viário e a própria criação dos Conselhos Regionais, entre outras. 

Fiz parte do CMDU apenas em 2015 e 2016 e durante a minha participação o principal 

programa foi a revisão do plano diretor. Tiveram destaque, também, durante a minha 

participação, os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e questões ligadas ao meio 

ambiente, principalmente no que diz respeito aos fundos de vale e a drenagem urbana 

sustentável. 

Ao longo de 30 anos, as principais mudanças e transformações presenciadas em Campo 

Grande estão no sistema de deslocamento, do transporte público urbano; embora tímida, a 

diminuição dos vazios urbanos; a criação dos novos terminais de ônibus; a retirada dos 

camelôs das calçadas da Rua Barão do Rio Branco e da Rua Rui Barbosa com a criação do 
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Camelódromo; a criação dos parques lineares; a retirada da linha férrea do centro da 

cidade; a construção do macroanel viário; a remodelação (ampliação) das vias de 

acesso/saída da cidade, entre outras. 

No final da década de 1980, por ser ainda uma jovem capital, Campo Grande era uma 

cidade que crescia em ritmo acelerado onde o planejamento da época não levava em 

consideração o clamor de boa parte da sociedade. A participação popular nas tomadas de 

decisões sobre os rumos da cidade, até então, era incipiente ficando essa tarefa a cargo de 

alguns segmentos da sociedade. Essa falta da participação de segmentos que 

representassem a população estava gerando uma série de problemas, como os observados 

nos grandes centros urbanos do Brasil e que não almejávamos para a nossa cidade. 

Campo Grande é hoje uma cidade moderna e com um longo futuro pela frente. Boa parte 

dessa modernidade e das melhorias urbanas deve-se ao trabalho dos representantes da 

nossa cidade no CMDU. Entretanto, como toda e qualquer cidade do seu porte, a nossa 

capital enfrenta, ainda hoje, muitos problemas (problemas de mobilidade urbana em todos 

os seus aspectos, segregação espacial, saúde, educação, lixo urbano, buracos nas vias de 

rolamento, problemas ambientais etc.). Problemas esses que devem ser debatidos no 

CMDU de modo que toda sociedade campo-grandense saia ganhando com as decisões 

tomadas no Conselho. 

Esperamos que Campo Grande seja no futuro uma cidade inclusiva onde todos os seus 

munícipes possam se sentir integrados. Para isso devemos nos espelhar nos projetos que 

estão sendo ou já foram implementados com resultados positivos em várias cidades do 

mundo, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população campo-grandense. Não 

podemos nos esquecer também de nos empenharmos na luta para a criação de medidas e 

políticas públicas e privadas que visem atrair investimentos no setor produtivo urbano, 

gerando renda, emprego e estimulando a qualificação da nossa mão de obra, de modo que 

os lucros desses investimentos possam ser aqui aplicados em prol da qualidade de vida da 

nossa população. 

Síntese do material entregue em abril de 2017. 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 87 ] 

LLoorreennzzoo  TToorrrreess  MMaarrttiinneezz  

Indicado pelo Conselho Regional da Região Urbana do Centro 
como conselheiro titular em 1999 e 2004, e como conselheiro 

suplente em 2002 e 2005. 

 

Meu nome é Lorenzo Torres Martinez, eu sou economista e 

participei do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) durante 

três anos. Fui representante do Sindicato dos Economistas no 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro (CRRUC) e lá 

indicado para representar o CRRUC no CMDU. 

Na minha avaliação o CMDU contribuiu para o desenvolvimento 

de Campo Grande, porque nele está representada a sociedade 

campo-grandense e suas necessidades, por meio das entidades 

de classes e do setor comunitário. 

No período que eu estive participando dos conselhos, me lembro que ficou bastante 

evidente a questão da construção da rodoviária, localizada no Bairro Cabreúva. Na época o 

Governo do Estado queria dar continuidade à obra iniciada, mas a população se mobilizou, 

não queria a rodoviária naquele local. Foram feitos vários trabalhos de pesquisa e haveria 

um custo muito grande para o Município quanto à adequação do sistema viário. Lembro 

também do projeto relativo a um supermercado no Bairro Vilas-Boas, a população também 

não quis. Nesses dois casos a população se mobilizou, e por meio do CMDU e dos 

conselhos regionais, não deixou que esses empreendimentos fossem instalados. 

Fazendo um resgate histórico sobre Campo Grande, acredito que as gestões seguiram um 

planejamento, um plano diretor, onde a cidade teve um crescimento organizado. Existindo 

o plano diretor, os prefeitos se veem obrigados a cumpri-lo. 

Hoje há uma mobilidade de trânsito, sistema viário confortável com opções de tráfego, sem 

a necessidade de passar pelo centro para se deslocar de um lado para o outro da cidade. 

Para o futuro, o desafio dos prefeitos é ver a própria tendência da evolução da cidade, o 

crescimento, inclusive a descentralização, apoio aos bairros, levar condições para as 

pessoas terem suas necessidades atendidas sem terem que se deslocar para o centro. Já 

estamos vendo certas vias com vocação para atender às necessidades da população, mas o 

poder público pode fazer mais para que as pessoas sejam atendidas em seus bairros, algo 
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itinerante, por exemplo. Seria de grande valia a instalação de subprefeituras nos Distritos 

de Rochedinho e Anhanduí. 

Vejo que é importante o poder público valorizar o CMDU, os conselhos regionais e seus 

conselheiros, pois muitas coisas que poderiam prejudicar a cidade foram barradas no 

CMDU e muitas coisas que ajudaram no desenvolvimento da cidade foram sugeridas e 

apoiadas pelo CMDU. 

Entrevista concedida em maio de 2017. 
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LLuuiiss  EEdduuaarrddoo  CCoossttaa  

Indicado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS) como conselheiro 

titular em 2007; pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana (SEMADUR) como suplente em 2017, e como 

conselheiro titular em 2018 e 2019.  

 

Meu nome é Luis Eduardo Costa, sou arquiteto e urbanista e eu 

sou conselheiro devido ao cargo que eu ocupo, que é de 

secretário-adjunto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Gestão Urbana – SEMADUR*. 

No passado tive a possibilidade de fazer parte do CMDU 

representando o Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura (CREA). Na época os arquitetos ainda faziam parte 

do CREA, então viemos sempre acompanhando o trabalho do 

CMDU e o impacto do seu trabalho na cidade. 

Percebe-se que o CMDU é um espaço de exercício democrático de participação, de “fazer 

junto com a sociedade”, porque as pessoas que se dedicam a esse Conselho estão lá de 

forma amoriscada, com o intuito de discutir as amplas questões da cidade. 

O CMDU foi criado em 1987, antes que o Estatuto da Cidade mostrasse que esse era o 

caminho correto. É um colegiado que tenta apontar para a justiça social e ouvir de forma 

mais ampliada a sociedade que mora nesta cidade. Obviamente, quando isso acontece há 

credibilidade das ações, se fortalece o pensamento de planejamento e os rumos que se 

poderá tomar. A administração necessita desse olhar, porque o olhar interno da 

administração pública as vezes fica limitado demais sem outras intervenções. 

Acredito que este conselho é fundamental, mas precisa ser ampliado. Para o futuro penso 

que esse seja um desafio interessante: começar a torná-lo mais didático para o restante da 

população. As decisões do CMDU são tomadas com base em estudos importantes que 

estão na Planurb. Existe muito conhecimento lá, percebe-se isso quando se está mais 

próximo, internamente. Existem dados, informações, conhecimentos, que de alguma forma 

deveriam ser disponibilizados para que o cidadão tenha ampliada sua percepção da cidade. 

Precisamos perceber o tamanho de Campo Grande, suas dimensões, para poder debater os 

problemas, entender corretamente a dimensões desses problemas. Então, sou defensor de 
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um canal, que é bastante conhecido no nosso meio de arquitetura e urbanismo, que é o 

observatório. O observatório nada mais é do que a construção de índices e mapas 

temáticos para a sociedade, para que ela possa entender como é a cidade, suas 

complexidades, os seus dados importantes de crescimento, infraestrutura, ambientais, de 

mobilidade etc. O desafio é grande, mas colocando isso de uma forma didática, para que o 

cidadão e a sociedade organizada olhem esses dados e interpretem, teremos mais 

contribuições. É preciso “seduzir” as pessoas para participarem mais. 

“A qualidade de vida se implementa na experiência individual de cada cidadão. O que eu 

percebo de onde moro? Acordo cedo, pego ônibus lotado no terminal, que está com partes 

quebradas e sujo, vou até a escola, que está quebrada, suja, então, quais são os desafios? 

A escola está suja, está quebrada? Quem quebrou, quem fez isso?” Quer dizer, não adianta 

o poder público correr atrás o tempo todo, se não tivermos esse sentimento de 

pertencimento, o sentimento de pertença, que faz com que você cuide. Você que tem uma 

praça na frente da sua casa, deixa o mato crescer e não está nem aí, esperando cair do 

céu alguém que vá resolver. A pessoa pensa “Ah não, eu pago meu IPTU e isso tem que 

estar pronto”. Acho que precisamos ter um outro exercício como cidadão. A intenção é que 

o CMDU possa ser o promotor de um cidadão virtuoso. O cidadão que entende que não 

precisa ficar pensando que alguém tem que fazer por ele, ele está lá, contribuindo. Esse 

exercício cria pessoas que fazem mudanças, fazem diferente, pensam diferente. 

Ao falar de algum plano ou projeto que foi emblemático ao longo desses 30 anos, cito o 

Plano Diretor de 2006. Ele foi um diferencial, nós temos este plano em vigor ainda, 

estamos começando a revisá-lo agora. Obviamente tivemos outros, mas eu acho que o de 

2006 mostrou maturidade, pelo menos na minha percepção. 

Na Campo Grande de 1987 eu ainda andava de bicicleta “para todo canto”. Era uma cidade 

pequena, que tinha desafios e um pouco desse ar interiorano em alguns locais, não na 

forma depreciativa, mas de intimidade, de qualidade de vida. Em 2017, Campo Grande se 

mostra uma cidade que precisa quebrar alguns paradigmas importantes da cidade de 1987. 

Tivemos uma mutilação nos trilhos da NOB na cidade, que foi um processo de pouca 

discussão, perdemos uma memória do que foi o ponto crucial de crescimento da cidade. 

Crescer é muito bom, mas temos que respeitar a memória da nossa cidade, da memória da 

infância, da cultura do lugar. 
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E no futuro, o que vejo é a cidade que precisa dar espaço para o desenvolvimento 

respeitando tudo isso que falamos. Uma cidade que é muito grande, temos um espaço 

territorial muito grande, e espero que esse espaço consiga ter melhor qualidade de vida, 

empreendimentos que tragam essa qualidade de vida, que seja uma cidade que tenha paz 

e o respeito de um pelo outro, é isso que eu espero! 

*Cargo ocupado à época da entrevista. Hoje Luis Eduardo Costa é Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão 
Urbana. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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LLuuiizz  CCrreeccêênncciioo  CCoorroonneell  

Indicado pelo Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa, em 
2010 e 2014, como conselheiro suplente, e em 2011 e 2015 

como conselheiro titular. 

 

Sou Luiz Coronel, contador, e represento a União Municipal das 

Associações de Moradores (UMAM) no Conselho Regional da 

Região Urbana do Lagoa (CRRUL) por aproximadamente 6 

mandatos, 10 anos. Represento o CRRUL no CMDU. 

Eu participei do CMDU por três mandatos consecutivos. Penso 

que o CMDU é quem dá as diretrizes para que a cidade 

melhore, ou seja, ele contribuiu com o desenvolvimento e com 

a construção da cidade. Ele contribuiu e ainda contribui para 

que o poder público não tenha atitudes unilaterais. O CMDU é 

um fiscalizador do poder público tanto na esfera executiva como na legislativa. 

O CMDU é muito importante, só não se pode deixá-lo cair no esquecimento, a partir do 

momento que o gestor dá valor ao CMDU, à Planurb e ao líder comunitário, ele sempre 

será valorizado. 

Acredito que o poder público precisa valorizar ainda mais a Planurb e, principalmente os 

líderes comunitários, porque eles sabem das dificuldades e dos problemas enfrentados no 

dia a dia do bairro. Se o CMDU e a Planurb não existirem, fica difícil! Se a atual gestão der 

valor a Planurb e ao líder comunitário, com certeza Campo Grande vai crescer de forma 

organizada. 

Entre os projetos importantes lembro que participei da Lei do Asfalto (não lembro o nome) 

hoje não se asfalta 1 metro em Campo Grande, se não tiver rede esgoto, isso virou lei! 

Participei também dos projetos do orçamento municipal de 2009, 2010 e 2015. 

Falando um pouco sobre a na nossa cidade, o passado (1987) “era horrível”. 

Sobre o presente e o futuro, houve uma transformação muito boa, pois houve 

desenvolvimento. Foram criadas várias vias, que contribuíram positivamente para a 

melhora que observamos hoje. Do ponto de vista negativo, o crescimento foi de forma 

desordenada, e isso trouxe consequências negativas para a cidade e para as suas 

perspectivas futuras. Acredito que se tiver um plano diretor e um projeto para 30 anos 
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futuros, a cidade pode melhorar muito. É uma questão de gestão, agora está até mais fácil 

de “tocar o barco, pois de 1987 para hoje há uma diferença gigante”. 

Digo que houve desenvolvimento, pois avançamos, temos, por exemplo, mais asfalto, que 

o povo reivindicou; a saúde, melhorou pouco, mas melhorou; as escolas também 

melhoraram; falta dar mais valor ao meio ambiente, precisamos mostrar para nossos filhos 

e netos o que deve ser cuidado. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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MMaannooeell  CCaarrrroommeeuu  NNeettoo  

Conselheiro titular, representando a Associação Campo-
Grandense dos Usuários de Água e Saneamento, em 2007, 2009, 

2011, 2017 e 2019. 

 

Meu nome é Manoel Carromeu Neto, eu sou contador e 

bacharel em direito, funcionário público municipal, 

concursado, trabalho na Procuradoria Geral do Município, na 

área contábil. 

Vou contar como iniciou a minha participação no CMDU. No 

dia 14 de janeiro de 1999, criamos uma associação dos 

consumidores de água e saneamento, aqui em Campo 

Grande. Nessa época estava bem difícil o relacionamento dos 

consumidores com a empresa, que era a Sanesul, e depois 

passou para o Município e do Município foi dada como uma concessão por trinta e poucos 

anos, e hoje é a Águas Guariroba. Por conta dessas transições, havia uma dificuldade de 

relacionamento da empresa com os consumidores. Então, a Associação Campo-Grandense 

dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS), fazia o intermédio. Nessa época não 

tínhamos um Ministério Público eficiente e o Procon também não estava bem estruturado. 

Com o passar do tempo, a concessão melhorou o atendimento ao cliente e houve a criação 

de ouvidoria. Hoje a associação já não presta tanto esse tipo de assistência. Por esse 

trabalho a associação foi convidada para participar do CMDU. Atualmente eu participo 

como titular e o suplente é o Aquino Pereira de Oliveira, que também é engenheiro 

sanitarista e ambiental. 

Eu acho que o CMDU contribuiu muito para a nossa cidade, porque são representantes 

bem heterogêneos, de diversas áreas, formando um conselho que sempre foi muito 

democrático. Suas ações sempre foram importantes, tivemos discussões calorosas, 

principalmente com relação ao zoneamento, o Zoneamento Ecológico-Econômico de Campo 

Grande (ZEE), mas sempre procuramos analisar o interesse do município, o interesse da 

coletividade, pois o caminho sempre é a democracia. 

Nos últimos 30 anos, acompanhamos um desenvolvimento muito grande da cidade. Não 

sou campo-grandense, vim morar aqui em 1977, e de lá para cá eu vi uma Campo Grande 
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espetacular, o seu desenvolvimento foi muito grande. Graças a Deus tivemos boas 

administrações, que fizeram a abertura de uma série de ruas e avenidas. 

Nós estamos em um contexto nacional “um pouco tenebroso”, mas acredito que vamos 

conseguir passar essa fase difícil e voltar ao desenvolvimento. Precisamos evoluir, 

construir. Precisamos de desfavelamento. Eu conheci favelas aqui, e hoje elas estão 

voltando num processo muito rápido. Há muita migração para Campo Grande, por ser uma 

cidade bonita, gerar muita esperança de emprego. As pessoas que chegam, querem 

respostas, exigem moradia, então é difícil para o Município, tem que ter muito 

planejamento. 

O CMDU é muito importante, ele sempre foi ouvido por todos os setores, sempre 

conseguimos ultrapassar essas pequenas divergências nas discussões para melhorar os 

projetos que por ele passaram. Então eu acho importantíssima a participação do CMDU 

nesses 30 anos, e fico contente em poder ter prestado uma pequena contribuição por 

algum período. 

Entrevista concedida em maio de 2017. 
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MMaarrccooss  AAnnttôônniioo  MMoouurraa  CCrriissttaallddoo  

Diretor-presidente da Planurb no período de março de 2014 a 
agosto de 2015. 

 

Meu nome é Marcos Cristaldo, trabalho na Prefeitura há 27 

anos. Minha carreira teve início na Secretaria de Assuntos 

Fundiários, secretaria essa que depois foi transformada na 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA). 

Minha trajetória profissional é toda no urbanismo, em especial 

na Secretaria de Controle Urbanístico, que tem uma ação 

muito próxima da Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano. (Planurb: planejamento; Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – Semadur: 

controle). Eu trabalhava no controle, e nos últimos 4 anos, de 2013 a 2016, fui transferido 

para a Planurb e comecei a atuar na área de planejamento. Nos dozes primeiros meses 

como técnico, depois durante 18 meses como diretor-presidente, e durante 16 meses como 

chefe da Divisão de Saneamento, uma divisão nova, o que pôde me propiciar um 

conhecimento bastante amplo na parte de planejamento. 

O CMDU é o eixo da Planurb onde existe a interação da parte técnica com a sociedade, 

promovendo uma discussão bastante ampla e democrática, que vem de encontro com o 

que determina a legislação, a Lei 10.257, Estatuto da Cidade, que implica na gestão da 

cidade de forma mais próxima do cidadão. Assim, a discussão democrática dos problemas 

urbanos é tratada junto ao CMDU, muito embora tenhamos outros conselhos assessórios e 

de grande importância, que atuam junto a ele, por exemplo o CMMA, que é o Conselho de 

Meio Ambiente e os conselhos gestores das Áreas de Proteção Ambiental (APAS). 

Fazendo um resgate histórico sobre a importância dos conselhos para a dinâmica da cidade 

considero, talvez, a participação muito setorizada. Na verdade, o cidadão não se apropria 

da informação, ela fica muito retida junto aos conselhos regionais, e basicamente aos 

conselheiros que representam suas categorias e têm assentos no CMDU. Mas, se você 

conversar, por exemplo, com um cidadão e perguntar a ele o que é o CMDU? Qual é o 

papel dos conselhos? Ele não tem esse conhecimento. Por esse motivo é importante esse 

resgate e essa reestruturação da PLANURB, focada mais nas questões regionais e atinente 
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aos problemas dos bairros e para envolver a população de uma forma mais intensa. Na 

época que estávamos à frente da Planurb criamos, inclusive, uma página no Facebook para 

democratizar as informações, do que estava sendo feito, realizamos várias oficinas que 

precederam os estudos para a revisão do plano diretor, várias palestras foram proferidas 

nesse período. Tentamos resgatar a questão da informação, porque as pessoas não ficam 

sabendo o que está acontecendo na PLANURB, no planejamento, como são as dinâmicas e 

os problemas da cidade. 

A PLANURB tem o papel fundamental de fazer a gestão de todos os planos setoriais, o 

plano diretor é o principal plano, mas temos os planos por eixos. No eixo ambiental, 

basicamente, são doze planos, resíduos, saneamento, água, esgoto, arborização, poluição 

veicular... São vários planos que devem ser monitorados pela Agência para que possamos 

fazer uma leitura de como a gestão está ocorrendo. Esses planos setoriais são na verdade 

instrumentos de gestão, construídos para que deem “um norte” aos gestores nas várias 

áreas de atuação da prefeitura, como se seguíssemos um roteiro para fazer o “dever de 

casa”. 

Estamos caminhando na direção de criar políticas, se analisarmos o eixo meio ambiente, 

temos aí a política de resíduos sólidos e em construção a política de drenagem e manejo de 

águas pluviais. O próprio zoneamento ecológico-econômico foi um instrumento importante 

elaborado nesse período, e foi a base para a atualização do plano diretor. É importante a 

criação de uma política urbana atrelada a esses planos. 

Importante também, citar o SISGRAN, que é um instrumento desenvolvido pela PLANURB, 

para democratizar o acesso a essas informações, e que estava sendo aprimorado para que 

fossem mais acessíveis à população, bem como para atender aos técnicos que trabalham 

com a área de urbanismo. Para que possamos avançar na questão do planejamento, na 

gestão, e na implantação dessas políticas, existe a necessidade de informação, de ser 

criado um instrumento de comunicação entre a gestão, no caso a Agência Municipal de 

Meio Ambiente e Planejamento Urbano e a população. Antigamente, na Planurb, nós 

tínhamos um jornal que divulgava todas as atuações das várias pastas junto a sociedade. 

Existe a necessidade premente de resgate do planejamento. Hoje, o planejamento está 

colocado em segundo plano. Via de regra o gestor tende a fazer uma gestão por crises, 
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fazer a gestão do dia a dia, e esquece que existe o planejamento, que é onde se pensa a 

cidade, onde os problemas são discutidos e de onde saem as soluções. 

O ponto nevrálgico na questão da gestão é conseguir que a população se envolva com os 

problemas da cidade de uma forma que ela possa contribuir. Essa é a proposta da 

PLANURB, por meio do Sistema Municipal de Planejamento, e que inclusive está previsto no 

Plano Diretor. É importante colocar isso em prática, todos esses instrumentos à disposição 

da população para que ela possa se apropriar dessas informações tão importantes na vida 

da cidade. 

Observo que, de uma forma geral, as pessoas que participam dos conselhos, não só no 

CMDU, são pessoas interessadas, não existe uma renovação dessas pessoas, porque elas 

estão envolvidas, se interessam pelas questões urbanas e urbanísticas, então estão sempre 

participando. O que falta, talvez, seja uma participação maior da sociedade, que ela se 

envolva mais. Como conseguir isso? Entendo que deve haver um envolvimento 

educacional, colocar esse tema numa grade curricular. Divulgar, por exemplo, um mapa 

dividindo a cidade em microbacias. Como as pessoas não têm esse conhecimento 

geográfico, não conseguem discutir a política local, então uma coisa vai atenuando a outra. 

O planejamento é o cérebro da prefeitura, e nesse sentido ele precisa ser resgatado, 

envolvendo todos os braços da gestão de tal sorte que consigamos efetivar as políticas, 

colocá-las na prática com o conhecimento da população, é o que eu imagino e o que 

vemos acontecer nos países mais desenvolvidos. 

Em Campo Grande, ao longo desses 30 anos foram muitos os avanços conseguidos nas 

várias gestões, e por meio do CMDU houve propostas para que a cidade crescesse de uma 

forma organizada. Temos vários problemas, mas quando comparamos nossa cidade com 

outras capitais vemos claramente que temos avanço em várias áreas, inclusive na questão 

do planejamento, na organização da cidade, na própria questão de infraestrutura. Temos 

dificuldades com certeza, mas grandes avanços principalmente na área de meio ambiente, 

saneamento de empreendimentos que estão sendo implantados. 

Em relação à participação do CMDU, relato a experiência que tive quando estava à frente 

da Secretaria do Meio Ambiente. No período de 2009 a 2012, tivemos o desafio de 

implementar a política de meio de ambiente, e dentro dela a política de resíduos sólidos. 

Em 2010, Governo Federal instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, houve uma 
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grande mudança, muitos debates, inclusive presenciamos aqui em Campo Grande a 1ª 

Audiência Pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 13 e 14 de setembro 

de 2011. Tivemos que trabalhar muito rápido e obtivemos total apoio do CMDU, que 

compreendeu essa urgência. Encaminhamos para o CMDU o plano municipal de resíduos 

sólidos, que posteriormente foi aprovado através do Decreto 11.797, de 9 de abril de 2012; 

a Política Municipal de Resíduos Sólidos, que posteriormente foi aprovada pela Lei 4.952, 

de 28 de junho de 2011; na mesma data foi lançada a coleta seletiva porta-a-porta em 32 

mil domicílios. Efetivamos uma lei relacionada a coordenação de todos os trabalhos de 

gestão do resíduo da construção civil, que culminou no encaminhamento para o CMDU do 

“Código Municipal de Resíduos Sólidos”, que foi aprovado pela Lei Complementar 209, de 

27 de dezembro de 2012. Foram discussões muito importantes para que Campo Grande 

pudesse ter esse avanço. 

Todos esses planos foram colocados em audiência pública, divulgados pelo site da 

Prefeitura, além do debate no CMDU, houve debate com a sociedade. Nessa época foi 

instituído, por decreto, o Fórum do Lixo e Cidadania, Decreto 11.803, de 12 de abril de 

2012, um órgão colegiado, que trata exclusivamente de resíduos sólidos. Tínhamos 74 

instituições participantes das discussões e como produto elaboramos uma Lei, o Código de 

Resíduos Sólidos, que fechou toda a cadeia da política de resíduos. 

Tivemos a oportunidade de participar de um documento de extrema importância para o 

plano diretor, o Zoneamento Ecológico-Econômico, que é sua base ambiental, (não 

tínhamos esses estudos). Avançamos nessa questão, deixamos tudo pronto para a revisão 

do plano diretor. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico nos levou a ter uma visão muito mais consistente da 

área rural do Município, muito embora o Plano Diretor de 2006 tratasse de algumas 

questões da área rural, com esse zoneamento tivemos um aprofundamento que servirá de 

subsídio tanto para o plano diretor como para outros projetos. 

Com relação a mobilidade urbana temos um plano setorial, elaborado em 2008, por meio 

do qual obtivemos recursos do PAC Mobilidade. Agora temos a necessidade de avançar. 

Estamos na tratativa do plano diretor e esse eixo com certeza deve ser objeto de maior 

aprofundamento para que possamos realmente ter uma cidade com acessibilidade e 

mobilidade sustentável. 
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De uma forma geral toda a questão do planejamento será coordenada pela PLANURB para 

que se possa, de alguma forma, monitorar o que é planejado. O grande desafio é a criação 

e monitoramento de indicadores desses planos, inclusive os indicadores de 

sustentabilidade, que são de extrema importância para as questões ambientais. É uma 

tarefa nova, um trabalho árduo que deve ser compilado para que o munícipe possa 

acompanhar como está e funciona o meio ambiente na cidade. É papel da PLANURB aferir 

esses indicadores nas suas várias áreas de atuação. 

Vejo como um dos principais desafios implantar e fazer a gestão desses indicadores de 

desempenho, tanto da gestão como do plano diretor. 

Na minha visão pessoal e técnica profissional imagino Campo Grande daqui a 30 anos 

como uma cidade sustentável, que consiga gerar emprego e renda suficiente para manter a 

população aqui. Hoje temos algumas falhas com relação a questão do desenvolvimento 

econômico, não temos indústrias, nosso ponto nevrálgico na questão do desenvolvimento. 

Temos que ter alternativas para buscar investimentos, atrair empresários industriais, e 

propostas de infraestrutura. Vejo Campo Grande como polo gerador de oportunidades de 

Mato Grosso do Sul em um curto espaço de tempo. 

E, para finalizar, observo que temos, hoje, uma carência muito grande de capacitação 

técnica. Entendo que o corpo técnico da Prefeitura tem que ser um corpo técnico de ponta. 

No período que estivemos trabalhando na PLANURB, de 2013 a 2016, conseguimos criar 

uma possibilidade de capacitações. Foram capacitados técnicos em cursos de 

especialização de drenagem urbana. Inclusive, alguns técnicos fizeram curso fora da 

cidade. Tivemos todo o apoio necessário, mas isso tem que se tornar rotina, para que 

possamos formar essa nova geração de técnicos que vão se apropriar das informações da 

Agência, para que possam elevar a nossa cidade em um patamar de excelência na questão 

de sustentabilidade. Entendo que, hoje, os técnicos não só da PLANURB, como do 

Município de uma forma geral, têm que ter uma forma de se atualizarem para que possam 

fazer frente aos novos desafios que são colocados para o gestor hoje. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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MMaarrccooss  AAuugguussttoo  NNeettttoo  

Indicado pelo Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Edifícios em 
Condomínio Residenciais e Comerciais do Estado de Mato. Grosso do Sul – SECOVI como conselheiro suplente em 1988, e 

titular em 1991, 2007, 2009, 2011, 2017, 2019 e 2021. 

 

Meu nome é Marcos Augusto Netto, sou conhecido como “Magoo”, 

estou no Conselho Municipal da Cidade - CMDU desde sua primeira 

composição, em março 1987, represento o Sindicato da Habitação - 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e 

Administração de Imóveis e dos Edifícios em Condomínio 

Residenciais e Comerciais do Estado de Mato Grosso do Sul 

(SECOVI). 

O CMDU é um grande fórum de debates onde a sociedade civil tem 

a oportunidade de participar de forma organizada e contínua do 

debate do planejamento urbano da cidade. Por meio desse sistema, temos tido grandes 

sucessos e grandes vitórias em termos de planejamento urbano para Campo Grande. 

O CMDU foi criado em março de 1987, antes mesmo que o Estatuto da Cidade criasse, em 

2001, a legislação que organizou todo o planejamento urbano no país, tornando obrigatória 

a criação dos conselhos municipais das cidades, nós já tínhamos o nosso conselho e 

tínhamos o nosso planejamento participativo, o que tomou Campo Grande uma referência 

para o Brasil nessa questão. 

Participei durante três mandatos como conselheiro nacional das cidades, representando a 

Confederação Nacional do Comércio, que é a nossa entidade federal máxima, (os SECOVIS 

são filiados a ela). Durante esse período, temos que constatar claramente que muitas 

coisas que tínhamos feito aqui, eram novidades no Conselho Nacional da Cidade e no Brasil 

inteiro. 

Tivemos legislações muito avançadas, antes de serem regulamentadas pelo Estatuto da 

Cidade. Por exemplo, a urbanização negociada, que serviu de modelo para outras cidades 

no Brasil. 

Um avanço muito grande a ser destacado foi o primeiro Plano Diretor, em 1995. Por 

exemplo, criamos as 7 regiões urbanas de Campo Grande. Todos os sete Conselhos 

Regionais têm assento no CMDU. Essa foi uma forma inteligente do CMDU ter uma 
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representatividade legítima das entidades que estão atuando nas regiões. Não são 

entidades políticas, não são movimentos com interesse eleitoreiro, político, são pessoas 

que vivem ali, são as associações de bairros, associações de pais e mestres das escolas, 

enfim todas as representações daquela região urbana. Se você tem interesse na sua 

região, na sua localidade, no seu bairro, você tem uma forma de se expressar, de se 

manifestar. 

Primeiro as questões são discutidas a nível regional, porque o Conselho Regional se reúne 

na região urbana. Dentre esses conselheiros é eleito um representante para o CMDU, que 

traz suas prioridades para esse conselho maior, que nós chamamos de “Conselhão”. Temos 

os conselhos regionais, os conselhos de saúde, meio ambiente, da criança e adolescente, 

enfim são vários conselhos, mas o “Conselhão” é o CMDU. Essa forma trouxe muita 

legitimidade para os conselhos regionais e para o CMDU, esse é o verdadeiro sistema de 

participação da sociedade civil, organizada, legítima. 

O CMDU é um conselho propositivo, consultivo e de assessoramento, realiza um trabalho 

voluntário, ele não é deliberativo, mas suas decisões, como são técnicas e tem uma 

representatividade muito forte da sociedade civil, raríssimas vezes foram contestadas. 

Outro detalhe importantíssimo, ninguém é remunerado no CMDU. Cada conselheiro que se 

dispõe a participar do conselho está dedicando um tempo da sua vida profissional, da sua 

vida pessoal, para a cidade. Geralmente as reuniões são à noite, e isso dá mais força ainda, 

não tem interesse político. 

Durante esses 34 anos tivemos membros do Poder Legislativo, que se opunham ao CMDU, 

acreditando que ele estava ultrapassando o limite, assumindo uma função do legislativo. 

Nós sempre conversamos com os vereadores e explicamos que somos um conselho 

técnico, que sempre trouxe as reivindicações técnicas e, neste sentido, quem delibera 

politicamente e legisla é o Poder Legislativo, tendo total liberdade para acatar ou não as 

nossas propostas, assim sempre chegamos a um meio termo. Dentro dessa forma de agir, 

falo que as decisões do CMDU sempre foram respeitadas. 

Dentre as importantes participações do CMDU destaco a última revisão do Plano Diretor, 

que decorrente de várias mobilizações e intervenções das entidades que o compõem 

tivemos um bom resultado. Digo que o CMDU “é o guardião do planejamento e 

desenvolvimento urbano de Campo Grande”. 
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A legislação da urbanização negociada também foi inovadora. A Lei 2.813, de 17 de junho 

de 1991, que dispôs sobre o instituto jurídico da urbanização negociada e criou o Parque 

Regional do Prosa resultou em 14 hectares a custo zero para o município. O município deu 

em troca o potencial construtivo, não gastou 1 real, e temos o maior cartão postal da 

cidade hoje. Isso foi possível a partir dessa lei, por meio dela foi nomeada uma comissão 

de representantes, inclusive com membros do CMDU, que participaram da discussão, feito 

um acordo registrado em cartório. Uma operação inteligentíssima, anterior ao Estatuto da 

Cidade. 

Fazendo um resgate histórico sobre Campo Grande é importante lembrar que todos que 

vem a Campo Grande ficam encantados com a cidade. A cidade criada nesses últimos 34 

anos foi delineada pela Lei 2.567, de 8 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo. Ela foi a primeira deliberação do CMDU em 

1987. Todos os Planos Diretores de lá para cá, vem seguindo as diretrizes dessa lei. 

Comparando Campo Grande hoje e há 34 anos, temos outra cidade. Todos que aqui vêm, 

se encantam com a cidade, sua beleza, seu tamanho e arborização, apesar dos vários 

problemas. O grande desafio agora é cuidar da segurança, a Guarda Municipal está 

ajudando, mas temos que nos aprofundar mais na solução deste problema, esse é um 

ponto que prejudica a cidade. Não podemos esquecer que Campo Grande é um corredor, 

43% dos nossos presídios estão ocupados por presos que cometeram crimes federais e, 

esse é um problema com o qual Campo Grande precisa se preocupar. 

“O CMDU é a maior escola que tive até hoje na vida, porque eu aprendo com ele. Como 

cada entidade participante olha por um ângulo, você acaba compreendendo a cidade como 

um todo, e as decisões que saem daqui, geralmente são consenso”. 

Entrevista concedida em abril de 2017, com atualização em abril de 2021. 
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MMaarrttaa  LLúúcciiaa  ddaa  SSiillvvaa  MMaarrttiinneezz  

Diretora-presidente da Planurb de 2009 a 2012. 
 

 

Meu nome é Marta Lúcia da Silva Martinez, sou engenheira civil, 

arquiteta e urbanista e servidora municipal desde 1985. 

Acredito que a participação da sociedade civil é vital para que as 

ações do poder público tenham maior efetividade. Por mais que 

os técnicos busquem as melhores soluções para a cidade, a 

união com a vivência da comunidade melhora os resultados. 

É importante lembrar que o CMDU foi criado antes da Lei 

Federal de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Campo 

Grande se adiantou, instituindo este Conselho como um grande 

fórum de participação da sociedade civil na gestão da cidade. 

Por isso, o CMDU teve, ao longo desses mais de trinta anos, um papel fundamental em 

nossa cidade, por que foi o primeiro organismo permanente para as instituições debaterem 

sobre a cidade e seu planejamento. Depois disso vieram os Conselhos Regionais e todos os 

conselhos setoriais, formando uma grande rede que representa a comunidade campo-

grandense. Creio que hoje, com a internet ao alcance de todos, essa rede de discussão 

pode se estender para todos os interessados, por meio de consulta pública, por exemplo. 

Dentre as mudanças na cidade, ao longo desses trinta anos que foram acompanhados pelo 

CMDU, vejo que o respeito aos planos diretores vigentes possibilitou melhorias estruturais 

na cidade, dentre elas: os parques que se formaram junto aos principais córregos ladeados 

pelas ciclovias e grandes avenidas, a ocupação das glebas ociosas e verticalização 

ordenada e a possibilidade de discutir com a população o orçamento municipal. 

Quanto à contribuição do CMDU destacamos a construção do Plano Diretor em discussão 

em 1989, onde houve grande movimentação das instituições com assento neste Conselho, 

instituindo um fórum ampliado de discussão e todo o processo foi revisto, resultando em 

um novo projeto de Lei - o Plano Diretor de 1995 e a criação do Planurb como Instituto de 

Planejamento Urbano da Cidade. Recentemente, o processo de revisão do Plano Diretor, 

iniciado em 2016, também gerou esta mobilização no CMDU, provocando grande 

participação de diversos setores da sociedade. 
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O CMDU acompanhou importantes projetos que qualificaram nossa cidade, dentre eles os 

parques lineares citados, como o do Sóter, Buriti-Lagoa, Imbirussu-Serradinho e tantos 

outros; o Plano de Requalificação do Centro Histórico que possibilitou a reurbanização da 

“Orla Morena e Orla Ferroviária” e da Rua 14 de Julho e a despoluição visual do centro da 

cidade. 

Durante o período que estivemos à frente da Diretoria do Planurb (2009 a 2012), creio que 

os trabalhos que podem ser destacados são a requalificação do Centro Histórico (Plano 

Local da ZEIC Centro) e despoluição visual das fachadas das lojas (que retiraram os 

paralines e reduziram o tamanho dos anúncios na fachada), a priorização na 

implementação do plano de ciclovia e a elaboração do projeto preliminar para 

requalificação da Rua 14 de Julho. Outro trabalho elaborado muito interessante foi o Plano 

de Ocupação da Esplanada Ferroviária, que infelizmente não foi efetivado. 

Todos estes projetos tiveram a participação efetiva do CMDU e suas entidades (como 

ACICG, OAB, IAB) e dos Conselhos Regionais, além destes Conselhos, diversas instituições 

colaboraram: universidades, IPHAN, CDL, Associação dos Ferroviários e muitas outras. 

Campo Grande em 1987: o primeiro fórum de debate foi instituído – o CMDU, e a Unidade 

de Planejamento Urbano propõe uma legislação para ordenar o crescimento da cidade e, 

em 1995, o Planurb se consolida como Instituto e possibilita que a Cidade tenha um 

planejamento continuado e respeite seu Plano Diretor, com o apoio do CMDU. Em 1998, 

houve a primeira eleição dos Conselhos Regionais – que passaram a integrar o CMDU. 

Campo Grande em 2017: novos horizontes se abrem e muitos desafios são lançados: 

priorizar a resolução de problemas como enchentes e mobilidade; tornar a Cidade mais 

atrativa e inclusiva; expandir a participação social na mídia eletrônica, de forma que todos 

os interessados possam conhecer melhor a cidade, seus problemas e soluções e opinar 

sobre a gestão urbana. 

Campo Grande do futuro: ser uma cidade MAIS inteligente. 

Se há o que melhorar? Com certeza! 

Entrevista concedida em março de 2017. 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

  

 
[ 106 ] 

PPaassiinnii  BBrriitteess  CCaatthhaarriinneellllii  

Indicado pelo Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 
em 2008, 2009, 2017 e 2019, como conselheiro suplente. 

 

Eu me chamo Pasini Brites Catharinelli, sou funcionário público, 

representante do Bairro Monte Castelo, Jardim São Paulo, faço 

parte do Conselho Regional da Região Urbana do Segredo e hoje 

também participo do Conselho Municipal da Cidade (CMDU), 

como suplente, representando a região do Segredo. Minha 

participação em movimentos sociais vem desde a época de 

estudante, dos movimentos estudantis. 

A partir do momento que foram criados os conselhos, em 1987, 

foram abertos caminhos para o desenvolvimento de Campo 

Grande. Anteriormente, havia muitas ações na área central, a partir do surgimento dos 

conselhos das sete regiões e dos dois distritos, nós viemos trabalhando em conjunto com 

outros conselhos e com o CMDU, que foi o alicerce para sustentação dos conselhos 

regionais criados para levarmos o desenvolvimento para a nossa Capital. 

O CMDU é básico, é o elo entre o comunitário, o executivo e o legislativo. É fundamental 

que o CMDU esteja junto, ao lado da comunidade, ouvindo, nos representando junto a 

Câmara de Vereadores, pois muitas vezes enviamos projetos, eles votam, mas não 

conhecem a realidade da comunidade. 

A intervenção do CMDU foi decisiva para que alguns projetos acontecessem. Temos como 

exemplo o Parque Linear do Segredo. Na época houve uma discussão sobre os fundos do 

Vale do Sol, o fato foi levado para a comunidade e o CMDU teve interferência para a versão 

final do projeto. 

Na minha região, conseguimos 100% de esgoto com intervenções junto ao CMDU, às 

entidades de classe etc. Mas, para participar “tem que ter vontade, pois dá muito trabalho. 

É fundamental saber usar essa abertura, ouvir a comunidade. Os conselheiros não ganham 

nada, os líderes de bairros não ganham nada! Por exemplo, um prefeito quer fazer uma 

obra, e não é do jeito que a comunidade quer, temos que nos sentar à mesa e discutir. As 

partes acharem juntas o caminho certo, isso está sendo feito, é o que queremos que seja 

feito”. 
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Esses parques lineares avançaram muito, são resultado de intervenção dos conselhos, 

reunidos com o CMDU, com a comunidade, o executivo e o legislativo. O CMDU está aqui 

para ouvir. Quando fui presidente da mesa diretora do Conselho Regional eu me sentava 

com os outros presidentes, verificávamos onde estava precisando de apoio, isso foi muito 

importante, essa desburocratização. “Ah! Vamos ouvir só engenheiros, arquitetos, 

intelectuais. Não! Vamos ouvir a comunidade. Isso é muito importante, vamos juntar todos 

e ver o que será apresentado, isso é importante para o CMDU”. 

Sobre os desafios em Campo Grande lembro do nosso Córrego Anhanduizinho, um desafio 

que já vem de 1987... projetos e mais projetos. Outro grande desafio é terminar o minianel 

Rochedo/Nova Lima. Também, o acesso entre os bairros e a questão da mobilidade 

urbana. 

A expectativa é grande com esse novo plano diretor, pois acredito que quem vai ganhar 

somos todos nós, a cidade e a economia vai crescer. O comércio nos bairros e nas 

principais avenidas vai facilitar a vida de todo mundo, então é fundamental a organização 

dos loteamentos e isso passa pelo Plano Diretor. 

Uma ideia é levar o CMDU aos bairros, em sessões comunitárias. A população precisa saber 

qual é o objetivo do CMDU, qual é sua finalidade, estar com os representantes 

(conselheiros), com órgãos importantes, saber o que vai acontecer em Campo Grande, no 

seu bairro, e na sua região. 

Campo Grande tem muito a crescer, nós temos que arrumar a casa, temos projetos em 

andamento, temos que trazer recursos. A Planurb é um órgão que tem que ser mantido e 

valorizado para que possa ajudar administração pública nisso, “por que o principal gargalo 

da prefeitura é aqui, por que se a Planurb não funcionar, não vai funcionar a 

administração”. 

Entrevista concedida em junho de 2017. 
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RRoobbssoonn  LLuuííss  SSttrreennggaarrii  

Indicado em 2005 pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano (SETUR) como suplente; em 2005;  em 
2007 e 2009, e como titular pela Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano – ASSETUR,  

e em 2017 e 2019 como titular pelo Consórcio Guaicurus. 

 

Meu nome é Robson Luís Strengari, nasci no dia 23 de agosto 

de 1960, em Catanduva – São Paulo, vim de Presidente 

Prudente há 32 anos. Sou administrador de empresas e pós-

graduado em gestão de negócios. Por estar trabalhando em 

uma concessionária de transporte municipal, acabamos 

participando da vida da cidade. Sempre acompanhei as 

atividades do CMDU pelo Consórcio Guaicurus. 

O CMDU ajudou e ajuda muito a cidade, para não deixar que 

algumas coisas sejam feitas, ou para apoiar determinadas 

iniciativas. Muitas decisões desse conselho são a favor, outras contra o Município, mas 

sempre há um debate com diversos representantes das entidades, tudo bem democrático, 

para que no final haja um consenso. 

Lembro-me de projetos emblemáticos, como a questão da ampliação da área urbana, que 

o CDMU confrontou, geraria uma série de custos para o Município. Então nós nos 

expressamos contra. 

Participar do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, para mim, também foi muito importante. 

Temos que pensar no futuro. Hoje, Campo Grande tem aproximadamente 850 mil 

habitantes e uma frota automobilística muito grande. Neste sentido é necessário um 

planejamento eficaz de mobilidade urbana. Temos que repensar as gratuidades, por 

exemplo, a cada 10 passageiros, 3,5 não pagam. Não temos um corredor de ônibus, temos 

quatro terminais que deveriam ter sido feitos há 12 anos e não saíram do papel. Então se 

não pensarmos numa mobilidade adequada, a cidade vai parar. 

Campo Grande é uma cidade que “explodiu” nos últimos 20 anos. Eu vi a cidade crescer. 

Grandes avenidas foram implantadas. Antigamente você não ouvia falar em esgoto, hoje 

quase 80% da cidade tem esgoto, e isso é muito importante para população, para a saúde. 

Os principais desafios para Campo Grande são a saúde e a educação, assim como penso 
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que sejam para o país todo. A geração de empregos é outro desafio, deveríamos investir 

para trazer mais indústrias, “emprego está difícil”. 

Acho que o CMDU deveria ser um órgão deliberativo, não apenas consultivo, ter poder de 

vetar algumas questões. 

Também considero importante que se promovam capacitações para seus integrantes. Um 

membro novo pode nunca ter ouvido falar sobre o que está sendo debatido, não entender. 

Tratamos de uma série de assuntos técnicos, que precisam ser entendidos de forma 

democrática. É necessário que se saiba de onde vem as pautas, como as coisas são feitas, 

quem vai ser favorecido. A pessoa tem que saber o porquê das coisas. Lá todos são 

voluntários, temos desde participantes doutores até os mais humildes. 

Entrevista concedida em julho de 2017. 
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SSéérrggiioo  SSeeiikkoo  YYoonnaammiinnee  

Diretor-Presidente da Planurb de 1992 a 1998 e de 2000 a 2002. 

 

Eu me chamo Sérgio Seiko Yonamine, sou arquiteto. Participei 

como dirigente da Planurb no CMDU, nos períodos de 1992 a 

1998 e de 2000 a 2004. Importante informar que o Presidente 

do CMDU é o Prefeito Municipal e em sua ausência, quem 

preside as reuniões do colegiado é o diretor-presidente da 

Planurb. 

O CMDU é anterior a criação da Planurb o que é muito 

significativo. Naquela época havia um projeto chamado Cidade 

de Porte Médio (COM), coordenado pelos Ministérios do 

Interior e do Planejamento. Campo Grande se candidatou a participar desse projeto, e uma 

das exigências para participação era a estruturação de uma unidade de planejamento. Essa 

unidade foi criada com o nome de Unidade de Planejamento Urbano (PLANURB) e como 

uma de suas atribuições, a elaboração do Plano Diretor de Campo Grande, o que não foi 

possível, por suas limitações técnicas e administrativas, mas editou a Lei de Uso do Solo, 

que era quase um Plano Diretor (tinha muitos elementos de um plano, mas não era um 

plano) e a proposta de criação do CMDU. 

A partir de sua criação, o CMDU nunca deixou de se reunir, e na nossa gestão 

comemoramos sua centésima reunião, homenageamos os conselheiros. Existia um grande 

orgulho dos conselheiros da época em participar do CMDU. 

Hoje, em geral, vejo que os conselhos são muito burocráticos. Naquele tempo os 

secretários municipais eram os conselheiros e participavam ativamente, era uma praxe, não 

era obrigatório, pois havia os suplentes. E, geralmente, quando as reuniões eram mais 

solenes, ou o assunto era mais polêmico ou de maior importância para cidade com um 

todo, o Prefeito também participava. 

A importância do CMDU no contexto do planejamento de Campo Grande é imensa e não é 

apenas uma coisa objetiva, mas ele conseguiu produzir conhecimento, uma cultura de 

planejamento urbano.  
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Aproveito para destacar que nessa história do planejamento urbano em Campo Grande 

existem duas pessoas muito importantes, José Marcos da Fonseca, que era arquiteto e 

urbanista, e Juvêncio César da Fonseca, ex-prefeito de Campo Grande. 

O Prefeito Juvêncio me convidou para dirigir a Planurb. Na época do convite até imaginei 

que seria para trabalhar na Secretaria de Cultura, porque toda minha trajetória profissional 

até então estava ligada a área de patrimônio cultural. Conversamos e ele me deu duas 

missões, transformar a Planurb que era unidade em instituto, e fazer o Plano Diretor. 

O Plano Diretor começou a ser discutido em 1992, foi sancionado em agosto de 1995, e no 

final do mesmo ano, a Planurb foi transformada em instituto. Em 1997, entrou o prefeito 

André Puccinelli, que continuou a fortalecer o Planurb. Nessa época “Campo Grande teve a 

sorte de ter um prefeito que acreditou no planejamento urbano, e depois um prefeito com 

boas gestões que o fortaleceu”. 

O CMDU acompanhou tudo isso, continuou existindo, discutindo e funcionando. Existe um 

tripé no planejamento urbano: a equipe técnica, o plano diretor e o conselho da cidade, 

sem os três não há planejamento. Esse é um dos eixos do Estatuto da Cidade. Então, 

criou-se o instituto, foi feito o plano e o CMDU já existia. 

Falo com uma visão de 30 anos depois. Quando decidimos colocar o processo do Plano 

Diretor na rua, teve todo um preparativo, realizamos o Ciclo de Palestras Cidades 

Brasileiras: Desejos e Possibilidades, no Teatro do Paço Municipal. A cada 15 dias trazíamos 

um expoente da área, que vinha porque acreditava no projeto (não eram remunerados). 

Tivemos Sérgio Zaratin, Ana Maria Marangoni, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Rafael Dely e 

Paul Singer. Depois do evento fazíamos a síntese da palestra, que era publicada. 

Começamos a preparar o Plano Diretor, tivemos como consultores contratados Raquel 

Rolnik e Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro. Discutimos durante meio ano ou mais, até que 

Raquel falou “Não sei o que vocês estão esperando, está pronto”. E, então fomos para rua. 

A primeira reunião foi nas Moreninhas, um misto de reunião de CMDU e audiência pública. 

Todos da Planurb participavam. No ginásio da escola havia mais de 500 pessoas, depois 

fizemos mais 33 reuniões para discutir o plano. O Plano foi sancionado e o conselho foi 

remodelado, ficou um pouco maior, e virou o conselho que é hoje. 

Foi dessa época a proposta de termos a cidade dividida em regiões, (como é até hoje), e 

que cada uma tivesse um conselho regional. Esses conselhos foram instalados e então o 

CMDU passou a ter representantes desses conselhos regionais em sua composição. 
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Todas as grandes questões da cidade passavam pelo CMDU, e quando não passava “ele 

chiava, ia para o jornal, naquele tempo não tinha internet e o grande veículo era o Correio 

do Estado”. 

O CMDU tem um prestígio político e comunitário muito grande, ele não é deliberativo, mas 

que eu me lembre, nenhum prefeito foi contra o que o CMDU deliberou. Os assuntos eram 

discutidos até se chegar a um consenso. “Não era votação, era consenso”. Discutia-se em 

um mês, dois meses, até chegar a um acordo e então a deliberação era encaminhada. Ele 

tinha uma influência muito grande nas decisões administrativas, os projetos referentes ao 

planejamento urbano que iam para Câmara, levavam junto a ata e o relatório voto do 

CMDU. 

No tempo em que participei, os principais temas discutidos foram basicamente o Plano 

Diretor e os projetos dele decorrentes, que foram muitos. Não sei enumerar todos, mas 

lembro das Habitações de Interesse Social. Também fizemos uma boa parte da legislação 

ambiental. 

Todos os projetos de captação de recursos passaram pelo CMDU e viraram os grandes 

projetos da administração, Fonplata, Viva Seu Bairro, Habitar Brasil-BID. Projetos polêmicos 

também, como a reformulação da estação ferroviária, que teve várias reuniões. Foi 

polêmico porque iria tirar os trilhos, e a estação, que estava fechada, virou um local de 

passeio turístico cultural. 

Conheci várias cidades, grandes e pequenas, e vejo como é difícil ter um conselho atuante 

por várias razões, “em uma cidade mais progressista a importância do conselho é zero, o 

conselho é criado e ninguém participa, porque a cidade está em uma zona de conforto, a 

cidade está bem, tem dinheiro, tem emprego. Em uma cidade em crise, todo mundo vai ao 

conselho, como se fosse a ‘tábua de salvação’. Então, são dois extremos. Como o CMDU, 

eu não vi nenhum conselho, com essa tradição das entidades de participarem, de 

reivindicarem”. 

Quando presidi a Planurb os conselhos regionais decidiam “x %” do orçamento em obras 

locais, o resultado dessas discussões ia para o CMDU. Era uma forma de dar força, 

materialidade. 

No contexto do Brasil, hoje, (falando de forma geral, não apenas sobre os conselhos), as 

instituições estão desacreditadas, há um descrédito geral, e não existe uma receita sobre 

como cada cidade lidará com isso. Cada uma tem uma maneira. Em Campo Grande quero 
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acreditar e acho que o CMDU continua forte, as entidades devem estar discutindo o plano, 

imagino que estejam participando. 

Sobre Campo Grande e seus desafios nas últimas décadas observo que em 1990 estávamos 

numa espécie de transição, passando de uma cidade de porte médio, para uma cidade 

mais cosmopolita. A população passou de 140 mil, no censo de 1970, para 290 mil, em 

1980; e chegou a 500 mil em 1990. E, a cidade aguentou esse crescimento. Isso aconteceu 

em poucas cidades no Brasil. Todo esse trabalho de reorganização é da Planurb, do CMDU 

e da Prefeitura. O Projeto Multissetorial Integrado envolveu todas as secretarias, que 

trabalhavam juntas. E Campo Grande mudou, as pessoas passaram a ter infraestrutura, 

como acesso asfaltado, a cidade se abriu, onde havia um brejo, passou a ter uma avenida, 

onde havia um pasto apareceu um conjunto habitacional, e a cidade passou para um porte 

muito maior, com avenidas de trânsito rápido, tendo uma estrutura de metrópole. Para que 

isso acontecesse a gestão tinha que acompanhar, e acredito que muita coisa se 

modernizou, mas em outros aspectos a Prefeitura não conseguiu acompanhar e qual seria 

a melhor forma? Não sei, vai depender do prefeito, da equipe, cada um teria sua receita, e 

o desafio da Planurb é ser uma espécie de liderança nesse processo, propondo, planejando 

e conversando com as pessoas, para indicar os melhores caminhos. 

Nessa trajetória eu gostaria de ressaltar mais uma vez, o crédito a ser dado ao arquiteto 

José Marcos da Fonseca e ao prefeito Juvêncio. Na minha opinião eles têm o mérito, pois 

tiveram essa visão. Graças à atuação do José Marcos, que teve grande influência e atuação 

no planejamento urbano de Campo Grande, Juvêncio acreditou no trabalho do Planurb e 

nos deu condição de trabalho. E, também aos conselheiros do CMDU, os quais não vou 

nominar individualmente, mas dar um exemplo, o conselheiro Arnaldino da Silva, que era 

arquiteto, e assim como muitos, tinha uma participação fantástica no CMDU. 

Entrevista concedida em abril de 2017. 
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VVaalltteerr  CCoorrtteezz  

Diretor-Presidente do Planurb em 2013-2014. Indicado como conselheiro titular, em 

1989, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) - Departamento de Mato Grosso do Sul. 

 

Meu nome é Valter Cortez, sou arquiteto e urbanista, formado em 

1979, pela Universidade Santa Úrsula. Fiz diversas obras, projetos 

de arquitetura em Campo Grande e em outras cidades do Estado, 

mas meu foco maior sempre foi a área do urbanismo, uma área 

que me dá grande satisfação e grande realização poder trabalhar 

com o coletivo. 

Fui presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), do 

departamento de Mato Grosso do Sul, exerci o cargo de 

Superintendente de Planejamento e Orçamento do Estado, 

coordenei diversos projetos e trabalhos no exercício da minha função pública no Estado, 

ministrei aulas na UNIDERP, na Universidade Católica Dom Bosco e na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul. 

Sempre tive uma atuação muito ampla, buscando diversos aspectos da nossa vida em 

sociedade e uma participação muito ativa junto à coletividade, ao movimento de moradores 

e aos movimentos sociais de uma maneira geral. 

Também já fui presidente da Planurb, participei do processo de sua criação, que no 

primeiro momento era uma Unidade de Planejamento Urbano, até se constituir nesse 

organismo que é hoje, e que eu acho muito relevante para nossa cidade. 

O CMDU é um fórum legítimo e relevante para a nossa cidade, em alguns momentos mais 

atuante, em outros não, mas é um espaço de debate, de reflexão. Claro que precisa ser 

modernizado, para que possa efetivamente ser representativo. Penso que precisa equilibrar 

a sua representatividade. Minha sugestão é que talvez seja interessante pensar em sua 

reformulação, dentro dos preceitos estabelecidos no Estatuto da Cidade*. Essa é uma 

reflexão que se impõe agora, para que ele possa efetivamente ser representativo das 

demandas dos setores econômicos, sociais, ambientais e imobiliário. 

O CMDU tem uma história que precisamos preservar. Na época de sua criação pensávamos 

em ter um conselho - um fórum, que pudesse representar os vários segmentos da 
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sociedade, discutimos também a estruturação da Planurb, (que foi decorrente de uma 

grande movimentação da nossa sociedade). Reunimos pessoas de todos os segmentos, 

tanto profissionais da área da arquitetura, Associação de Engenheiros e Arquitetos, 

Sindicato dos Engenheiros, Instituto dos Arquitetos do Brasil, como economistas, 

advogados, associação de moradores entre outros. O objetivo era esse: refletir sobre a 

cidade. Para onde vamos? O que buscamos? Saber: que cidade é essa? E, que esse 

conselho fosse o depurador das demandas da sociedade. 

Eu acho que o CMDU tem garantido que a função social da cidade e da propriedade seja 

assegurada por meio da participação comunitária, mas poderia contribuir mais, ser mais 

representativo na sociedade. Penso que seja de extrema relevância o gestor público, 

especialmente na área do planejamento urbano, dar os instrumentos adequados para que 

todos os segmentos possam debater suas ideias, para que nenhum segmento seja 

sufocado. A cidade é tão mais bela, tão mais rica, quanto mais a diversidade possa se 

manifestar. Temos que fazer uma cidade para todos, e esse é papel do gestor público, 

especialmente em um órgão como esse, a Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano. 

Sobre Campo Grande, em 1987, 2017, no futuro e seus desafios vejo a cidade com uma 

beleza singular, com um traçado urbanístico, especialmente na área central, “muito legal”, 

não temos grandes acidentes geográficos, morros, temos suaves ondulações. É uma cidade 

do ponto de vista urbanístico interessante, mas temos que criar espaços, ambientes para 

convívio da sociedade, preservar sua qualidade ambiental e pensar a partir do pedestre, da 

forma mais elementar de locomoção. Temos que parar de planejar a cidade pensando 

exclusivamente nas vias de escoamento e ver como qualificamos essa cidade para o 

cidadão, do ponto de vista ambiental, social e econômico. A circulação, nesse sentido, tem 

que ser pensada a partir do pedestre, depois do ciclista e finalmente do automóvel, assim o 

papel do transporte coletivo é preponderante. Temos que qualificar nosso sistema de 

transporte coletivo, pensar a cidade por outro ponto de vista, e o momento é muito 

oportuno, esse conceito “de cada qual ter seu automóvel, não vai ter espaço para todo 

mundo, isso é inviável, não é salutar para o indivíduo, não é salutar para a coletividade”. 

Assim é necessário ofertar um transporte coletivo de qualidade e por isso eu sempre disse, 

a questão não é ampliar o perímetro urbano é como qualificar o ambiente intraurbano. Sem 
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sombra de dúvidas, o grande desafio para Campo Grande é sua reordenação, 

especialmente a ocupação da área central. 

*Reformulado com sua composição ajustada conforme preconiza o Estatuto da Cidade. 

Entrevista concedida em março de 2017. 
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CCoonnsseellhheeiirrooss  ddoo  CCMMDDUU  11998877//22002200  

 

A seguinte relação de conselheiros foi elaborada 

com base nos 5 livros de posse dos conselheiros 

do Conselho Municipal da Cidade / Conselho 

Municipal de Desenvolvimento e Urbanização 

(CMDU), onde foram encontrados 956 termos de 

posse assinados no período de 1987 a 2020. 

Observa-se que, até 2006 cada órgão/entidade 

participante indicava um representante titular, 

primeiro e segundo suplentes. A partir de 2007 

são indicados um titular e um suplente para 

preencher os assentos do colegiado. 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 
Abrahão Malulei Neto Águas Guariroba S.A 2º Suplente 26/11/2003 

Ada Maria Pereira Tincani de Lima 
Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul (SINDUSCON-MS) Suplente 08/03/2017 

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul (SINDUSCON-MS) Suplente 03/04/2019 

Adão Jorge Moraes Castilho Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (ACOMASSUL) Suplente 12/02/2020 

Adelino dos Anjos Martins Associação Comercial de Campo Grande Suplente 21/07/1987 

Ademir Santana Delmondes Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 24/03/1999 

Adilson Viegas de Freitas Associação dos Advogados de Campo Grande 1º Suplente 14/09/1993 

Admilson Rosa Carvalho de Souza União Sul-Matogrossense dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (USSITER) 1º Suplente 28/10/2009 

 

Adriana Tannus 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 14/12/2011 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 08/03/2017 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 03/04/2019 

Agustinho Marques do Amaral Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 20/08/2008 

Alba Regina Badoco Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Titular 26/10/1993 

Alberto Monteiro dos Santos Associação Comercial de Campo Grande 2º Suplente 07/03/1989 

Alberto Orondjian Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Titular 19/09/2007 

Alberto Vieira de Mattos Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 22/04/2002 

Alcebíades Santiago Franco Conselho Regional da Região Urbana do Centro 2º Suplente 27/10/1999 

Alécio Manoel de Farias Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Suplente 21/11/2012 

Alex Maymone da Silva Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 10/06/1992 

Alexandro Amorim da Silva 
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU) Suplente 17/07/2013 

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU) Titular 10/12/2014 

Alfeu Miguel Dias Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) 2º Suplente 16/04/1991 

Alfredo Nimer Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul (SENGE) 1º Suplente 13/05/1992 

Alfredo Pereira da Costa Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 12/05/1989 

Altamar Vilela Rolano Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 16/07/2008 

Álvaro Gomes de Castro Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 17/08/2006 

 

Alvino Acceturi 

Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande Suplente 21/07/1987 

Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande Titular 07/03/1989 

Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande 2º Suplente 28/02/1996 

Amilcar Moreno Peixoto Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) Suplente 13/05/2015 

Ana Carolina Budant da Silva Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul (SINDARQ - MS) Titular 03/04/2019 

 

Ana Cristina Amorim 

Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul (FECOMÉRCIO-MS) Titular 31/08/2016 

Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul (FECOMÉRCIO-MS) Titular 08/03/2017 

Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul (FECOMÉRCIO-MS) Suplente 12/09/2017 
 

 
  

Reunião de discussão do Plano Diretor - 1993 Reunião de discussão do Plano Diretor no CMDU - 1994 
 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 
Analice Ferreira Machado Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 2º Suplente 22/06/2004 

André Eduardo Moretto 
Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 10/09/2014 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 08/03/2017 

André Gustavo de Lima Tolentino Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 08/08/2001 

André Luiz das Neves Pereira 
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande - STTCU Titular 17/07/2013 

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande - STTCU Suplente 10/12/2014 

André Luiz Soares da Fonseca Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Titular 09/04/2014 

Andréa Escobar Freire Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 26/10/1993 

Andréa Luciana da Silva Sábio 
Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 10/11/2011 

Andrea Luiza Torres de Figueiredo da Silva 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) Suplente 08/03/2017 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) Suplente 03/04/2019 

Ângelo Hildebrando Vieira Filho 
Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso do Sul (SENGE) Suplente 08/12/1988 

Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul (SENGE) Titular 16/04/1991 

 
Ângelo Marcos Vieira de Arruda 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 2º Suplente 16/04/1991 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 28/02/1996 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 06/05/1998 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 22/04/2002 

Antonio Alves Pereira 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 19/09/2007 

Antonio Aparecido Duarte 
União Sul-Matogrossense dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (USSITER) 1º Suplente 19/09/2007 

União Sul-Matogrossense dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (USSITER) Titular 28/10/2009 

Antonio Caetano de Carvalho Associação Comercial de Campo Grande 2º Suplente 05/12/1996 

Antonio Carlos Pinheiro Araújo Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul (SENGE) 2º Suplente 28/02/1996 

Antonio Carlos Rodrigues de Farias 
Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 2º Suplente 24/08/2005 

Antônio Cézar Lacerda Alves Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV) Titular 12/02/2020 

Antônio Fernandes Américo Menezes Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 06/05/1998 

Antonio Figueiredo da Cruz União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 2º Suplente 28/02/1996 

Antonio João Nogueira de Oliveira Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (SEPLANFIC) Suplente 13/03/2013 

Antonio Neves de Medeiros Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande 2º Suplente 07/03/1989 

Antonio Pionti Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 19/09/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100ª Sessão do CMDU - 26.09.1997 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

 

 
Antonio Teixeira Sabóia 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 06/05/1998 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 19/09/2001 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 19/09/2007 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 10/11/2009 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 15/03/2012 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 12/09/2017 

Aparecida Cordeiro Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 24/03/1999 

Apolônio Aires de Souza 
Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande 2º Suplente 17/08/1994 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande 1º Suplente 28/02/1996 

 
 

Aquino Pereira de Oliveira 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) 1º Suplente 19/09/2007 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) 1º Suplente 28/10/2009 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) 1º Suplente 10/11/2011 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) Suplente 08/03/2017 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) Suplente 03/04/2019 

 

Ariel Serra 

Secretaria Municipal de Planejamento e Controladoria Geral (SEPLAC) 2º Suplente 13/04/2005 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) Titular 22/11/2006 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) Titular 19/09/2007 

Ariosto Mesquita Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 28/05/1991 

 

Arlindo Murilo Muniz 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Suplente 09/04/2014 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Titular 08/03/2017 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Titular 03/04/2019 

Arnaldino da Silva 
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) 2º Suplente 07/03/1989 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) Titular 13/11/1991 

Arthur Hokama Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 2º Suplente 25/11/1998 

Ataíde Reis 
Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 16/07/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 28/10/2009 

Atanagildo Ferreira de Oliveira Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários (SEAF) 1º Suplente 28/08/1997 

Belkis Galaudo Gonçalves Nantes Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 30/06/1999 

Berenice Maria Jacob Domingues 
Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) Titular 12/09/2018 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) Titular 03/04/2019 

 

Berenice Maria Jacob Domingues de Paula Almeida 

Gabinete do Prefeito 2º Suplente 09/06/2004 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) Titular 19/09/2007 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) Titular 19/11/2008 

Bráulio Barbosa de Oliveira Associação Comercial de Campo Grande 1º Suplente 05/12/1996 

 
 
 
 
 
 
  
 

Reunião sobre o projeto da Av. Zahran na Associação Comercial - 1998 Plenária do CMDU - 27.11.2000 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Bruno Sichinel Saliba Caixa Econômica Federal (CEF) Suplente 14/05/2014 

Camila Lutz de Medeiros Dias 
Secretaria Municipal de Fomento ao Agronegócio, Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia (SATUR) 2º Suplente 13/04/2005 

Secretaria Municipal de Fomento ao Agronegócio, Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia (SATUR) 1º Suplente 19/09/2007 

Carla Batistoti Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários (SEAF) 2º Suplente 28/08/1997 

Carlos Alberto Pereira Martins Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 2º Suplente 13/08/2003 

Carlos Alfredo Lanteri Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) Titular 19/09/2007 

Carlos Antônio de Oliveira Santos Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 22/04/2002 

Carlos Augusto Coelho Netto Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 2º Suplente 28/09/2004 

 

Carlos de Abreu 

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande - STTCU 1º Suplente 19/09/2007 

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande - STTCU Titular 28/10/2009 

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande - STTCU 1º Suplente 10/11/2011 

Carlos Eduardo Xavier Marun Secretaria Estado de Habitação (SEHAB) Titular 18/06/2008 

Carlos Henrique dos Santos Pereira Fundação Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (FUNDEST) Titular 25/04/2001 

Carlos Lucas Mali Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 2º Suplente 28/06/2000 

Carlos Nóbrega de Freitas 
Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) Suplente 21/07/1987 

Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) 2º Suplente 12/05/1993 

 
Carlos Roberto dos Santos Ximenes 

Secretaria Municipal de Controle Ambiental e Urbanístico (SEMUR) 1º Suplente 25/04/2001 

Secretaria Municipal de Controle Ambiental e Urbanístico (SEMUR) 1º Suplente 19/09/2007 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) 1º Suplente 28/10/2009 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) 1º Suplente 10/11/2011 

Carlos Roberto Figueiredo Gonçalves 
Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul Titular 21/07/1987 

Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 12/05/1989 

Carlos Scardini Neto Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) 2º Suplente 28/06/1990 

Carlos Seiji Tsuge Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 19/09/2001 

Cátia Hiroka Yamasaki 
Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Gosso do Sul (SINDUSCON-MS) Suplente 11/11/2015 

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Gosso do Sul (SINDUSCON-MS) Suplente 11/09/2019 

Célio Adolfo de Macedo Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCESP) 1º Suplente 10/11/1999 

Célio Valentin Zanatta Associação Comercial de Campo Grande 1º Suplente 28/06/1990 

Celso Cristovão Rodrigues Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 2º Suplente 22/04/2002 

Celso Roberto de Mello Spengler 
Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Suplente 08/12/1988 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 19/03/1991 

Cesar Augusto Stepham Castiglioni Secretaria Municipal de Planejamento e Controladoria Geral (SEPLAC) 1º Suplente 13/04/2005 

Chaia Jacob Neto 
Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) 2º Suplente 07/03/1989 

Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN)  1º Suplente 10/08/1989 

Plenária do CMDU - 2003 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Cherces Lucas Diniz Sant'Anna Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Suplente 03/04/2019 

Claudemir das Neves Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul Titular 12/05/1989 

Claudene Araujo de Alcântara Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 2º Suplente 13/08/2003 

Cláudia Regina de Brito 
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Titular 10/06/1992 

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 26/10/1993 

Cláudio Yashuaki Nakazato Secretaria Municipal de Controle Ambiental e Urbanístico (SEMUR) 2º Suplente 17/03/2004 

Claudionício Ribeiro de Souza Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 28/08/1997 

 

Cleide A. Soares Vasconcelos 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 24/03/1999 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 19/12/2001 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 16/03/2005 

 

Cleonice Alexandre Le Bourlegat 

Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) Suplente 21/07/1987 

Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) Titular 28/05/1991 

Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) Titular 19/09/2007 

 
 

Cleonice Alves de Albres 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 24/08/2005 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 16/07/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 28/10/2009 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 10/11/2011 

Cleonice Costa Kawassaki Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 24/08/2005 

Cleonice dos Santos Damião Aredes Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 17/08/2006 

Cleuzenir de Araujo Bento 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 2º Suplente 24/03/1999 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 26/04/2000 

Cornélio Silva Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande Titular 21/07/1987 

Dalton de Souza Lima Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul Titular 11/03/1992 

Daniel Carneiro Assis Conselho Regional da Região Urbana do Centro 2º Suplente 22/06/2004 

 

Daniel Felipe Hendges 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 19/09/2007 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 28/10/2009 

 

 
Dary Werneck da Costa 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 2º Suplente 08/08/2001 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 18/03/2009 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 28/10/2009 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 20/12/2011 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 08/03/2017 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 03/04/2019 

Apresentação projeto Novos Bairros - 2003 Plenária do CMDU - 06.06.2005 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

David Balaniuc Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 08/12/1988 

David da Silva Gouveia 
Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Suplente 08/03/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Suplente 03/04/2019 

 
Deborah Toledo de Rezende Almeida 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 28/10/2009 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Suplente 14/12/2011 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Suplente 08/03/2017 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Suplente 03/04/2019 

Delmira Rojas Yonima União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 12/05/1993 

Dicesar de Paula Rosa Filho Associação Profissional dos Economistas de Mato Grosso do Sul (APE-MS) Titular 21/07/1987 

 
Diego Araújo do Nascimento 

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Gosso do Sul (SINDUSCON-MS) Titular 19/09/2007 

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Gosso do Sul (SINDUSCON-MS) 1º Suplente 20/02/2008 

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Gosso do Sul (SINDUSCON-MS) 1º Suplente 28/10/2009 

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Gosso do Sul (SINDUSCON-MS) 1º Suplente 10/11/2011 

Dimas Silva Bessa Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) 2º Suplente 13/11/1991 

Dirceo Domiciano Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 24/03/1999 

Dirceu de Oliveira Peters Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 21/07/1987 

Domilson Alves Dias Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Suplente 08/03/2017 

Edemilson Xavier Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande - STTCU Titular 19/09/2007 

 

 

 
Edison Cláudio Fabian Holzmann 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) 1º Suplente 13/11/1991 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) 2º Suplente 28/02/1996 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) 1º Suplente 11/06/2003 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) Titular 23/11/2007 

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Gosso do Sul (SINDUSCON-MS) Titular 28/10/2009 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) Titular 10/11/2011 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) Titular 08/03/2017 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) Titular 03/04/2019 

 

Edjalma Fossati Chaves 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 22/04/2002 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 17/08/2006 

Edna Moura Gouveia Antonelli Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) 2º Suplente 12/03/2003 

Edson Bossay da Costa Empresa Municipal de Habitação (EMHA) 2º Suplente 05/07/2000 

Edson Chaia Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) 2º Suplente 13/08/2003 

Edson da Silva Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 24/08/2005 

Edson Lacerda Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG)  Suplente 21/07/1987 

Plenária do CMDU - 06.06.2005 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Edson Maccari Associação dos Advogados de Campo Grande Suplente 21/07/1987 

Edson Martins 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 16/07/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 28/10/2009 

Edson Moreira de Barros 
Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Suplente 28/09/2016 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Suplente 08/03/2017 

Eduardo Folley Coelho 
Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) Titular 06/05/1988 

Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) 2º Suplente 08/04/1992 

Eduardo Lino Duarte 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) Suplente 11/04/2018 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) Suplente 03/04/2019 

Eias Rodrigues Santana União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 03/04/2019 

Eledir R. Ramires da Silva Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 2º Suplente 22/04/2002 

Eli Rodrigues Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 07/06/1994 

Elias Makaron Neto Secretaria Municipal de Controle Urbanístico (SEMUR) 2º Suplente 28/08/1997 

Elias Santos União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Suplente 31/05/1988 

Elide Rigon Associação dos Advogados de Campo Grande 1º Suplente 10/08/1989 

Elizabeth Antonia Ramalho 
Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 10/11/2011 

 

Elizeu Pacheco 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 24/08/2005 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 19/09/2007 

Elso Gaban 
Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande 2º Suplente 14/08/1991 

Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande 1º Suplente 28/02/1996 

Elsom Ferreira Silva Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Suplente 26/03/2014 

Élvio Araújo Garabini 
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 21/07/1987 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 12/05/1989 

Elza Oliveira Carvalho Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 28/02/1996 

Emerson Correia Gondim 
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande - STTCU 1º Suplente 28/10/2009 

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande - STTCU Titular 10/11/2011 

Emerson Oliveira Delmondes 
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano (SETUR) 2º Suplente 14/10/1998 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) Titular 24/09/2003 

Emiko Kawakami de Resende Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) Titular 05/04/1991 

Emmanuel de Oliveira Associação Sul-Mato-Grossense de Empresas de Arquitetura (ASEA-MS) Titular 08/12/1988 

Enéas José de Carvalho Netto 
Agência Municipal de Habitação (EMHA) Titular 24/05/2018 

Agência Municipal de Habitação (EMHA) Titular 03/04/2019 

Plenária do CMDU - 17.08.2006 Plenária do CMDU - 17.08.2006 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Enéias Flávio da Silva Saldanha Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) 1º Suplente 12/08/1992 

Enilda Maria Lemos Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 2º Suplente 28/02/1996 

Érico Correa de Arruda 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) 2º Suplente 19/03/1991 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) 1º Suplente 16/04/1991 

Erotildes Cáceres Lopes Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 2º Suplente 26/04/2000 

 
Eunice Oliveira Pimentel 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 2º Suplente 22/04/2002 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 13/08/2003 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 2º Suplente 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 19/09/2007 

Euripedes Antonio dos Santos União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 2º Suplente 12/05/1993 

Eva de Souza Salmazo Secretaria Municipal de Planejamento e Controladoria Geral (SEPLAC) Titular 19/09/2007 

Eva Maria Silveira dos Santos 
Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades de MS (SEHAC) 1º Suplente 16/06/2010 

Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades de MS (SEHAC) 1º Suplente 10/11/2011 

Evangelista Laurindo Ferreira Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 18/08/2014 

Evanildo da Silva Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Suplente 08/03/2017 

Eymard Cesar Araújo Ferreira Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) Titular 21/06/2017 

Fabiano Tsuyoshi Kobayashi Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) 1º Suplente 19/09/2007 

Fabio Ferreira de Brites Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 24/03/1999 

 

Fábio Henrique Menoncin 

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul (SINDARQ - MS) Suplente 08/03/2017 

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul (SINDARQ - MS) Titular 13/04/2016 

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul (SINDARQ - MS) Suplente 03/04/2019 

Fábio Martins Cantero Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) 1º Suplente 19/09/2007 

Fagner Lira Bizerra 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 08/03/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 03/04/2019 

 

Fayez José Rizk 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Suplente 21/07/1987 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 2º Suplente 12/05/1989 

Fundação Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (FUNDEST) 2º Suplente 08/08/2001 

Feliciano Antônio Lopez Mendes Águas Guariroba S.A 2º Suplente 25/04/2001 

Felipe Barros Corrêa 
Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Suplente 12/09/2017 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 03/04/2019 

Félix Olazar Associação Profissional dos Economistas de Mato Grosso do Sul (APE-MS) 1º Suplente 11/03/1992 

Fernanda da Silva Jara Associação de Moradores do Parque Residencial Iracy Coelho Neto I, II e III Suplente 12/02/2020 

Fernando Carlos Nogueira 
Empresa Municipal de Habitação (EMHA) Titular 19/09/2007 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA)  Titular 20/08/2008 

Apresentação projeto Imbirussu - 22.11.2006 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Fernando Carlos Nogueira Ferreira 
Empresa Municipal de Habitação (EMHA) 2º Suplente 28/08/1997 

Empresa Municipal de Habitação (EMHA) 1º Suplente 05/07/2000 

Fernando de Oliveira Rocha 
Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 17/08/2006 

Fernando Henrique Garayo Júnior 
Águas Guariroba S.A Suplente 17/10/2018 

Águas Guariroba S.A Suplente 03/04/2019 

Fernando Madeira Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 07/06/1994 

Fernando Monteiro Scaff 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Suplente 08/03/2017 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Suplente 03/04/2019 

Filinto Donizeth Pereira de Melo 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 10/11/2011 

Flávio César Mendes de Oliveira 
Águas Guariroba S.A 1º Suplente 22/02/2006 

Águas Guariroba S.A 1º Suplente 19/09/2007 

Flávio Paes Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul Suplente 21/07/1987 

Flávio Pereira Alves Associação dos Advogados de Campo Grande 2º Suplente 28/05/1991 

Flávio Salomão Cândia Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 07/06/1994 

Francis Ferreira Franco Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (SEPLANFIC) Suplente 11/11/2015 

Francis Moreira Faustino Yamamoto 
Águas Guariroba S.A. Titular 17/10/2018 

Águas Guariroba S.A. Titular 03/04/2019 

Francisca Magali Vicente Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 22/06/2004 

Francisca Viana da Silva 
Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 12/09/2012 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Suplente 03/04/2019 

Francisco de Assis Aguado Jimez Águas Guariroba S.A Titular 25/04/2001 

Francisco Duarte de Almeida União Sul-Matogrossense dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (USSITER) Titular 19/09/2007 

Francisco Evandro de Sant´Anna Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) Titular 21/07/1987 

Francisco Ribeiro dos Santos Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 28/02/1996 

Francisco Rodrigues de Mesquita 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 21/11/2012 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 28/09/2016 

Francisco Romero 
Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 2º Suplente 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 19/09/2007 

Francisco Torres Martinez 
Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul (SENGE) Titular 13/05/1992 

Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas (SESOP) 2º Suplente 28/08/1997 

Francisco Vilson Vilharva Barros 
Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 22/06/2004 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 17/08/2006 

Plenária do CMDU - 28.02.2007 Plenária do CMDU - 28.02.2007 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Frederico Luiz de Freitas Júnior Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) Titular 28/02/1996 

Frederico Prats Salmurri Águas Guariroba S.A 1º Suplente 09/07/2003 

Frederico Victorio Valente Secretaria de Estado de Planejamento, Ciência e Tecnologia Titular 28/02/1996 

 

Gabriel de Lima Gonçalves 

Agência Municipal de Habitação (EMHA) Suplente 05/04/2017 

Agência Municipal de Habitação (EMHA) Suplente 12/09/2017 

Agência Municipal de Habitação (EMHA) Suplente 03/04/2019 

 

Gabriel Serafim da Silva 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 2º Suplente 28/02/1996 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 1º Suplente 25/04/2001 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Titular 28/09/2004 

Geanderson Soares União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 16/03/2005 

Geni Paula Martine Moreira União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 19/03/1991 

 

 
Geraldo Barbosa de Paiva 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) 2º Suplente 15/12/1999 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) 1º Suplente 19/09/2007 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) 1º Suplente 28/10/2009 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) 1º Suplente 10/11/2011 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) Suplente 08/03/2017 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) Suplente 03/04/2019 

Geraldo Escobar Pinheiro Associação dos Advogados de Campo Grande Titular 28/05/1991 

Gerson Canhete Jara Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul Titular 28/02/1996 

Giancarlo Camillo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 28/06/1990 

 

 
Gil Carlos Pereira de Camillo 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 10/06/1992 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 06/05/1998 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 13/12/2004 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) Suplente 21/06/2017 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) Titular 11/04/2018 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) Titular 03/04/2019 

 

 

 
Gill Abner Finotti 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 22/04/2002 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 19/09/2007 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 28/10/2009 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 10/11/2011 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 12/09/2012 

Plenária do CMDU - 12.12.2007 
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Gisela Del Padre Rodrigues 
União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 17/06/2009 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 28/10/2009 

Gisele Bianchi de Barros Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) 1º Suplente 25/04/2001 

Gisele Pereira dos Santos Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 28/02/1996 

Gizele Ficher da Silva Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) 1º Suplente 16/07/2008 

Gleison Cleber de Andrade Ribeiro Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) 1º Suplente 28/10/2009 

Gogliardo Vieira Maragno Associação Sul-Mato-Grossense de Empresas de Arquitetura (ASEA-MS) Suplente 08/12/1988 

Grismarinho Pereira Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 28/10/2009 

Gustavo Freire Fundação Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (FUNDEST) 2º Suplente 25/04/2001 

Gustavo Shiota Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (ACOMASSUL) Titular 12/02/2020 

Harry Amorim Costa Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) Titular 21/07/1987 

Heber Riqueti Rodrigues Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 19/09/2007 

 
Heitor Rodrigues Freire 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Titular 19/09/2007 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Titular 28/10/2009 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Titular 10/11/2011 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Titular 08/03/2017 

Heitor Volpini Associação Comercial de Campo Grande 2º Suplente 28/06/1990 

Helena Clara Kaplan 
Conselho Regional da Região Urbana do Centro Suplente 21/11/2012 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Titular 16/09/2015 

Hélio Maciel dos Santos Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) Titular 28/10/2009 

Heloisa Messias Mesquita Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MS (CREA/MS) 1º Suplente 19/09/2007 

Herbert Assunção de Freitas Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (SEDESC) Titular 12/02/2020 

Hercules Arce 
Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso do Sul (SENGE) Suplente 08/12/1988 

Empresa Municipal de Habitação (EMHA) 1º Suplente 28/08/1997 

Hercules Farnesi da Costa Cunha 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul Titular 22/03/1988 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 28/05/1991 

Hermenegildo Torres Filho Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 2º Suplente 22/06/2004 

Humberto Cardoso Gonçalves Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 1º Suplente 28/02/1996 

Iara Pereira da Silva Santana 
Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) Suplente 15/07/2015 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) Suplente 08/03/2017 

Idara Negreiros Duncan Rodrigues Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 11/09/1991 

Idelmar da Mota Lima 
Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande Suplente 21/07/1987 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande 2º Suplente 28/02/1996 

Ilca da Costa Galvão Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 07/03/1989 

Plenária do CMDU - 12.12.2007 Plenária do CMDU - 12.12.2007 
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Ilda Francisca Neves Bottene Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN-MS) 1º Suplente 14/09/1993 

 

 
Inácio Martins Ribeiro 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 2º Suplente 05/04/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 2º Suplente 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 19/09/2007 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 16/07/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 10/11/2011 

Inácio Salvador Nessimian Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 2º Suplente 06/05/1998 

Inácio Walber Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Mato Grosso do Sul (SETUR) Titular 03/04/2019 

Irene Ishii Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 12/05/1989 

Irene Maria da Costa 
Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 2º Suplente 22/04/2002 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 2º Suplente 22/06/2004 

Irineu Milanesi Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 2º Suplente 19/03/1991 

Iris de Almeida Rezende Ebner Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) 2º Suplente 12/05/1989 

Itamar Lelis Queiroz Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 25/11/1998 

 

 
Ivan Jorge Cordeiro de Souza 

Fundação Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (FUNDEST) 1º Suplente 25/04/2001 

Secretaria Municipal de Planejamento e Controladoria Geral (SEPLAC) 2º Suplente 22/11/2006 

Secretaria Municipal de Planejamento e Controladoria Geral (SEPLAC) 1º Suplente 19/09/2007 

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (SEPLANFIC) 1º Suplente 28/10/2009 

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (SEPLANFIC) 1º Suplente 10/11/2011 

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (SEPLANFIC) Suplente 14/05/2014 

Ivan Lúcio Rodrigues Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Suplente 16/09/2015 

Ivo Biazoto União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 12/05/1993 

Jacinta dos Santos 
Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) 2º Suplente 12/08/1992 

Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) 1º Suplente 19/09/2007 

 

Jairo Faracco 

Associação dos Advogados de Campo Grande Titular 21/07/1987 

Associação dos Advogados de Campo Grande 1º Suplente 28/05/1991 

Associação dos Advogados de Campo Grande 2º Suplente 14/09/1993 

James Antonio Gomes Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 1º Suplente 10/11/2011 

 

Janaina Simonelli Esteves Barbosa 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) 1º Suplente 28/10/2009 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) 1º Suplente 14/04/2010 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) 1º Suplente 10/11/2011 

Janine de Lima Bruno 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) Titular 24/05/2018 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN)  Titular 03/04/2019 

Plenária do CMDU - 17.12.2007 
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Jânio Batista de Macedo 
Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 12/09/2012 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 08/03/2017 

Jaques Jorge dos Santos 
Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 19/09/2007 

Jary de Carvalho e Castro Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 19/09/2007 

Jean Carlo Cardoso da Cruz Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 28/02/1996 

Jeferson Antunes Teodoro União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 19/09/2007 

Jefferson Feitoza Benites Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 2º Suplente 17/08/2006 

 
 

Jerônimo Barros da Costa 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT) 1º Suplente 14/10/1998 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) 1º Suplente 19/09/2007 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) 1º Suplente 25/04/2001 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) 1º Suplente 28/10/2009 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) 1º Suplente 10/11/2011 

Jessé Castilho de Queiróz Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) 2º Suplente 28/05/1991 

Joacir Nunes Ribeiro União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Suplente 21/07/1987 

João Antônio de Marco Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas (SESOP) Titular 19/09/2007 

 

João Augusto Albuquerque Soares 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) Suplente 13/03/2013 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) Suplente 12/09/2018 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) Suplente 03/04/2019 

 

João Bosco Urt Delvízio 

Associação Sul-Mato-Grossense de Empresas de Arquitetura (ASEA-MS) Suplente 08/12/1988 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 28/06/1990 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 06/05/1998 

João Carlos da Costa Sobrinho 
Secretaria Municipal de Fomento ao Agronegócio, Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia (SATUR) 1º Suplente 13/04/2005 

Secretaria Municipal de Fomento ao Agronegócio, Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia (SATUR) Titular 19/09/2007 

João Carlos da Silva Jorge Águas Guariroba S.A 1º Suplente 26/11/2003 

João Carlos Vieira Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 24/03/1999 

João Celso de Mello Vieira Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Mato Grosso do Sul Titular 19/03/1991 

João Eulógio Barbosa de Matos 
Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 28/10/2009 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 18/08/2010 

João Hercílio de Araújo Filho Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (SINDIMÓVEIS) Titular 03/04/2019 

João Marcelo Pereira 
Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 10/11/2011 

João Neudo Pires Luna Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 2º Suplente 17/08/2006 

Plenária do CMDU - 08.08.2007 Reunião CMDU e Conselho de Regulação - 20.11.2008 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

 
 

João Rezende Filho 

Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (ASSETUR) 1º Suplente 19/09/2007 

Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (ASSETUR) 1º Suplente 28/10/2009 

Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (ASSETUR) 1º Suplente 10/11/2011 

Consórcio Guaicurus Suplente 08/03/2017 

Consórcio Guaicurus Suplente 03/04/2019 

João Rocha Rodrigues Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 24/03/1999 

João Romero 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 16/07/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 28/10/2009 

Joaquim Dias Filho Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí 1º Suplente 24/03/1999 

Joaquim Jacoboski 
Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí Titular 24/03/1999 

Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí 1º Suplente 17/08/2006 

 

Joaquim Rodrigues Lopes 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 19/09/2007 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 28/10/2009 

Joaquim Sebastião Pereira Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso do Sul (SENGE) Titular 08/12/1988 

Joélcio Escobar Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 18/08/1989 

Jofre Leite Brum 
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (SINDUSCON) 2º Suplente 28/09/1993 
Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON-MS) 1º Suplente 28/02/1996 

Jonathas Soares de Camargo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) 1º Suplente 12/03/2003 

Jorge Alberto Cândia Associação Profissional dos Economistas de Mato Grosso do Sul (APE-MS) 2º Suplente 11/03/1992 

Jorge de Oliveira Martins Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) Titular 21/07/1987 

Jorge Luiz de Andrade Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 17/08/2006 

José Ailton Rodrigues 
Águas Guariroba S.A Titular 19/11/2008 

Águas Guariroba S.A Titular 28/10/2009 

José Alexandre Santana Belchior Associação de Moradores do Parque Residencial Iracy Coelho Neto I, II e III Titular 12/02/2020 

 

José Arantes de Souza 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 22/06/2004 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 19/09/2007 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 02/04/2008 

José Augusto Santa Lucci Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 19/09/2001 

José Carlos de Souza Lauretto Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG)  2º Suplente 25/04/2001 

Reunião CMDU e Conselho de Regulação - 20.11.2008 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

 

 
José Carlos Lopes Leite 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 16/07/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 28/10/2009 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 10/11/2011 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 08/03/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Titular 03/04/2019 

José Carlos Nunes da Cunha Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 08/08/2001 

José Carlos Quaresma Medina Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 12/05/1989 

José Cesário dos Santos Filho Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) Titular 25/04/2001 

José de Azevedo Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 2º Suplente 22/06/2004 

José Ferreira Rosa União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 2º Suplente 16/03/2005 

 

José Gondim dos Santos 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 10/11/2011 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 08/03/2017 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Suplente 03/04/2019 

 

José Irani de Souza Fernandes 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) 1º Suplente 16/07/2008 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) 1º Suplente 18/02/2009 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) 1º Suplente 28/10/2009 

José Joaquim Da Silva Filho Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) Titular 25/04/2001 

José Luiz Moreno Bisogenin Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A (SANESUL) Titular 28/08/1997 

 

José Marcos da Fonseca 

Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) Titular 12/05/1993 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 13/12/2004 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) Titular 24/05/2018 

José Nunes da Cunha Associação dos Advogados de Campo Grande Titular 10/08/1989 

 

José Oliva Filho 

Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande Titular 21/07/1987 

Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande 1º Suplente 07/03/1989 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 13/08/2003 

José Osório Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 2º Suplente 24/03/1999 

José Paulo Scarcelli 
Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Suplente 11/12/2013 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Suplente 08/03/2017 

José Roberto Gallo Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Titular 30/03/1988 

José Rodrigues Martins Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Suplente 12/09/2012 

José Sabino dos Santos União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 31/05/1988 

Plenária do CMDU - 18.03.2009 Plenária do CMDU - 15.04.2009 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

 
José Sebastião Espíndola 

Associação dos Advogados de Campo Grande 2º Suplente 10/08/1989 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 28/02/1996 

Associação dos Advogados de Campo Grande 2º Suplente 25/11/1998 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 19/09/2001 

Juan Carlos Antonelli Vidal Conselho Regional da Região Urbana do Centro 2º Suplente 17/08/2006 

Juliana Espírito Santo Coelho Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) 1º Suplente 06/06/2005 

Juliana Pinto Pires de Oliveira Escandolheiro Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MS (CREA/MS) Titular 28/10/2009 

Júlio César Diniz 
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 05/04/2006 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 19/09/2007 

Júlio César Vera Gonçalves 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Suplente 21/02/2018 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Suplente 03/04/2019 

 
 

Julio da Cas Neto 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 13/08/2003 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 19/09/2007 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 17/06/2009 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 28/10/2009 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 10/11/2011 

Júlio Noya Xavier Secretaria Municipal de Controle Urbanístico (SEMUR) 1º Suplente 28/08/1997 

Junio Hideo Sasaki Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) 1º Suplente 16/03/2005 

Juracy Borges dos Santos Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 22/04/2002 

Jurandir Domingues de Oliveira 
União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 21/07/1987 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 24/08/2005 

Jurandir Santana Nogueira Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Suplente 09/06/1988 

Jurema Lorenzini Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) 1º Suplente 28/05/1991 

Kátia Maria Moraes Castilho Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (SEINTRHA) Suplente 07/07/2014 

Katiuscia Ferreira Roskosz Associação de Moradores e Proprietários das Chácaras dos Poderes de Campo Grande Titular 12/02/2020 

Kelly Farias Lima Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (SINDIMÓVEIS) Suplente 03/04/2019 

Kelly Cristina Hokama 
Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul (SINDARQ - MS) Suplente 13/04/2016 

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul (SINDARQ - MS) Titular 08/03/2017 

 
Kleber Luiz Recalde 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 25/11/1998 

Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON-MS) 2º Suplente 11/06/2003 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 28/10/2009 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 10/11/2011 

Ladislau Lima Sobrinho Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande Titular 11/12/1991 

Plenária do CMDU - 28.10.2009 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Lauredi Borges Sandim 
Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) 1º Suplente 07/03/1989 

Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) 2º Suplente 10/08/1989 

Laurides Cardoso da Cruz União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 2º Suplente 12/05/1989 

Lautfi Wady Tanus Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas (SESOP) 1º Suplente 25/04/2001 

Lázaro Bonifácio da Silva União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 28/02/1996 

Leandro Marin Ramos da Silva Águas Guariroba S.A Titular 02/04/2008 

Leide Matsunaka Dias União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 12/05/1989 

Leonardo Barbirato Júnior 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) Suplente 10/05/2017 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) Suplente 03/04/2019 

Leonardo Bronel Duarte Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Suplente 18/08/2014 

Leonardo Pereira da Costa Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 06/05/1998 

Levy Arnos Monteiro Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) Suplente 21/07/1987 

Libanio Pereira Saavedra Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 2º Suplente 24/08/2005 

Liliana Simionatto 
Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Suplente 11/04/2018 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Suplente 03/04/2019 

Lindamar Rodrigues Valério de Oliveira 
Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 19/09/2007 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 02/04/2008 

Lívia Carvalho dos Santos Águas Guariroba S.A 2º Suplente 22/02/2006 

Lorena Ferraro de Souza Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 2º Suplente 05/04/1991 

 
Lorenzo Torres Martinez 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 24/03/1999 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 22/04/2002 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 24/08/2005 

Lourival Martins Fagundes Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) Titular 07/03/1989 

Lucia da Silva Araujo Almeida Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 2º Suplente 24/03/1999 

Luciane de Matos Nantes Costadele 
Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 28/09/2016 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 08/03/2017 

Luciano Brittes Lucena Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Suplente 08/03/2017 

Luciano de Souza Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 2º Suplente 17/08/2006 

 
Luís Eduardo Costa 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MS (CREA/MS) Titular 19/09/2007 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) Suplente 08/03/2017 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) Titular 12/09/2018 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) Titular 03/04/2019 

Luís Maria Santesteban Arana Águas Guariroba S.A Titular 22/04/2002 

Plenária do CMDU - 18.03.2009 Plenária do CMDU - 16.02.2011 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Luis Ricardo Piazza 
Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 19/09/2007 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Suplente 16/09/2015 

 

 
 

Luiz Afonso Ribeiro Assumpção 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 16/03/2005 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 19/09/2007 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 28/10/2009 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 10/11/2011 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Suplente 10/09/2014 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Suplente 08/03/2017 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Suplente 03/04/2019 

 

Luiz Carlos Ferreira Gomes 

Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul Suplente 09/06/1988 

Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) Suplente 21/07/1987 

Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) 1º Suplente 08/05/1991 

 
 

Luiz Carlos Ghizzi 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 19/09/2007 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 18/03/2009 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 28/10/2009 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Suplente 20/12/2011 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Suplente 03/04/2019 

Luiz Carlos Sobral Petengil Associação Profissional dos Economistas de Mato Grosso do Sul (APE-MS) Suplente 21/07/1987 

 
Luiz Crecêncio Coronel 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 10/11/2011 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Suplente 18/08/2014 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 16/09/2015 

 

Luiz Felipe Barbosa Mendes 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 08/03/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 08/03/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 03/04/2019 

Luiz Fernando Buainain Associação Comercial de Campo Grande 1º Suplente 28/02/1996 

Luiz Fernando Gimenes Nunes Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) Suplente 12/02/2020 

Luiz Fernando Monteiro Leal Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 28/08/1997 

Luiz Jorge Bossay Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 07/08/1990 

Luiz Volirmo Bortolin Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí 2º Suplente 22/06/2004 

Lutfi Wady Tanus Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas (SESOP) 1º Suplente 19/09/2007 

Lyrio Novaes Associação Comercial de Campo Grande Titular 21/07/1987 

Plenária do CMDU - 21.09.2011 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

 

Madalena Sarat 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 2º Suplente 24/08/2005 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 16/07/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 28/10/2009 

 
 

Manoel Carromeu Neto 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) Titular 19/09/2007 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) Titular 28/10/2009 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) Titular 10/11/2011 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) Titular 08/03/2017 

Associação Campo-Grandense dos Usuários de Água e Saneamento (ACUAS) Titular 03/04/2019 

Mara Huebra de Oliveira Gordin 
Associação Profissional dos Economistas de Mato Grosso do Sul (APE-MS) 2º Suplente 12/05/1989 

Associação Profissional dos Economistas de Mato Grosso do Sul (APE-MS) Titular 11/03/1992 

Marcia Helena Mello Santana Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A (SANESUL) 1º Suplente 28/08/1997 

Márcia Lourdes Rondon de Andrade Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Suplente 21/07/1987 

Márcio Irala de Lima Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) 2º Suplente 24/08/2005 

Marcio Luiz Bandeira de Melo Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) Suplente 14/05/2014 

Marco Antonio Ferreira Castelo Associação dos Advogados de Campo Grande 1º Suplente 28/02/1996 

Marco Antonio Mendonça União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 28/10/2009 

 

 
 

Marcos Augusto Netto 

Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) Suplente 06/05/1988 

Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) Titular 08/05/1991 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) Titular 19/09/2007 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) Titular 28/10/2009 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) Titular 10/11/2011 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) Titular 08/03/2017 

Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) Titular 03/04/2019 

Marcos Fernando da Silva Córdova Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 22/04/2002 

 

Marcos Moreno de Lima 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) 1º Suplente 24/08/2005 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) 1º Suplente 19/09/2007 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) 1º Suplente 28/10/2009 

Marcos Scarcelli Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande 2º Suplente 07/03/1989 

Margaret Miranda de Oliveira Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 22/06/2004 

Margarete Acosta Albuquerque Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí Suplente 20/02/2013 

Margarida Aparecida da Rocha Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 24/08/2005 

Margarida Aparecida Gonçalves da Silva 
União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 10/11/2011 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Suplente 08/03/2017 

Maria Aparecida de Souza 
União Sul-Matogrossense dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (USSITER) Titular 18/05/2011 

União Sul-Matogrossense dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (USSITER) Titular 10/11/2011 

Plenária do CMDU - 21.11.2011 Plenária do CMDU - 15.03.2012 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Maria Bernadete de Carvalho Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Titular 18/08/2014 

 

Maria Bezerra de Lima Santos 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 2º Suplente 24/03/1999 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 10/11/2011 

Maria do Carmo Avesani Lopez Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) Titular 03/04/2019 

Maria Elena Masacotti União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 28/02/1996 

Maria Helena Esquível Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 19/09/2007 

Maria Helena Marques Ferreira União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 2º Suplente 09/10/1991 

Maria Jucimara Oliveira Bueno União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 19/12/2001 

Maria Lúcia da Silva 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) 1º Suplente 12/08/1992 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) 2º Suplente 14/09/1993 

Maria Luiza Ribera Barbosa União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 2º Suplente 19/12/2001 

Maria Madalena Dib Mereb Greco Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 24/03/1999 

Maria Regina de Aquino Rodrigues União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 02/04/2008 

 

Maria Tereza Rojas Soto Palermo 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 06/05/1998 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) 1º Suplente 13/05/1992 

Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades de MS (SEHAC) Suplente 08/04/2015 

Maria Urbana de Oliveira Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 22/06/2004 

Maria Vilma Ribeiro Rotta Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) 1º Suplente 10/11/2011 

Marianne Sahib Fernandes Barrigosse 
Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 2º Suplente 19/09/2001 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Titular 13/08/2003 

Maricelma Vila Maior Zapata 
Caixa Econômica Federal (CEF) Titular 16/03/2011 

Caixa Econômica Federal (CEF) Titular 10/11/2011 

Marilda Chaves Grubert Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 17/08/1994 

Marilene Ramires da Silva Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Suplente 12/09/2012 

Marilucia Pereira Sandim 
Águas Guariroba S.A Titular 22/02/2006 

Águas Guariroba S.A Titular 19/09/2007 

Marina Conceição Benitez Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 24/08/2005 

Mario Basso Dias Filho Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MS (CREA/MS) Titular 10/11/2011 

Mário Bueno de Camargo 
Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí Titular 19/09/2007 

Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí Titular 20/02/1013 

Mário Sérgio Cardoso 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (SEINTRHA) 1º Suplente 28/10/2009 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (SEINTRHA) 1º Suplente 10/11/2011 

Mário Sérgio Sobral Costa Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 07/03/1989 

Plenária do CMDU - 11.11.2013 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Marlene Ferreira da Silva Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 1º Suplente 28/09/2004 

Marli Padilha Borges Ribolis Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Suplente 16/10/2019 

 
Marta Lúcia da Silva Martinez 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) 1º Suplente 19/09/2007 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) Titular 16/07/2008 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) 1º Suplente 19/11/2008 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) Titular 18/02/2009 

Marta Recalde Lino Sindicato dos Corretores de Imóveis - (SINDIMÓVEIS) Suplente 13/12/2017 

Mauricio Abreu Santa Cruz de Souza 
Caixa Econômica Federal (CEF) 1º Suplente 16/03/2011 

Caixa Econômica Federal (CEF) 1º Suplente 10/11/2011 

Maurício de Jesus Peixoto 
Águas Guariroba S.A Titular 12/09/2017 

Águas Guariroba S.A Suplente 16/10/2013 

Maurício Nagem Jorge Saad Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 2º Suplente 28/02/1996 

 
Mauro Colar Cestari 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Suplente 18/08/2014 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Suplente 08/03/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 03/04/2019 

Melissa de Carvalho Sone Tanaciro Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) Titular 12/02/2020 

Milena Rosa Di Giácomo Adri Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 28/10/2009 

Milton Ferreira Rodrigues Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 2º Suplente 22/06/2004 

Míriam Aparecida Paulatti Secretaria Estado de Habitação (SEHAB) 1º Suplente 18/06/2008 

Miriam de Souza Rolon Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 1º Suplente 24/03/1999 

Mirna Estela Arce Torres Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades de MS (SEHAC) Titular 16/06/2010 

Misael Hélio Lacerda Lemos Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Titular 25/04/2001 

Moacir Saturnino de Lacerda Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 10/06/1992 

Múcio José Ramos Teixeira 
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas (SESOP) 1º Suplente 28/08/1997 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) Suplente 11/09/2019 

Nailo Rezende Barbosa Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí 2º Suplente 24/03/1999 

Nargeu Soares de Oliveira Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 07/08/1990 

Nasser Gazal Mahmoud Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCESP) 1º Suplente 28/08/1997 

Natália Barbieri Bacha 
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) 1º Suplente 15/09/2010 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) 1º Suplente 10/11/2011 

Natalício Gonçalves de Almeida Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) Suplente 16/09/2015 

Neide Eliane Gordo de Oliveira Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho Suplente 18/08/2014 

Plenária do CMDU - 14.05.2014 Reunião CMDU e CMMA - 09.08.2016 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Neila Janes Viana Vieira 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 2º Suplente 06/05/1998 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) Suplente 13/03/2013 

Nélia Menezes Tortorelli Associação Comercial de Campo Grande 2º Suplente 28/02/1996 

Nelson Benitez Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande Titular 17/08/1994 

Nelson Chaia Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) 1º Suplente 13/08/2003 

Nelson Conche de Souza 
Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 08/03/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 03/04/2019 

Nelson Eduardo Pereira da Costa Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) Titular 21/07/1987 

 

Nelson Guenshi Asato 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano (SETUR) 1º Suplente 28/08/1997 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) 2º Suplente 24/09/2003 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) 1º Suplente 17/06/2009 

Nelson José Martins Rocha Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) Suplente 21/07/1987 

 

 
Nelson Nachif 

Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) 2º Suplente 12/05/1989 

Associação Comercial de Campo Grande Titular 28/06/1990 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 1º Suplente 08/10/1997 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 2º Suplente 25/04/2001 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 1º Suplente 12/12/2007 

Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 1º Suplente 28/10/2009 

Nelson Pereira de Araújo Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Suplente 18/08/2014 

Nery Alfeu Yule Júnior 
Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 10/11/2011 

Neuza Narico Arashiro 
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 28/02/1996 

Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCESP) 2º Suplente 28/08/1997 

Nilma Maciel de Oliveira Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 13/08/2003 

Nilson de Barros Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) Titular 08/12/1988 

Norton Tasso 
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Titular 21/07/1987 

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Suplente 30/03/1988 

Odair Ferreira Calisto Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 22/04/2002 

Olímpio Rodrigues de Menezes Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 12/09/2012 

Onofre Rodrigues de Santana Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul Suplente 21/07/1987 

 

Orlando Corrêa Sampaio 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 22/04/2002 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 2º Suplente 13/12/2004 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 19/09/2007 

Plenária do CMDU - 20.09.2017 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

 

Osvaldo Abrão de Souza 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Titular 10/06/1992 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 2º Suplente 07/06/1994 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MS (CREA/MS) 1º Suplente 28/10/2009 

 
Pasini Brites Catharinelli 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 20/08/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Suplente 28/10/2009 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Suplente 12/09/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Suplente 03/04/2019 

Patrícia Corrêa da Luz Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) Suplente 26/04/2012 

Paula Cerqueira Caldas de Souza Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 1º Suplente 16/04/1991 

Paulo Antônio Afonso Bento Monteiro Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (SEINTRHA) Suplente 10/02/2016 

Paulo César de Matos Oliveira Agência Municipal de Habitação de Campo Grande(EMHA) Titular 18/02/2009 

Paulo César Neves de Mattos 
Caixa Econômica Federal (CEF) Titular 08/03/2017 

Caixa Econômica Federal (CEF) Titular 03/04/2019 

Paulo de Campos Vieira Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 22/04/2002 

Paulo José Araújo Correa Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande Titular 22/03/1988 

Paulo Roberto Barros da Costa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 19/09/2007 

Paulo Roberto Ribeiro Arruda Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 1º Suplente 05/04/1991 

Paulo Sérgio Nahas Secretaria Municipal de Controle Urbanístico (SEMUR) Titular 19/09/2007 

Paulo Sérgio Rocha Almeida União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 19/03/1991 

Paulo Sylas Fanti Conselho Regional da Região Urbana do Centro 2º Suplente 22/04/2002 

 
Paulo Vitor Brito de Oliveira 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) 1º Suplente 28/10/2009 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) 1º Suplente 10/11/2011 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) Suplente 08/03/2017 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Mato Grosso do Sul (SETUR) Suplente 03/04/2019 

Pedro Barbosa de Jesus Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 24/03/1999 

Pedro Chaves dos Santos Filho Associação Comercial de Campo Grande Titular 05/12/1996 

Pedro Pedrossian Neto 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) Titular 24/11/2018 

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) Titular 03/04/2019 

Pedro Soares Pereira Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 22/04/2002 

Peters James Richardson Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Loc. e Adm. de Imóveis e dos Edif. em Cond. Resid. e Com. do MS (SECOVI) 2º Suplente 28/02/1996 

Pietro Decenzo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 2º Suplente 28/02/1996 

Rafael Vinícius Ribeiro Rotta 
Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 12/09/2018 

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) Titular 03/04/2019 

Raimundo Nonato Ponciano de Araújo Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 2º Suplente 13/08/2003 

Plenária do CMDU - 21.02.2018 Plenária do CMDU - 12.12.2018 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE DATA DA POSSE 

Ramiro Saraiva Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) Suplente 07/06/1988 

Ramona Inácio Lima Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 2º Suplente 24/03/1999 

Raquel Gonçalves Batista da Silva Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Titular 12/09/2012 

Raul Tarek Fajuri 
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande Titular 21/07/1987 

Associação dos Proprietários de Imóveis de Campo Grande Titular 22/03/1988 

Regiane Dedé de Oliveira 
Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul (FECOMÉRCIO-MS) Suplente 11/02/2015 

Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul (FECOMÉRCIO-MS) Suplente 08/03/2017 

Regina Maria Takayassu Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT) 1º Suplente 28/08/1997 

 

Reginaldo Freitas de Lima 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 2º Suplente 22/04/2002 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 13/08/2003 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 2º Suplente 24/08/2005 

Reginaldo Gomes Yamaciro Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 2º Suplente 14/10/1992 

Régis Santiago de Carvalho 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) 1º Suplente 16/06/2010 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Titular 10/11/2011 

Renato Araújo Corrêa 
Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Titular 30/06/1999 

Associação dos Advogados de Mato Grosso do Sul Suplente 15/03/2012 

 

Renato Assis Coutinho 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) Suplente 11/05/2016 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) Suplente 08/03/2017 

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGEREG) Suplente 03/04/2019 

Renato dos Santos Lima Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 17/06/2009 

Renato Katayama 
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande Suplente 22/03/1988 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Mato Grosso do Sul Titular 28/06/1990 

Renato Loureiro de Figueiredo Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande Suplente 21/07/1987 

René Miguel Filho Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Gosso do Sul (SINDUSCON-MS) 1º Suplente 19/09/2007 

Reni Taveira Delmondes Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano (SETUR) 2º Suplente 28/08/1997 

Ricardo Augusto Bacha Secretaria de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento Titular 28/02/1996 

Ricardo Emanuel Castro Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) Suplente 10/06/2015 

Ricardo Massaharu Kuninari Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul (FECOMÉRCIO-MS) Titular 11/02/2015 

Ricardo Oliveira Souza Caixa Econômica Federal (CEF) Titular 14/05/2014 

 
 

Roberto Carvalho Brandão 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano (SETUR) 1º Suplente 19/09/2007 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) Titular 17/06/2009 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) Titular 28/10/2009 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) Titular 10/11/2011 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR)  Titular 08/03/2017 

Plenária do CMDU - 25.06.2019 
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Roberto Chamorro Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul Titular 28/05/1991 

Roberto Ferreira Nantes 
Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí 1º Suplente 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí 2º Suplente 17/08/2006 

Roberto Figueiredo Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Titular 17/08/1994 

Roberto Marcondes Filinto da Silva 
Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 28/09/2016 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 08/03/2017 

Roberto Ribeiro Ramos 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 10/11/2011 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Suplente 12/09/2012 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 26/03/2019 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 03/04/2019 

Roberto Ricardo Machado Gonçalves Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 2º Suplente 07/03/1989 

 
 

Robson Luis Strengari 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano (SETUR) 2º Suplente 14/09/2005 

Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (ASSETUR) Titular 19/09/2007 

Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (ASSETUR) Titular 28/10/2009 

Consórcio Guaicurus Titular 08/03/2017 

Consórcio Guaicurus Titular 03/04/2019 

 
Rodrigo Augusto Cardoso Cunha 

Caixa Econômica Federal (CEF) Suplente 15/03/2012 

Caixa Econômica Federal (CEF) Suplente 08/03/2017 

Caixa Econômica Federal (CEF) Suplente 03/04/2019 

Rodrigo de Paula Aquino 
Empresa Municipal de Habitação (EMHA) Titular 19/03/2008 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) Titular 10/12/2008 

Rodrigo Giansante 
Empresa Municipal de Habitação (EMHA) 1º Suplente 19/09/2007 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) 1º Suplente 10/11/2011 

Rodrigo Silva Lacerda Cesar Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) Suplente 08/03/2017 

Rogério Cabral de Menezes Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) Suplente 18/08/2014 

Ronaldo Ozório dos Santos Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 10/11/2011 

 
Rosane Nely de Lima 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Suplente 28/09/2016 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Suplente 08/03/2017 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 12/09/2018 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 03/04/2019 

Rosângela Padilha de Ávila Nogueira Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (SINDIVAREJO) Titular 03/04/2019 

Rosimeyre Alves Rodrigues Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul Titular 21/07/1987 

Rubens Fernando Pereira de Camilo Associação Sul-Mato-Grossense de Empresas de Arquitetura (ASEA-MS)  1º Suplente 28/02/1996 

Plenária do CMDU - 25.06.2019 Reunião de relatoria - 14.10.2019 
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Rubens Gil de Camillo Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande (AEACG) 1º Suplente 28/06/1990 

Rubens Morães da Costa Marques Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 17/08/2006 

Rubens Pires dos Santos 
Conselho Regional da Região Urbana do Centro 1º Suplente 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 24/08/2005 

Rubião Silva Ferraz Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 10/07/1991 

Rudel Espíndola Trindade Júnior Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) Titular 12/02/2020 

Rudi Fiorese 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) Titular 24/05/2018 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) Titular 03/04/2019 

Rui Pires dos Santos Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) Suplente 12/02/2020 

Salvador Zeferino da Silva 
Conselho Regional da Região Urbana do Centro Suplente 12/09/2018 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Suplente 03/04/2019 

Samária Rosa de Souza 
Conselho Regional da Região Urbana do Centro Suplente 12/09/2012 

Conselho Regional da Região Urbana do Centro Titular 18/08/2014 

Sander Barbosa Pereira Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 24/05/2000 

Sandrine Caporlingua Bartollo Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (AGEREG) 1º Suplente 28/10/2009 

Sandro Beal Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 25/11/1998 

 

Sebastião da Conceição 

Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul (FECOMÉRCIO-MS) Titular 12/09/2017 

Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (SINDIVAREJO) Titular 21/02/2018 

Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (SINDIVAREJO) Suplente 03/04/2019 

Sebastião Alves Barbosa da Silva Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 22/04/2002 

Sebastião de Jesus Paes 
Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Titular 16/07/2008 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 28/10/2009 

 

Sebastião Florêncio de Melo 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 1º Suplente 12/05/1989 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) 2º Suplente 19/03/1991 

União Municipal das Associações de Moradores (UMAM) Titular 09/10/1991 

Sebastião Gomes de Souza Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí 1º Suplente 19/09/2007 

Sebastião Mendonça Rogado Filho Secretaria Municipal de Fomento ao Agronegócio, Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia (SATUR) 1º Suplente 20/02/2008 

Selma Maria Rodrigues Conselho Regional da Região Urbana do Prosa 1º Suplente 24/03/1999 

Semy Alves Ferraz Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul (SENGE) 1º Suplente 16/04/1991 

Sergio Antonio Parron Padovan 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) Suplente 12/09/2017 

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) Suplente 03/04/2019 

Sérgio Caldas Coelho Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) 1º Suplente 19/09/2007 

Sérgio da Rocha Bastos 
Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 22/04/2002 

Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 22/06/2004 

Reunião da Câmara Técnica de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana - 16.07.2020 
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CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE ATA DA POSSE 

Sérgio Henrique Cance 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT) 2º Suplente 28/08/1997 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) 2º Suplente 25/04/2001 

Sérgio Junqueira Arantes Sindicato das Empresas de Compra Venda, Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (SECOVI-MS) 2º Suplente 10/06/1991 

Sérgio Lopes Padovani Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Titular 18/05/2011 

Sérgio Seiko Yonamine Gabinete do Prefeito Suplente 12/05/1999 

Sérgio Tomaz de Carvalho Associação de Moradores e Proprietários das Chácaras dos Poderes de Campo Grande Suplente 12/02/2020 

Sérgio Vasconcelos Leal da Costa 
Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul (SENGE) 2º Suplente 16/04/1991 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (SEINTRHA) Suplente 13/03/2013 

Silvia Waimberg 
Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) Suplente 08/03/2017 

Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) Suplente 03/04/2019 

Sinval Martins de Araújo 
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano (SETUR) Titular 28/08/1997 

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (SETUR) 1º Suplente 24/09/2003 

Solimar Alves de Almeida Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 2º Suplente 17/08/1994 

 

Suelise de Paula Borges de Lima Ferreira 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 17/08/2006 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 19/09/2007 

Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 1º Suplente 28/10/2009 

Suely Brasil Leite Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (SEINTRHA) Suplente 12/11/2014 

Suely Gomes dos Santos Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira Suplente 03/04/2019 

Tânia Maria da Silva Benites Conselho Regional da Região Urbana do Segredo 2º Suplente 22/06/2004 

Tatiana Alvares Netto Maachar Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (SINDIVAREJO) Suplente 21/02/2018 

Tércio Pessoa de Souza 
Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 18/08/2010 

Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 10/11/2011 

Thatyane Jurais Godoy Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (SEDESC) Suplente 12/02/2020 

Thiago Lescano Guerra Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV) Suplente 12/02/2020 

Udo Faucon Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano (SETUR) Titular 19/09/2007 

Vagner Aparecido Escobar Conselho Regional da Região Urbana do Segredo Titular 18/08/2014 

Valdenir dos Santos Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira 1º Suplente 17/08/2006 

Valdir Sebastião de Faria Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul (SENGE) 2º Suplente 13/05/1992 

Valdo Pereira de Souza Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 02/04/2008 

Valéria Mont'Serrat Martins Conselho Regional da Região Urbana do Centro Suplente 18/08/2014 

Valfrido Edgar Pelzl Corrêa 
Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí Titular 22/06/2004 

Conselho Regional da Região Urbana de Anhanduí Titular 17/08/2006 

 

Valter Almeida da Silva 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA/MS) Titular 17/07/2013 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA/MS) Titular 08/03/2017 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA/MS) Titular 03/04/2019 

Plenária Virtual do CMDU - 10.02.2021 Plenária Virtual do CMDU - 17.03.2021 



Campo Grande: memória em palavras - A contribuição do Conselho Municipal da Cidade (CMDU) 

 
 

CONSELHEIRO/CONSELHEIRA REPRESENTANTE ATA DA POSSE 

Valter Cortez 
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Titular 12/05/1989 

Secretaria de Estado de Planejamento, Ciência e Tecnologia 1º Suplente 28/02/1996 

 

Vânia Abreu de Mello 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MS (CREA/MS) 1º Suplente 10/11/2011 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA/MS) Suplente 08/03/2017 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (CREA/MS) Suplente 03/04/2019 

Venir Cardoso de Azevedo Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa 1º Suplente 22/06/2004 

Vera Aparecida Domingues Gomez Caixa Econômica Federal (CEF) Titular 15/03/2012 

 

 
Vera Cristina Galvão Bacchi 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 1º Suplente 28/06/2000 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) 1º Suplente 18/02/2009 

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) 1º Suplente 28/10/2009 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (PLANURB) Suplente 14/05/2014 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) Suplente 03/04/2019 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) Suplente 08/03/2020 

Vera Lucia Maria Silva Souza Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu 2º Suplente 24/03/1999 

Vicente Antônio Ibarra Llamas Águas Guariroba S.A 1º Suplente 25/04/2001 

Victor Dib Yazbek Filho Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A (SANESUL) 2º Suplente 28/08/1997 

Vinícius de Moraes Faustino 
Águas Guariroba S.A Suplente 14/05/2014 

Águas Guariroba S.A Suplente 12/09/2017 

Vinícius Leite Campos 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGEREG) Titular 24/05/2018 

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGEREG) Titular 03/04/2019 

Wagner Bertoli Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN-MS) Titular 16/04/1991 

Wagner Simone Martins 
Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Suplente 08/12/1988 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1º Suplente 19/03/1991 

Waldemir Poppi Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 2º Suplente 22/04/2002 

Waldiney Costa da Silva Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) Suplente 07/07/2014 

Waldir Deniz Baltha Empresa Municipal de Habitação (EMHA) 2º Suplente 08/08/2001 

Waldyr Vilanova Bittencourt Júnior Águas Guariroba S.A Titular 10/11/2011 

Walter Aparecido Leite Junior Sindicato dos Corretores de Imóveis (SINDIMÓVEIS-MS) Titular 03/06/1998 

Wanderley Macedo Lima Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 1º Suplente 24/03/1999 

Washington dos Santos Silva Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu Suplente 12/09/2012 

Wellington Albuquerque Assis Ton Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) Titular 16/06/2010 

Weronilla Batista de Oliveira 
Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Suplente 28/09/2016 

Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa Suplente 08/03/2017 

Wildes dos Santos 
União Sul-Matogrossense dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (USSITER) 1º Suplente 18/05/2011 

União Sul-Matogrossense dos Usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano e Estadual Rodoviário (USSITER) 1º Suplente 10/11/2011 

 

Willian Carvalho 

Águas Guariroba S.A. 1º Suplente 20/08/2008 

Águas Guariroba S.A. 1º Suplente 28/10/2009 

Águas Guariroba S.A. 1º Suplente 10/11/2011 

Wilson Benedito Guedes Conselho Regional da Região Urbana do Prosa Titular 24/03/1999 

Wilson Coutinho Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) Titular 21/07/1987 

Wilson Soler Conselho Regional da Região Urbana do Centro 2º Suplente 24/03/1999 

Wilton Edgar Sá e Silva Acosta Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) Suplente 11/12/2013 

Yeda Almeida Guimarães Secretaria de Estado de Planejamento, Ciência e Tecnologia 2º Suplente 28/02/1996 

Yoshio Matsuno Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) 2º Suplente 19/03/1991 

Yves Drosghic Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) 1º Suplente 10/11/2011 

Zuleide Simabuco Higa Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) 1º Suplente 12/05/1993 

 


