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APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano apresenta as principais propostas da candidata à prefeita, Dra. 

Viviane Orro e da “Coligação....”, compostas pelos partidos PSD e ....., para a 

administração municipal no período 2021-2024. As propostas contidas nesse plano, 

foram desenvolvidas a partir da consulta á diversas pessoas, personalidades e lideranças 

dos diversos setores que compreendem a estrutura do município e acreditam que 

Aquidauana e os aquidauanenses merecem mais. 

O presente plano foi construído sobre dois pilares que estruturam as 

propostas: desenvolvimento (social, econômico, urbano e ambiental) e gestão pública 

de qualidade (eficiência, transparência e resultados) e tem o  propósito de vislumbrar  

conquistas a serem alcançadas para a cidade . Para atingir este resultado, formulamos 

um projeto de gestão inovadora que reúne esforços para qualificar a prestação de 

serviços públicos, modernizar a máquina administrativa, melhorar a situação financeira 

interna e otimizar recursos.  

A equipe de governo municipal será norteada e incentivada a direcionar-

se por objetivos estratégicos, indicadores claros e alcance de metas estabelecidas para 

atender aos programas de governo a serem implementados.  

A estrutura organizacional será pensada de modo a promover a 

transversalidade das ações com base na governança solidária local. E por fim,  nosso 

governo entende que há um fator preponderante e decisivo para o sucesso desta 

proposta de gestão: é preciso planejar e executar as ações com o envolvimento de toda 

a população para melhor orientar a nossa atuação, para que saibamos enfrentar os 

desafios sociais, econômicos e ambientais em  acordo com os desejos do nosso povo. 

Vamos construir uma cidade que proporcione a todos o convívio coletivo e o alcance de 

seus objetivos pessoais.  

A viabilização de políticas sociais de saúde, educação, turismo, cultura, 

esporte e lazer, segurança alimentar e nutricional, assistência social, criança e 
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adolescente, mulheres, igualdade racial, idosos, pessoas com deficiência, juventude, 

meio ambiente, inclusão social e digital de forma democrática e planejada, contribuirá 

para a superação da exclusão e das desigualdades. Toda política pública social em 

Aquidauana deverá ter caráter universal, tendo por meta atender a todos os cidadãos 

aquidauanenses, respeitando suas especificidades, inclusive na zona rural, aqui 

compreendidos distritos, aldeias indígenas, quilombo e assentamentos. 

A gestão administrativa será organizada a partir da visão que divide a 

atuação das secretarias e órgãos em processos de atuação e propõe a criação de 

estruturas coletivas para   avaliar o desempenho em relação a esses  processos.  

A gestão de processos compreenderá estratégia, definição clara de 

competências, áreas e níveis de responsabilidade, definição detalhada de 

procedimentos, resultados, mecanismos de monitoramento e avaliação, 

dimensionamento de equipes, capacitação, tecnologias de informação e comunicações 

e disponibilidade de recursos financeiros. 

No Desenvolvimento Econômico, a qualidade dos investimentos a serem 

realizados é muito importante para permitir ganhos de produtividade para as empresas 

e redução de custos ou melhoria de condições de vida e de trabalho para a população, 

e ainda, gerar um potencial futuro de aumento da arrecadação. Pensando nisso, 

estabeleceremos   práticas mais transparentes e  avançadas para criação de incentivos 

fiscais, concessão de microcréditos, atração de negócios e novos empreendimentos 

produtivos para o município de Aquidauana. 

Sob uma outra ótica, precisamos organizar e preparar nossa cidade e 

nossa população, para se beneficiar com a concretização do corredor bioceânico, não 

apenas na questão econômica, mas também  nos aspectos ligados ao turismo, à cultura 

e até mesmo aos pequenos empreendimentos, como a agricultura familiar. O Corredor 

Bioceânico pode ser uma alavanca para o desenvolvimento para Aquidauana e a região, 

potencializada pela conclusão da BR 419 e pela localização estratégica do município que 

favorecerá o turismo. 



7 
 

Este Corredor   composto por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile causará 

um aumento significativo da demanda turística no percurso e a relação das atividades 

turísticas é uma iniciativa que engloba as atividades econômicas, culturais, sociais, 

ambientais, entre outras áreas do desenvolvimento. 

A comercialização turística no Corredor Bioceânico envolverá no âmbito 

da rota, eventos como festivais gastronômicos, artísticos e pacotes conjugando o 

turismo de contemplação, turismo de eventos, turismo cultural, turismo ecológico e o 

turismo de aventura.  Dessa forma,  podemos  afirmar que o Corredor poderá trazer 

externalidades positivas que vão além do progresso e dinamismo, mas também de um 

crescimento atrelado a uma integração cultural e educacional, geradora de  empregos e  

renda,  potencializando o comércio local , promovendo o aumento da cadeia do turismo, 

com mais hotéis, operadores de turismo, restaurantes e guias locais . 

Aquidauana merece voltar a ser uma cidade promissora e um ótimo lugar 

para se viver, com enorme potencial de crescimento e desenvolvimento, tendo em sua 

base econômica a pecuária, o comércio, a agroindústria e, sobretudo o Turismo.  Atuar 

guiados por essa certeza nos possibilita criar condições adequadas para a promoção do 

desenvolvimento, da inclusão social e da redução das desigualdades socioespaciais a 

partir de novos programas e projetos, bem como da nossa forma de governar a cidade: 

Com foco nas pessoas.  

Nós todos podemos, queremos e merecemos mais para a nossa 

Aquidauana. Desejamos ter a oportunidade de desenvolver o município aliando a busca 

pelo crescimento econômico com a proteção das ricas belezas naturais e, mais 

importante, fazendo de Aquidauana a cidade dos sonhos de todos nós.  

 

Dra. Viviane Orro  -  Prefeita 

.............................      – Vice-Prefito 
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O município de Aquidauana está situado na região do Pantanal do Estado 

de Mato Grosso do Sul, tem uma área territorial de 17.087.021 Km² com sede localizada 

a 126 km da capital. Seus limites são: ao norte com os municípios de Corumbá e Rio 

Verde de Mato Grosso, ao sul com o município de Anastácio, a Leste com os municípios 

de Rio Negro, Corguinho, Terenos e Dois Irmãos do Buriti e a oeste com o município de 

Miranda. 

Fundada em 15 de agosto de 1892, às margens do Rio M´boteteu, atual 

Rio Aquidauana, foi implantada por uma comissão composta pelo Major Theodoro 

Rondon e pelos Coronéis João D' Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves 

Corrêa e Manoel Antônio Paes de Barros. Foi elevada a distrito pela Lei N.º 467, de 

18.12.1906 e o município foi criado pela Lei N.º 772, de 16.07.1918. 

Foi em torno da pecuária que a região, começou a ser gradativamente 

povoada. A necessidade de um local apropriado para as embarcações que navegavam 

pelo Rio Miranda e que fosse mais próximo de Nioaque e de Campo Grande, referências 

populacionais mais densas, motivou a fundação da nova vila.  

 A opção pelo nome ″Aquidauana″ revela a influência da cultura indígena. 

Segundo a toponímia Guaicuru o termo denomina rio estreito, fino. O nome 

″Aquidauana″ aparece em mapas datados do século XVII, pelo menos 200 anos antes da 

fundação do povoado (IBGE, 2015). 

A comunidade da etnia Terena, que habita o município   forma uma 

população atualmente de quase 6 mil indígenas, distribuídos em 09 aldeias. Água 

Branca, Bananal, Colônia Nova, Córrego Seco, Imbirussú, Lagoinha, Limão Verde, 

Morrinhos e Ipegue.  Além dos indígenas e da população urbana, ainda tem os Distritos 

Rurais  de Camisão, Piraputanga, Cipolândia e Taunay , a população Quilombola da Furna 

dos Baianos e os Assentamentos Rurais Indaiá e o Povoado Morrinhos. 
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DADOS ESTATÍSTICOS 

 

1. POPULAÇÃO ESTIMADA IBGE (2020) – 48 029 

POPULAÇÃO 

CENSO 2010 

URBANA RURAL HOMENS MULHERES 

45 614 35 926 9  688 22 851  22 763 

Fonte IBGE 

 

2. POPULAÇÃO INDÍGENA DE AQUIDAUANA 

ALDEIA POPULAÇÃO 

BANANAL 1 188 

IPEGUE 982 

ÁGUA BRANCA  720 

LAGOINHA 578 

MORRINHOS 310 

IMBIRUSSU 208 

COLÔNIA NOVA 156 

LIMÃO VERDE 1 307 

CÓRREGO SECO 265 

TOTAL 5  714 

FONTE: IBGE INDÍGENAS  
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3. POPULAÇÃO QUILOMBOLA 

DISTRITO POPULAÇÃO 

FURNA DOS BAIANOS 117 

FONTE SEMAGRO MS 

 

4. POPULAÇÃO DOS DISTRITOS RURAIS 

DISTRITO POPULAÇÃO 

CIPOLÂNDIA 814 

CAMISÃO 665 

PIRAPUTANGA 673 

TAUNAY 457 

TOTAL 2 609 

FONTE: SEMAGRO MS 

 

5. POPULAÇÃO DOS ASSENTAMENTOSRURAIS 

DISTRITO POPULAÇÃO 

ASSENTAMENTO INDAIÁ 625 

POVOADO MORRINHOS 658 

TOTAL 1 283 

FONTE: SEMAGRO MS 
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6. ECONOMIA 

PIB  917.889,38 ( 22º) 

PIB PER CAPITA  19 331,31  (65º) 

PERCENTUAL DE RECEITAS DE FONTES EXTERNAS 81% 

Fonte IBGE 

 

7. RECEITAS E DESPESAS MUNICIPIAS (2017-2020) 

ANO RECEITA DESPESA SALDO Á PAGAR 

2017 145. 525. 834,52 128. 433. 103, 93 13. 219. 041, 10 

2018 149. 871. 974, 40 141. 920. 110, 45 9. 656. 575, 55 

2019 155. 977.335,62 144. 004. 257, 56 12 . 470. 013, 46 

2020 123.284.190,54* 105.770.185, 79** 61. 896. 474, 26 

Fonte: Site da  Prefeitura  Municipal de Aquidauana. 
 
   *Valores  acumulado até  setembro de 2020             ** Valores até Setembro de  2020       

 
 
 

8. PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS, POR CLASSE DE RENDIMENTO 

(S.M.)  
 

 
FAIXA SALARIAL 

 
N.º   DE PESSOAS 

 
FAIXA SALARIAL 

 
N.º  DE PESSOAS 

 Total DE PESSOAS 37 768 Mais de 2 a 5 s.m. 3 166  
( 8,4%) 

Sem rendimento: 14 831  
(39,2%) 

Mais de 5 a 10 s.m. 1 108  
(2,9%) 

 Até 1/2 s.m 2. 522   
(6,7%) 

Mais de 10 a 20 s.m 253  
(0,7%) 

Mais de 1/2 a 1 s.m 9. 544  
(25,3%) 

Mais de 20 s.m.: 85 
 (0,2%) 

Mais de 1 a 2 s.m 6. 259  
(16,6%) 

Sem declaração --- 

FONTE: SEMAGRO MS 
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9. DADOS SOCIAIS DE AQUIDAUANA 

 

IDEB – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 (REDE PÚBLICA) 

  

4,8 

IDEB – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 (REDE PÚBLICA) 

4,6 

IDH 0,68 

PESSOAL OCUPADO  6 308 PESSOAS 

PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO 5 423 PESSOAS 

POPULAÇÃO OCUPADA 13,2% 

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM RENDIMENTO 
MENSAL DE ATÉ   1 /2(MEIO) SALÁRIO MÍNIMO 

38% 

DOMICÍLIOS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
ADEQUADO 

28,2 % 

DOMICÍLIOS URBANOS EM VIAS PÚBLICAS COM 
URBANIZAÇÃO ADEQUADA (PRESENÇA DE BUEIRO, 

CALÇADA, PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO). 

15.3% 

Fonte IBGE 2018 
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1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Conceitualmente, o Desenvolvimento Social  expande a visão de uma 

concepção estrita relacionada ao crescimento econômico, para incorporar outros pilares 

do bem-estar social, sobretudo aqueles relacionados aos direitos sociais. Dentre esses 

destacam-se a educação, a saúde, a cultura, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer,  a proteção à maternidade e à infância, a infância, a juventude, a mulher, os 

idosos, a população de rua, as pessoas com deficiências, bem como a suplementação 

alimentar , a inclusão produtiva e a assistência aos desamparados. 

No nosso governo, vamos atuar com a responsabilidade de garantir a 

todos os aquidauanenses, o acesso aos direitos socioassistenciais, voltados ao 

atendimento das necessidades de pessoas em situação de vulnerabilidade, 

consolidando uma ampla rede de proteção e promoção social, articulada e integrada 

com outras políticas setoriais, visando à plena inclusão da população.  

Nesse caminho, seremos responsáveis pela gestão das políticas que 

promovem o desenvolvimento social de cada cidadão . O resultado da gestão de tais 

políticas retornará na forma de benefícios e serviços públicos a todos os 

aquidauanenses, elevando a sua qualidade de vida. 

O Desenvolvimento Social   é uma das políticas  públicas mais importantes 

do nosso governo e para que  atinjamos nosso objetivo, vamos  construir  um processo 

contínuo de intersetorialidade, de monitoramento e avaliação dos programas e serviços 

sociais  que ofertaremos,  garantindo sua  crescente efetividade e promovendo as  

profundas transformações   na vida da  nossa cidade e  da nossa  gente. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_sociais
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1.1. POLÍTICAS DE SAÚDE 

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Assim começa o artigo 

196 da Constituição Federal de 1988, que cria o Sistema Único de Saúde (SUS), órgão 

que tem a tarefa de fazer valer de fato o direito de todo cidadão aos serviços de saúde. 

Em Aquidauana, infelizmente, não tem sido essa a realidade dos últimos 

anos e, é de conhecimento de todo aquidauanense a situação caótica em que se 

encontra a Saúde no nosso município, onde a população não tem sido minimamente 

respeitada no seu direito de acesso aos serviços de saúde. 

Ao buscar atendimento em uma Unidade de Saúde, o cidadão 

aquidauanense se depara com filas de espera para consultas e procedimentos que 

duram meses, a falta de remédios , a falta de médicos e outros profissionais da saúde. Por 

outro lado, se houver necessidade de encaminhamento ao Hospital Regional Dr. Estácio 

Muniz, ainda têm que enfrentar a falta de médicos especialistas, falta de leitos de UTI, 

falta de equipamentos e materiais para procedimentos básicos, aparelhos sucateados e 

infraestruturas obsoletas.  Não bastasse isso tudo, os médicos, ainda têm que lidar com a 

sobrecarga física e emocional de exercerem suas atividades sem receber por vários 

meses, o   seu merecido salário. 

Essa  precariedade do Sistema de  Saúde em Aquidauana, que dificulta o 

trabalho dos profissionais e coloca em risco a saúde do aquidauanense  é resultado de uma 

combinação trágica de incompetência, descaso  e  desrespeito da atual administração 

municipal com a população e  os profissionais de saúde , aliada à uma gestão  irresponsável 

e pouco transparente  na utilização dos recursos financeiros recebidos para investimentos 

em saúde. 

Toda essa situação, em que pesem os questionamentos nos meios de 

comunicação, Câmara de Vereadores e Ministério Público  para que a administração 

municipal emitisse alguma justificativa, ficou exposta  e foi percebida pelos 

aquidauanenses, infelizmente, com a entrada do COVID 19 no nosso município, onde a 
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atuação da administração municipal foi sofrível, contribuindo  com dezenas de famílias 

lamentando a perda de seus entes . 

Diante desse cenário é que a Coligação.......   da Prefeita Viviane Orro e 

do Vice - terá o compromisso de cuidar da saúde dos aquidauanenses, enfrentando o 

desafio de tornar o SUS municipal resolutivo, de qualidade, humanizado e eficiente, 

como objetivo maior  de consolidar nosso município como pólo regional de saúde. 

Para isso, é determinante o conhecimento e a atuação do gestor 

municipal, na adoção de políticas públicas de saúde que atendam com excelência, não 

só as demandas de nossa população, mas a de todos os municípios em seu entorno e 

das pessoas que aqui estiverem. 

Nessa linha, articularemos e buscaremos um pacto de responsabilidades 

entre os municípios, prestadores de serviços hospitalares e profissionais de saúde, que 

podem vir a compor, em conjunto, uma microrregião de saúde, criando possibilidades 

de acesso a uma gama variada de ações e serviços. 

Vamos atuar com o compromisso de desenvolver uma saúde pública de 

qualidade, com profissionais devidamente treinados e capacitados para atender às 

necessidades da população desde a recepção até a alta do paciente, valorizando as 

equipes e tendo uma gestão eficiente.  

Estabeleceremos uma relação de credibilidade e confiança com os 

trabalhadores da saúde, implementando um processo de diálogo permanente, a fim de 

construir compromissos mútuos para as mudanças que se farão necessárias para 

fortalecer o SUS no município. 

Com essas atitudes, comprometimento e determinação, vamos cuidar da 

saúde do aquidauanense, proporcionando o aumento da resolutividade das demandas, 

agilidade nas marcações de consultas e de internações e um efetivo funcionamento de 

toda a rede de saúde. 

Nossa cidade, estará   preparada para o aporte das inúmeras pessoas que   

aqui virão á passeio, negócios, eventos, estudos e tratamento de saúde; serão todos 
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bem acolhidos, com confiança e segurança nas equipes e nos serviços de saúde, e ao 

mesmo tempo serão tratados com respeito ao seu contexto social e cultural e, os 

constantes deslocamentos dos aquidauanenses e da população dos municípios vizinhos 

para buscar atendimento de saúde na capital, fará parte do passado.  

Cuidar da saúde dos aquidauanenses e de Aquidauana, é a nossa 

motivação para resgatar o prazer e o orgulho de nascer e viver nessa cidade, porque o 

aquidauanense merece mais cuidados, merece mais saúde. 

 

1.1.1. ACESSO Á  REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. 

Facilitar o acesso aos serviços de saúde a todos os cidadãos e cidadãs nas 

proximidades do seu lugar de moradia e com acolhimento às suas necessidades, 

humanização do atendimento e cuidado nos diversos níveis de atenção, é uma 

responsabilidade da administração municipal e compromisso da nossa gestão.  

Assim, estruturar, organizar e modernizar a Rede de Atenção Básica à Saúde, 

investindo em tecnologia e na qualificação dos profissionais, para que essa seja mais 

resolutiva e eficiente, e ainda, desafogue a rede hospitalar e as longas filas de espera 

por exames é um desafio que estamos prontos para enfrentar. 

 

PROPOSTAS: 

• Construir 02   ESFs para suprir demanda da região do Bairro Guanandy e Jd. Aeroporto 

e ampliar a cobertura populacional de Saúde da Família; 

• Estruturar e equiparar o número de NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família) aos 

ESF; 

• Ampliar o horário de atendimento em pelo menos um ESF; 

• Ampliar a oferta de exames e procedimentos na atenção básica; 
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• Disponibilizar e divulgar os quadros de atendimento e horário dos profissionais nas 

ESFs; 

• Implantar o Prontuário único e eletrônico para facilitar o acompanhamento e 

avaliação de saúde dos usuários; 

• Reformar e adequar estrutura física das ESFs existentes;  

• Adquirir veículos para as equipes das ESFs realizarem suas atividades; 

• Ampliar a assistência em domicílio às pessoas com necessidade de reabilitação 

motora, idosos, pacientes crônicos, pós-cirúrgicos; 

• Realizar procedimentos educativos e orientativos sobre atenção à saúde com a 

população dos assentamentos. 

• Sistematizar o fluxo de referência e contrarreferência, em todos os níveis de atenção 

à saúde no município; 

• Implantar o Centro Especializado em Saúde do Homem; 

• Desenvolver as ações do Programa Saúde nas Escolas no município; 

• Intensificar e ampliar a cobertura das ações realizadas pelas equipes de Saúde Bucal;  

• Implementar na Rede Municipal de Saúde, protocolo de prevenção ao pré-diabético 

nas Equipes Saúde da Família; 

• Implementar as ações do programa de controle da hipertensão e diabetes Mellitus; 

• Assegurar a presença de 1 psicólogo e   1 nutricionista em cada Nasf, garantindo o 

atendimento dos Programas Saúde Mental e Alimentação Saudável; 

•  Criar programa de capacitação continuada sobre humanização do atendimento nas 

instituições de saúde e práticas integrativas e complementares, aos profissionais de 

saúde que prestam serviços de Atenção Primária à Saúde; 
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1.1.2.  SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Vamos reformar e reequipar as unidades especializadas conforme a 

necessidade de cada serviço, reorganizando as práticas assistenciais e os fluxos de 

pacientes com o intuito de aumentar a capacidade de procedimentos ambulatoriais e 

de internações clinico - cirúrgicas de média complexidade.  

 

PROPOSTAS: 

• Reformar, adequar e equipar o CEO , o  CEM  e o Laboratório Municipal; 

• Equipar o Centro da Saúde da Mulher : 

• Ampliar a estrutura do Centro Especializado em Reabilitação (CER);  

• Realizar a manutenção permanente de aparelhos e equipamentos do CEO e CEM: 

• Reestruturar o laboratório para confecção de próteses dentárias; 

• Disponibilizar assistência odontológica especializada. 

 

1.1.3. REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

 Serão reorganizados os serviços existentes e aprimorada a gestão, 

implementando as diretrizes da política de humanização, bem como, fortalecer a 

articulação dos hospitais e demais serviços de urgência e emergência especializados 

com o SAMU, com o propósito qualificar a assistência e aumentar a resolubilidade dos 

serviços. 

PROPOSTAS: 

• Reformar, equipar e ampliar o número de leitos do Pronto Socorro do Hospital 

Regional Dr. Estácio Muniz; 
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• Reformar, equipar e ampliar número de eleitos na UTI do Hospital Regional Estácio 

Muniz;  

• Reformar, equipar e ampliar a maternidade; 

• Ampliar a capacidade do setor de hemodiálise do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz; 

• Disponibilizar atendimento odontológico de urgência e emergência 24 hs; 

• Adquirir novas viaturas para o SAMU;  

• Rever os convênios com os Hospitais Filantrópicos; 

• Disponibilizar atendimento móvel de urgência; 

• Capacitar permanentemente os profissionais dos serviços de urgência e emergência. 

 

1.1.4. APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE REGULAÇÃO 

Os serviços existentes serão reorganizados a partir da análise de 

protocolos clínicos, capazes de priorizar casos mais urgentes de uma fila de espera e 

criar critérios diferentes de acesso, não só por ordem de chegada, mas também por 

risco.  Problemas recorrentes como: as longas filas de espera e falta de atualização de 

dados deixarão de existir em nossa gestão. 

 

    PROPOSTAS: 

• Adequar a estrutura física da Central de Regulação; 

• Investir na aquisição de equipamentos e ferramentas de TI para a Central; 

• Estruturar equipe de recursos humanos para atuar na Central de Regulação; 
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• Capacitar e treinar permanentemente a equipe da Central de Regulação e das 

unidades de saúde que estão diretamente envolvidas no processo de preenchimento 

dos dados que devem constar nos sistemas; 

• Regular todos os exames e consultas contratadas pela rede  SUS, em parceria com o 

Estado. 

• Implantar protocolos de gerenciamento, monitoramento e avaliação permanente do 

funcionamento da Central de Regulação. 

 

1.1.5. SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

A reestruturação da Rede de Atenção à Saúde Materno-infantil é condição 

para  garantir à mulher,  atenção humanizada e de qualidade no pré-natal, parto e 

puerpério, bem como, o acesso às ações de planejamento reprodutivo; e à criança, o 

nascimento seguro e crescimento e desenvolvimento saudáveis, por meio da atenção 

regular e continuada. 

 

 PROPOSTAS: 

• Criar o Centro de Referência Materno- Infantil; 

• Aquisição de equipamentos e mobiliários para a maternidade; 

• Implantar Banco de Leite Municipal. 

• Estruturar a Rede de Atenção à Saúde da Criança; 

• Adquirir um aparelho de mamografia digital para prevenção ao câncer de mama; 

• Implantar consultórios ginecológicos nas UBS; 
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• Sistematizar entre os níveis de assistência à saúde, com informações detalhadas, o 

atendimento á saúde da mulher em pré-natal, prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer de colo uterino e mama, climatério e planejamento familiar;  

• Ampliar a oferta de exames e procedimentos, especialmente, ultrassonografia de 

mamas, útero, próstata, abdome e articulações; 

• Implementar as ações de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. 

 

1.1.6. ATENÇÃO AOS DEPENDENTES DE DROGAS. 

 A reorganização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) na rede de saúde de 

Aquidauana, é essencial ao enfrentamento dos problemas associados ao sofrimento ou 

ao transtorno mental e às necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas. 

 

PROPOSTAS: 

• Criar programa integrado de atendimento aos dependentes de álcool e de outras 

drogas, que envolva atenção na área da saúde, educação, formação profissional 

e assistência jurídica; 

• Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, 

estaduais e federais de ensino básico, igrejas, clubes de serviços, objetivando a 

prevenção ao uso de drogas.  

• Capacitar permanentemente profissionais da saúde para o atendimento 

adequado aos usuários e dependentes de drogas licita e ilícitas. 

• Disponibilizar leitos de retaguarda de saúde mental no hospital regional.  
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1.1.7. ATENÇÃO   À SAÚDE DA PESSOA IDOSA  

 Até 2030, a população brasileira idosa (acima de 60 anos) deverá triplicar. 

Um efeito do envelhecimento populacional é o aumento da prevalência de doenças 

crônicas.  Vamos viabilizar modelos de atenção que tenham foco em idosos e doenças 

crônicas com o uso de prontuários integrados pela rede e projetos de estímulo à 

alimentação saudável e à prática de atividades físicas. 

 

 PROPOSTAS: 

• Reestruturar a Rede de Atenção à Saúde do Idoso; 

• Implantar articulação da rede de atenção ao idoso, através de prontuário próprio e 

elaboração de fluxos de referência e contra referência; 

• Implementar ações direcionadas para a população de mais de 60 anos como: 

educação em saúde voltadas ao autocuidado; educação aos familiares; serviços de 

atenção à saúde nutricional e bucal; atividades culturais, terapêuticas, esportivas e 

de lazer; 

• Implementar projetos de realização de atividade física e prática corporal em diversos 

pontos da cidade, destinadas aos idosos do município; 

• Implantar novos polos de academia da saúde e da terceira idade. 

• Realizar ações de prevenção às doenças cardiovasculares nas estratégias da saúde 

da família, para melhoria da qualidade de vida; 

• Capacitar os profissionais de saúde para educação permanente em saúde para 

idosos 

• Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos mobiliários e 

nos equipamentos urbanos, minimizando riscos de acidentes. 
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1.1.8.  ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA   

Articular o subsistema de atenção à saúde indígena ao SUS e fortalecer a 

participação dos representantes indígenas na tomada de decisões para realizar 

atendimentos com base na diversidade sociocultural e nas particularidades 

epidemiológicas e logísticas desses povos, focando no desenvolvimento da APS e com 

garantia de integralidade da assistência. 

PROPOSTAS: 

• Reformar os Postos de Saúde das aldeias  

• Aumentar a quantidade de equipes multidisciplinares indígenas; 

• Fortalecer a comunicação entre indígenas e equipes de saúde, para melhorar a 

prestação e a avaliação dos atendimentos nas aldeias. 

• Sistematizar as informações de procedimentos realizados pelas equipes 

multidisciplinares;  

• Ampliar a oferta de serviços especializados; 

• Melhorar as condições de trabalho dos profissionais nas unidades de saúde nas 

aldeias; 

• Realizar capacitação continuada aos profissionais de saúde que atuam nas áreas 

indígenas; 

• Viabilizar aquisição de veículos e ambulâncias e organizar o transporte dos pacientes 

indígenas para os tratamentos de saúde que exigem deslocamento a área urbana; 

• Implantar academia da saúde nas aldeias indígenas;  

• Assegurar às gestantes indígenas a atenção e acompanhamento necessário;  

• Realizar campanhas educativas aos jovens, de prevenção e combate ao consumo de 

álcool e outras drogas; 
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• Criar grupos de terapia comunitária, apoiado por profissionais de saúde e assistente 

social, visando reduzir casos de violência doméstica, depressão, e abuso de álcool e 

drogas. 

• Implementar ações direcionadas aos idosos como:  autocuidado; serviços de atenção 

à saúde nutricional e bucal; atividades culturais, terapêuticas, esportivas e de lazer. 

 

1.1.9.  VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos por meio 

da integração das políticas públicas será determinante para   promover qualidade de 

vida e reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde do aquidauanense. 

 

 PROPOSTAS: 

• Investir em TI para integrar as informações entre a Vigilância em Saúde com as 

unidades de saúde, com repasse dos dados de doenças e agravos, que possibilitem 

ações específicas nos bairros, visando à prevenção de doenças e promoção da saúde; 

• Fortalecer a rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador;  

• Intensificar parceria nas ações entre Vigilância sanitária e saúde do trabalhador; 

• Realizar ações para alcançar cobertura vacinal preconizada das vacinas do calendário 

básico recomendadas pelo Programa Nacional de Imunização; 

• Aumentar o número de testes e exames de DST realizados; 

• Intensificar as ações de combate ao Aedes Aegypti, transmissor da dengue; 

• Efetivar a implantação e estruturação do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para 

melhorar o conhecimento e avaliação das situações de risco dos vetores junto à 

população; 
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• Construir o canil e o gatil municipal e estruturar equipe, com a finalidade de recuperar 

e tratar animais resgatados e posterior microchipagem e doação; 

• Intensificar as ações de controle da Leishmaniose;  

• Ampliar a cobertura vacinal de cães na campanha de vacinação antirrábica canina;  

• Aproximar os agentes de combate a endemias para atuar junto com as unidades de 

saúde; 

• Adquirir veículos para uso dos serviços do CCZ e Vigilância Sanitária; 

• Promover campanhas de conscientização sobre os agravos provocados pelos vetores, 

junto aos estudantes, estreitando as parcerias entre educação, saúde e comunidade; 

• Articular a participação e envolvimento das comunidades nas ações de vigilância em 

Saúde através de mutirões; 

• Ampliar a capacidade técnica das equipes em Vigilância em Saúde, garantindo o 

processo de educação permanente aos facilitadores; 

 

1.1.10.  GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Adotar estratégias em consonância com a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF) e a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), 

readequando e ampliando, quando necessário, a Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUME, e implementando ações que disciplinem a prescrição, dispensação 

e consumo de medicamentos.  

Vamos integrar a política de assistência farmacêutica ao conjunto das 

ações de saúde e assegurar acesso aos medicamentos e seu uso racional, tendo como 

foco a necessidade e a segurança do usuário. 
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PROPOSTAS: 

• Adequar a estrutura física da farmácia municipal; 

• Assegurar a realização de processo licitatório para   a compra do elenco de 

medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 

Rename; 

• Organizar e ampliar o acesso aos medicamentos de alto custo. 

• Realizar capacitação dos profissionais das áreas de armazenamento, distribuição e 

dispensação de medicamentos; 

• Viabilizar a entrega em domicílio da medicação de uso contínuo para população 

idosa e portadores de deficiência física. 

 

1.1.11.  RESPEITO AOS   PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

A gestão do trabalho na saúde em nosso governo primará pela 

valorização e reconhecimento das pessoas, de seus conhecimentos, competências e se 

orientará pelos princípios da gestão participativa e da cogestão, incentivando o 

protagonismo dos  gestores, trabalhadores e usuários  estimulando o compromisso e a 

responsabilidade como essenciais à construção e  defesa do SUS municipal. 

 

PROPOSTAS 

• Ampliar o número de profissionais da saúde, através da realização concurso público; 

•  Implementar o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Trabalhadores da saúde; 

• Instituir o Fórum de negociação permanente; 

• Realizar o pagamento do prêmio variável de qualidade aos profissionais da atenção 

básica;   
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• Viabilizar equipamentos de proteção individual e melhores condições de trabalho aos 

servidores que executam trabalho de campo: Agentes Comunitários de Saúde, 

Agentes de Combate à Endemias e outros; 

• Promover a capacitação permanente dos servidores da saúde, para a humanização 

de atendimento, organização e gestão administrativa da rede de atenção; 

 

1.1.12.   GESTÃO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL 

Nosso governo dará atenção destacada às ações para implementação e 

fortalecimento da participação popular e do controle social em todos os âmbitos do 

sistema municipal de saúde. 

PROPOSTAS: 

• Promover a integração do Conselho Municipal de Saúde aos demais Conselhos de 

Políticas Públicas Municipais, visando a organização de ações conjuntas de atenção 

básica à saúde aos públicos específicos de cada um; 

• Divulgar o serviço de ouvidoria ampliando parcerias com o Ministério Público e 

movimentos sociais; 

• Implementar o serviço de auditoria para agilizar os trabalhos, integrando ações 

desenvolvidas por todas as instâncias de controle, auditoria e fiscalização, 

especialmente com as de controle social; 

• Investir em TI para produção, processamento e disponibilização de dados e 

informações; 

• Criar e disponibilizar para os usuários, instrumentos de avaliação permanente dos 

serviços de saúde no município. 
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1.2. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

 

De acordo com a constituição é dever do Estado dar acesso à educação e 

ensino de qualidade e, sabemos, que  a educação é o instrumento responsável pelo 

progresso de uma cidade e de uma nação, que a faz desenvolver tanto a renda quanto 

o nível de vida de sua população, portanto, é preciso tê-la como prioridade. 

Nesse contexto, a política púbica de educação em Aquidauana está 

relegada ao segundo plano, apresentando um quadro preocupante, devido à   

ineficiência da gestão das diretrizes, programas e projetos que deveriam ser compatíveis 

com a oportunidade de construção do conhecimento e desenvolvimento das pessoas e 

do município. 

 Hoje, tanto nas escolas da área urbana, quanto na área rural, em todos 

os níveis da educação, há desafios de toda natureza:  estruturais, pedagógicos, 

financeiros, sociais e culturais. Os recursos financeiros destinados à educação, vêm 

sendo mal utilizados, já as equipes pedagógicas não dispõem de  materiais e nem 

estrutura para desenvolver projetos que permitam levar os alunos para fora dos muros 

da escola e ter contato com as diversas formas de manifestação cultural existentes em 

nossa cidade ou região, os professores estão desmotivados e, em muitas escolas a 

estrutura física é  incompatível com as necessidades dos alunos e dos professores , além 

da segurança precária desses, dentro e fora da escola.  

Pensar a educação e seu futuro em Aquidauana com foco no 

enfrentamento para tantos problemas, prevê soluções rápidas e uma reformulação do 

sistema educacional apoiado no Plano Municipal de Educação e no estabelecimento de 

um canal direto de interlocução da administração municipal com os profissionais da 

educação e a comunidade escolar. 

Na nossa gestão, implantaremos modelos pedagógicos que garantam um 

ensino de excelência e que seja referência em nosso Estado, garantindo uma educação 

de qualidade.  
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 A  implementação  de escolas em tempo integral em todas as regiões da 

cidade é compromisso e será um busca constante. É necessário respeitar  todas as fases 

do aprendizado garantindo o acesso à escola e a educação a todas as crianças e jovens 

e adultos de forma inclusiva, objetivando potencializar a alfabetização da população, 

possibilitando com isso uma melhor qualidade de vida das pessoas e a capacidade de 

buscas por melhores oportunidades. 

 Na educação infantil, garantiremos a oferta nas creches municipais, pré-

escola e escola de forma organizada e que garantam a efetiva formação dos alunos e a 

inclusão na idade correta, ajudando com isso na formação e futuro de cada jovem 

cidadão. 

Como parte da melhoria do ambiente e da qualidade do ensino, 

permitindo ao aluno estabelecer uma relação com a escola, vamos investir na reforma, 

ambientação e modernização de equipamentos das unidades escolares, bem como, 

balancear a merenda escolar com produtos da agricultura familiar , valorizando e 

incentivando os produtores locais. 

A melhoria da educação em Aquidauana, está diretamente relacionada 

com a melhoria na formação, capacitação, instrumentalização e valorização dos 

professores e profissionais da área , sendo estes, importantes fatores para motivação 

dos profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino.  

Vamos criar um canal direto para discussão, valorização e regate da 

autoestima dos profissionais da educação, com o objetivo de  garantir , entre outros: a   

formação continuada,  cumprir o plano de cargos e salários atendendo ao que dispõe a 

legislação em vigor e  fazer valer o teto salarial dos profissionais de educação do quadro 

municipal.   

Temos a certeza, que não basta, apenas garantir o acesso à escola, é 

necessário garantir a permanência e o aprendizado dos alunos. O aquidauanense, 

merece um sistema educacional que atenda seus anseios, desde a educação infantil até 

a universidade, com condições de  desenvolver conhecimentos e  habilidades  que nos 

permitam gerar oportunidades  para sermos protagonistas de nossas trajetórias   
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pessoais e  nos  tornarmos  importantes atores para  a  transformação de nossas vidas, 

das nossas famílias e da nossa Aquidauana.  

 

1.2.1. GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR 

 

Na nossa gestão, a prefeitura se encarregará de estruturar e desenvolver 

o sistema de ensino, garantindo a oferta da educação escolar com qualidade; enquanto 

no âmbito da escola, caberá aos profissionais da educação, promoverem o ensino e a 

aprendizagem para todos. Estabelecer uma relação segura e confiável do poder público 

municipal com a comunidade escolar, é fator determinante para o sucesso da educação 

em nosso município. 

 

PROPOSTAS 

• Capacitar, fortalecer e incentivar a efetiva participação de conselheiros e da 

comunidade escolar urbana, indígena, pantaneira, quilombola e rural no processo de 

tomada de decisões e no controle social; 

• Atingir 100% de crianças de 4 e 5 anos frequentando a escola; 

• Ampliar o número de crianças de 0 a 3 anos, frequentando a escola; 

• Buscar a permanência na escola e conclusão do ensino fundamental de alunos até os 

14 anos: 

• Ampliar a quantidade de escolas e   alunos matriculados com educação em tempo 

integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental, inclusas as escolas do campo e 

de comunidades indígenas e quilombolas, considerando as características locais; 

• Organizar jornada de trabalho de professores para que possam atuar em uma única 

escola, quando de tempo integral; 
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• Rever os projetos curriculares da educação infantil, ensino fundamental, educação 

especial e educação para pessoas jovens e adultas, com o intuito de elaborar uma 

proposta curricular da Rede Municipal de Ensino, com ampla participação da 

comunidade; 

• Ampliar o atendimento na educação infantil e no ensino fundamental às 

comunidades indígenas, quilombolas e rurais, nas próprias comunidades; 

• Implementar ferramentas de avaliação de rendimento e reforço escolar em 

contraturno aos alunos da rede municipal de ensino; 

• Criar Escola Municipal de Música; 

• Assegurar transporte escolar com qualidade, segurança e acessibilidade para os 

alunos da rede municipal, 

• Garantir alimentação escolar de qualidade a todos os alunos da Rede Municipal; 

• Instituir premiação ao desempenho escolar dos melhores alunos da rede municipal; 

• Implementar ações articuladas entre as áreas de saúde, educação e assistência social, 

para identificar e encaminhar pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que necessitam de educação 

especial; 

• Incentivar a matrícula de alunos com necessidades educativas especiais no ensino 

regular; 

• Adequar as salas com recursos multifuncionais para atendimento à demanda da 

educação especial; 

• Ampliar o número de profissionais especializados em educação especial; 

• Implementar ações alfabetização, conclusão da escolaridade e erradicação do 

analfabetismo, combinados com a formação profissional de jovens e adultos através 



33 
 

do EJA e EJA Indígena, utilizando, inclusive, suporte de tecnologias de ensino á 

distância;  

• Estabelecer parcerias com Governo do Estado, IFMS, Sistema “S” para aumentar a 

oferta de cursos técnicos e profissionalizantes; 

• Estabelecer parcerias para viabilização de bolsas de estudo e financiamento, para 

acadêmicos do nível superior e professores da rede pública; 

• Articular junto às instituições de ensino superior, a criação de cursos de graduação, 

de acordo com as novas demandas e interesses locais advindas com o Corredor 

Bioceânico, inclusive, no formato educação à distância. 

 

1.2.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

É na escola, que os alunos e professores passam boa parte de seus dias, 

durante anos de suas vidas. Investir na infraestrutura escolar, pode influenciar não 

apenas em ganhos de aprendizado e conhecimento, mas também de socialização dos 

alunos, tendo em vista que uma infraestrutura adequada e humanizada, contribui para 

estimular o convívio social e de lazer entre eles. 

Disponibilizar para alunos e professores, salas de aulas confortáveis , área 

de lazer e práticas esportivas , além de bibliotecas, laboratórios,  salas de professores,   

passando também por equipamentos audiovisuais e materiais didático-pedagógicos, 

como computadores , tablets, acesso à internet e demais insumos tecnológicos é criar 

um ambiente agradável e estimulante e garantir  ao aluno amplas possibilidades de ter 

um ensino de qualidade durante seu período escolar, evitando,  a ausência , o abandono  

e reprovação.. 

Mesmo que as escolas contem com bons diretores, professores dedicados 

e com a força de vontade dos alunos, estudos mostram que a infraestrutura escolar 

pode ter papel essencial na formação dessas crianças e adolescentes. 
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PROPOSTAS 

• Modernizar, ampliar e adequar a infraestrutura física das escolas do município 

(Educação Infantil – Ensino Fundamental - Escolas Pantaneiras – Escolas Indígenas) , 

visando melhorar as  condições de acessibilidade, ensino e aprendizado; 

• Equipar todas as unidades escolares de acordo com as atividades didáticas e 

especificidades de cada escola com: biblioteca, laboratórios, salas de informática, 

brinquedoteca e materiais pedagógicos. (Educação especial, escolas do campo, 

escolas nas comunidades indígenas e quilombolas); 

• Disponibilizar uniforme escolar e materiais escolares gratuito, á todos os alunos da 

rede municipal; 

• Reformar quadras poliesportivas e áreas de lazer e recreação nas escolas da rede 

municipal; 

• Viabilizar alojamento de alunos e de professores nas Escola Pantaneiras. 

 

1.2.3.  RESPEITO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

A valorização dos profissionais da educação é elemento estruturante para 

a organização e funcionamento das políticas públicas educacionais. Para que 

consigamos melhorias significativas nos índices e resultados da educação pública em 

Aquidauana, sobretudo na educação básica, é fundamental que os profissionais sejam 

mais valorizados. 

As políticas de valorização incluirão, necessariamente, a formação, salário 

justo, carreira, desenvolvimento profissional e condições de trabalho e, para que 

obtenhamos sucesso, os profissionais   terão canal direto de interlocução com a 

administração municipal, aproximando-a da realidade das escolas. 

Com a certeza de que o educador é ator determinante na construção do 

conhecimento e no desenvolvimento da nossa cidade, vamos resgatar a autoridade e o 
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respeito desses profissionais perante a comunidade escolar e, sobretudo a sociedade 

aquidauanense. 

 

PROPOSTAS: 

• Criar o Conselho de Valorização dos Profissionais da Educação; 

• Assegurar o cumprimento do PCC da Rede Municipal de Ensino e garantir a 

valorização salarial e incentivos remuneratórios aos profissionais da educação; 

• Democratizar em sua totalidade, o processo eleitoral para diretores escolares da 

Rede Municipal de Ensino; 

• Realizar processo seletivo   para professores e técnicos, para preenchimento de vagas 

puras na Rede Municipal de Ensino; 

• Garantir a formação inicial e continuada presencial e/ou à distância dos profissionais 

da educação, nas diversas áreas de ensino;(educação infantil, educação especial, 

educação indígena, educação no campo, educação quilombola e educação de jovens 

e adultos); 

• Disponibilizar atendimento de saúde aos profissionais de educação e reduzir a 

incidência de afastamentos de sala de aula; 

• Articular parcerias com as Universidades para ampliação da qualificação acadêmica 

dos professores;             

• Assegurar a segurança dos profissionais e alunos nas escolas e entorno; 

• Buscar alternativas para atendimento escolar aos filhos de profissionais da educação, 

que exercem atividades que exigem deslocamento constante. 
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1.3. POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

No nosso governo, a Política de Assistência Social será gerida como um 

direito do aquidauanense e um dever da administração municipal para com esses.  A 

concessão de benefícios, serviços, programas e projetos, são direitos socialmente 

adquiridos que deverão ser concedidos às pessoas que realmente deles necessitam. 

 Vamos romper com o  atual paradigma da prática assistencialista 

instalada na administração municipal, fruto da  ausência da compreensão  basilar da  

concepção de assistência social de proteção social básica e proteção social como um 

conjunto de proteções previstas pela seguridade social, condição indispensável para não 

incorrer no equívoco de conceber e operacionalizar a Política de Assistência Social de 

forma exclusiva e  desarticulada das demais políticas públicas.  

Somados á má gestão, estão as condições precárias de trabalho, equipes 

em número reduzido e insuficiente para o crescente trabalho, recursos insuficientes e 

equipamentos inadequados para o atendimento de qualidade. Por todas essas razões, a 

assistência social de Aquidauana é incapaz de contribuir com o enfrentamento da 

pobreza e, menos ainda, da desigualdade e de seu processo de reprodução. 

Em nossa gestão, estaremos atrelados ao SUAS, na proposta de 

consolidação de uma rede de serviços destinados à prevenção e enfrentamento de 

situações de vulnerabilidade e risco social, pautados em padrões técnicos de conduta 

profissional, instituição de processos permanentes de planejamento, monitoramento e 

avaliação da Política de Assistência Social   para a efetiva  promoção da Proteção Social. 

Não menos importante, serão os investimentos na  educação continuada, 

como uma importante estratégia para a formação de uma equipe qualificada e 

profissionalizada, evidentemente, precedidas da ampliação das equipes de 

profissionais,  definição de planos de carreira, salários dignos e condições adequadas de 

trabalho, assim como o necessário o investimento nos equipamentos públicos, nas 

estruturas de atendimento e nas condições do exercício de controle social. 
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Estamos prontos para enfrentar e   superar os vícios de uma assistência 

social conservadora e tradicionalista, reprodutora de relações de favor e clientelista, 

com o compromisso de resgatar direitos e serviços de qualidade aos que não acessam 

ou acessam precariamente as políticas de assistência social, através da construção de 

um novo paradigma. 

 

1.3.1. PROMOÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 

Nosso compromisso baseia-se na implementação de políticas efetivas de 

inserção e reinserção social e na ampliação da abrangência assistencial domiciliar para 

as pessoas mais carentes, assegurando condições de dignidade e perspectivas de futuro 

pra nossa gente.  

Pretendemos garantir a todos os aquidauanenses em situação de risco ou 

vulnerabilidade, a totalidade dos direitos à assistência social, objetivando sempre a 

diminuição da desigualdade social e da pobreza, dando condições ao pleno exercício da 

cidadania e a melhoria da qualidade de vida. 

 

PROPOSTAS 

• Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social de Aquidauana; 

• Garantir atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários dos 

programas de transferência de renda, visando à emancipação das famílias; 

• Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para atender a 

demanda do município;  

• Melhorar o atendimento do  Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

(Creas) 
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• Estabelecer diretrizes para prestação de serviços socioassistenciais e implementar 

mecanismos de controle e avaliação dos serviços das entidades parceiras da 

Prefeitura; 

• Melhorar a prestação dos serviços dos Conselhos Tutelares, através de capacitação 

continuada e estrutura adequada para desenvolvimento de suas funções;  

• Implantar o Setor de Vigilância Socioassistencial no município com suficiência de 

equipe multiprofissional efetiva e qualificada; 

• Realizar estudos, mapeando riscos e vulnerabilidades, divulgando os índices sociais 

dos municípios para ofertar serviços com eficácia; 

• Criação de Banco de Dados contendo indicadores e diagnósticos sociais dos 

municípios e do estado 

• Capacitação permanente das equipes técnicas e conselhos municipais com foco no 

acompanhamento familiar e para utilização do sistema de informação do SUAS que 

registra o atendimento dos usuários da Política de Assistência Social; 

• Desenvolver programa para assistência social através de campanhas de voluntariado;  

• Ampliar e valorizar o trabalho produzido e desenvolvido pelas entidades sociais; 

• Melhorar a estrutura e os serviços das Casas de Acolhimento do município;  

• Intensificar a atenção ao atendimento às vítimas de abuso, violência doméstica e 

sexual; 

• Fomentar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao uso de drogas 

e dependência química;  

• Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais da pessoa idosa, da pessoa com 

deficiência e da política antidrogas;  

• Implantar projeto de acompanhamento e apoio psicológico aos profissionais da 

assistência social;  
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• Implantar projeto de doação de Sopa, às pessoas carentes;  

• Qualificar e  humanizar o atendimento do Procon Municipal e criar o Procon 

Empresarial exclusivamente à pessoa jurídica, para facilitar a solução de questões 

entre empresários; 

• Implantar o Banco Municipal de Alimentos, com a captação de alimentos junto à rede 

de comercialização para distribuição à população carente. 

  

1.3.2. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

Nesse momento de escassez de empregos em Aquidauana, é 

fundamental a presença da administração municipal e de instituições que tenham como 

meta fomentar a economia, apontarem direções a serem perseguidas para se obter 

melhores resultados na geração de empregos e aumento de renda para as famílias.  

A  oferta  orientada de crédito , a formalização de pequenos 

empreendimentos, a criação de espaços para a comercialização de serviços e produtos, 

o  incentivo à agricultura familiar, absorvendo o desemprego nas áreas rurais e as 

experiências de economia solidária  são ações que podem alavancar e ampliar a  

capacidade de geração de emprego e renda no nosso município. 

Essas ações, combinadas com a disponibilização de quadros técnicos 

qualificados para oferecer assistência na gestão e capacitação de mão de obra, permitirá 

a melhoria nas   condições de vida dos aquidauanenses.  

 

PROPOSTAS 

• Criar programa de   Microcrédito; 

• Criar o Programa de Incubadora de atividades associativas em parceria com SENAC, 

SEBRAE, SENAI, SENAR, SENAT, universidades e faculdades; 
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• Apoiar as iniciativas associativas, por meio de grupos de produção, comercialização, 

compras compartilhadas, cadeias produtivas nos diversos setores da economia;  

• Estimular o intercâmbio entre os empreendedores, para criarem uma rede de 

economia com o objetivo de divulgar e comercializar seus produtos e serviços;  

• Organizar o comércio informal de ambulantes;  

• Viabilizar ações voltadas para o desenvolvimento local sustentável e solidário; 

• Auxiliar as associações no seu processo de constituição;  

• Capacitar a população aquidauanense, através de cursos para incentivar o 

empreendedorismo contínuo; 

• Implantar programa, através de parcerias com iniciativa privada, para recondução de 

pessoas desempregadas em situação de alta vulnerabilidade ao mercado de trabalho; 

• Viabilizar parcerias para cursos de capacitação profissional em parceria com o SENAC, 

SEBRAE, SENAI, SENAR, SENAT, universidades e faculdades; 

• Viabilizar a implantação de um Centro de Formação e Qualificação Profissional;  

• Criar projeto de inclusão do jovem no mercado de trabalho, em parceria com as 

empresas e instituições locais; 

• Articular a realização de cursinho preparatórios gratuito para concursos, para jovens 

e adultos carentes, em parceria com as universidades, faculdade instituições públicas 

e privadas; 

• Incentivar o desenvolvimento da cadeia da piscicultura para as populações 

ribeirinhas; 

• Implantar o Programa de Hortas Comunitárias, com assistência técnica para as 

comunidades; 
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• Ampliar o espaço para exposição de artesanato e apoiar a realização de feiras 

presenciais e virtuais; 

•  Propor a realização de exposição de produtos da agroindústria local. 

 

1.3.3. CRIANÇA E ADOLESCENTE 

O aprofundamento das desigualdades sociais em nossa cidade, com todas 

as suas consequências, tem feito com que inúmeras famílias carentes tenham 

enfrentado dificuldades para manter os vínculos familiares e assegurar o direito de 

proteger e educar seus filhos. 

Nosso compromisso, é assumir juntamente com a sociedade, a 

responsabilidade pela proteção das crianças e dos adolescentes que se encontram nessa 

situação, desenvolvendo programas, projetos e estratégias que priorizem o resgate dos 

vínculos originais ou, na sua impossibilidade, formando novos vínculos que garantam o 

direito à convivência familiar e comunitária. 

 

PROPOSTAS: 

• Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

• Assegurar a efetiva estruturação do Conselho Tutelar para atender, inclusive, 

demandas das áreas rurais; 

• Ampliar e fortalecer os meios de denúncias e averiguação de violação de direitos. 

• Implementar atividades com rodas de apresentações culturais, filmes, conversas, 

palestras, oficinas nas escolas e praças, para conscientização da população sobre os 

direitos da criança e do adolescente e divulgação do CMDCA. 

• Criar equipes multiprofissionais nas escolas municipais, visando o atendimento e 

acompanhamento de crianças, adolescentes e suas famílias de acordo com suas 
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especificidades de gênero, orientação sexual, étnico-racial, religiosas e pessoa com 

deficiência. 

• Promover formação continuada para conselheiros, sociedade civil e equipes 

multidisciplinares que atuam na garantia de direitos da criança e adolescente, 

inclusive profissionais de saúde, segurança pública, educação, assistência social, 

entre outros; 

• Implantar um sistema de informações, sobre as crianças e adolescentes em 

situação de risco atendidos (as) pelo Conselho Tutelar e autoridades; 

• Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as 

formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, exploração 

sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente. 

• Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à 

permanência e ao sucesso na escola. 

 

1.3.4.   MULHERES 

Muito tem se debatido sobre a igualdade de gêneros, o feminismo e o 

combate ao machismo, porém, são comuns os relatos sobre desigualdades salariais, 

violência sexual, feminicídio, baixa representatividade política, entre outros...  o que 

denota, que ainda é necessário avançar muito nas questões de gênero. 

No nosso desafio de ruptura com o tradicional assistencialismo e 

clientelismo, a desigualdade de gênero torna lento, inclusive, o processo de 

desenvolvimento socioeconômico da nossa Aquidauana, sobretudo, porque as 

mulheres são mais de 50% da nossa população. Isto é, para não incorrermos no erro de 

desenvolvermos uma gestão ineficiente do conjunto das políticas públicas, tanto do 

ponto de vista econômico como sociocultural, no nosso governo,  a força e a  condição 

da mulher terá reconhecimento. 
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Assim, apostando na transversalidade das políticas de gênero, criaremos 

as condições necessárias para que as mulheres se tornem, de fato e de direito, 

protagonistas da construção de um novo caminho a se percorrer em direção a um futuro 

de independência, autonomia e de igualdade cidadã. 

 

PROPOSTAS 

• Garantir por meios de programas, serviços e ações a igualdade de acesso da mulher 

a informação e serviços de formação, inclusive no que diz respeito, a 

profissionalização no mercado de trabalho e na geração de renda; 

• Fomentar iniciativas e ações voltadas à defesa dos direitos da mulher e da 

responsabilização dos violadores de maneira sistemática; 

• Assegurar recursos orçamentários e financeiros para o desenvolvimento de 

programas e projetos de combate à violência às mulheres; 

• Reestruturar o CEAM com equipe multidisciplinar e em local de fácil acesso; 

• Adquirir veículo para atendimento do CEAM; 

• Desenvolver programa de capacitação de mulheres para o empreendedorismo; 

• Disponibilizar mecanismos tecnológicos de denúncia de violência e discriminação às 

mulheres. (aplicativos, tele denúncia); 

• Incluir na grade curricular das escolas públicas municipais conteúdo sobre “noções 

da Lei Maria da Penha”; 

• Tornar obrigatória a notificação de casos de violência doméstica, física ou sexual 

atendidos pelos serviços de saúde públicos e privados, mesmo quando não 

declarados pela vítima, garantindo o sigilo das informações, que deverão ser 

disponibilizadas somente para a polícia e o Judiciário; 
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• Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos programas 

sociais do município; 

• Destinar percentual mínimo do total de moradias populares de programas 

habitacionais públicos a serem construídos com recursos próprios da prefeitura de 

Aquidauana ou adquiridos via convênio com o Poder Público ou com a iniciativa 

privada, às mulheres vítimas de violência doméstica. 

• Criar o Banco de Empregos para a mulher vítima de violência doméstica; 

• Reservar vagas em creches para os filhos de mulheres vítimas de violência 

doméstica. 

 

1.3.5. PESSOA IDOSA 

O envelhecimento populacional tem trazido enormes desafios, ensejando 

um conhecimento maior das expectativas e necessidades do idoso, bem como a sua 

adequação e integração social. 

Caso não sejam elaborados e executados políticas e programas que 

promovam o envelhecimento digno e sustentável e que contemplem os direitos, as 

necessidades, as preferências e a capacidade das pessoas com idade igual ou superior a 

60 anos, o envelhecimento populacional poderá se tornar um problema. 

Na nossa gestão, vamos criar condições para a superação das deficiências 

e para a busca de um atendimento mais humanizado e acolhedor àqueles que, além de 

uma vida longa, merecem respeito e dignidade. 

Nosso compromisso, é para que as pessoas tenham um envelhecimento 

ativo, onde a pauta de discussão não seja apenas apontar lacunas no tema da saúde, 

mas das outras necessidades sociais como o direito dos idosos a moradia, renda e de 

protagonizar os rumos do seu destino. 
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PROPOSTAS 

• Fortalecer o conselho de Políticas da Pessoa Idosa; 

• Disponibilizar mecanismos tecnológicos de denúncia de violência e discriminação 

aos idosos. (aplicativos, tele denúncia); 

• Expandir os serviços de atendimento aos idosos para a zona rural; 

• Incentivar a produção cultural das pessoas idosas; 

• Implantar projeto de atividades físicas e recreativas dirigidas aos idosos;; 

• Estimular as atividades das Universidades Abertas da Terceira Idade;  

• Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos. 

 

1.3.6.  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

As pessoas com deficiência (visual, auditiva, motora e mental) são parte 

de um dos grupos mais excluídos na nossa sociedade e estão presentes em todas as 

classes sociais, porém, as que tem os seus problemas de equiparação mais acentuados 

são as pertencentes das classes mais baixas. 

Ainda são inúmeras as barreiras existentes de natureza arquitetônicas, 

comunicacionais e atitudinais. Ou seja, ainda há a dificuldade de mobilidade, de acesso 

à formação escolar e profissionalizante, de inserção no mercado de trabalho formal, 

além de sofrerem com demais discriminações e preconceitos diários.  

 Em Aquidauana, ainda há um longo caminho a ser trilhado para que 

construamos uma sociedade inclusiva e que respeite a diversidade humana. Para tanto, 

nos comprometemos em desenvolver políticas públicas para as pessoas com deficiência, 

que garantam o acesso à educação; a inclusão; a atenção à saúde e acessibilidade, 

considerando suas múltiplas necessidades e as redes de serviços públicos existentes. 
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PROPOSTAS: 

• Garantir a atuação da Comissão Permanente de Acessibilidade e a elaboração da 

política pública de acessibilidade de Aquidauana; 

• Fazer cumprir a lei de acessibilidade universal em todas as atividades, ampliando, 

adequando e adaptando os espaços públicos e privados; 

• Elaborar e manter, em parceria com o Conselho, o cadastro com os dados referentes 

às pessoas com deficiência e as entidades que prestam atendimentos as mesmas; 

• Garantir registros sobre ocorrência de violência física, psicológica ou sexual contra 

pessoas com deficiência com especificidades e gênero. 

• Garantir a inclusão das crianças com deficiência na Educação Infantil; 

• Disponibilizar uma equipe multidisciplinar (saúde, educação, assistência social) para 

emitir pareceres para reconhecer e detectar precocemente deficiências em centro 

de atendimento educacional especializado;  

• Implantar oficinas pedagógicas de preparação para o mundo do trabalho, 

potencializando as habilidades dos alunos com deficiência.  

• Criar uma rede de cuidados às pessoas com deficiência e fortalecer as instituições 

do município de Aquidauana para que as mesmas possam, além dos serviços que já 

oferecem, contar com consultas médicas, especialistas, nutricionistas e odontologia, 

de forma a facilitar a esse público serviço prioritário e de fácil acesso.  

• Fiscalizar os ambientes de trabalho quanto a adequação para eliminação das 

barreiras arquitetônicas, salubridade, adequação dos espaços físicos, adaptação dos 

mobiliários e equipamentos, relacionamento interpessoal, formas de comunicação 

e orientação; 
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• Monitorar e fiscalizar o cumprimento da legislação vigente quanto a 

empregabilidade das pessoas com deficiência nos setores públicos e privados.  

• Promover alternativas para geração de trabalho e renda, inclusive viabilizando 

oportunidades de trabalho autônomo e outras alternativas de trabalho para as 

pessoas com deficiência.  

• Garantir vagas nos cursos profissionalizantes do programa “Primeiro Emprego” para 

as pessoas com deficiência. 

• Garantir o direito à entrada franca ou desconto no ingresso em eventos culturais ou 

esportivos, para a pessoa com deficiência e também para o acompanhante. 

 

1.3.7.   JUVENTUDE  

No nosso governo, dizer que “o futuro da nossa cidade está nas mãos da 

juventude”, vai deixar de ser discurso e passar a ser concretizado, superando os gargalos 

causados pela falta de ação do poder público. 

Vamos implantar uma política pública destinada à juventude, cruzando 

transversalmente políticas municipais de acesso à cultura, educação, esporte, lazer, 

meio ambiente, transporte, comunicação, saúde, segurança e justiça, profissionalização, 

trabalho e renda, dentre outros direitos. 

No nosso entendimento reconhecer a juventude aquidauanense como 

um importante ator social nas transformações da nossa cidade e oferecer condições e 

perspectivas para que aqui permaneçam, resultará no desenvolvimento de potenciais 

com resultados diretos nas condições de vida desses jovens. 

 

PROPOSTAS: 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, ações e 

projetos prioritários e avaliar programas e ações governamentais; 
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• Ampliar a oferta de qualificação profissional, criando oportunidades para inserção do 

jovem no mercado de trabalho,  

• Identificar e apoiar, no acesso ao mundo do trabalho, jovens e adultos com 

deficiência; 

• Incentivar o empresariado local do município, a aderir ao Programa Verde e Amarelo 

do governo federal, para oferecer vagas de emprego com renda mensal de até 1 

salário mínimo e meio aos jovens de 18 a 29 anos, desempregados;  

• Incentivar os jovens ao uso, ocupação e preservação dos espaços públicos, por meio 

da promoção de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer; 

• Intensificar campanhas informativas sobre sexualidade e drogadição dentro das 

escolas e para toda a sociedade; 

• Garantir atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação de 

drogadição e às suas famílias, para que sejam tratados como dependentes químicos 

sujeitos de direitos; 

• Fortalecer em parceria com a área da saúde, programa de prevenção à gravidez 

precoce e doenças sexualmente transmissíveis. 

 

1.3.8. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Estamos vivendo numa sociedade, onde encontra-se arraigado o 

preconceito étnico-racial, de gênero, socioeconômico, de geração, orientação sexual, 

territorial, ás pessoas com deficiência e outros..., atingindo todas as classes, idades e 

que por vezes, está ceifando vida de pessoas. 

As consequências para as vítimas de atos discriminatórios são de 

naturezas diversas, dentre elas a depressão, a baixa autoestima, a agressividade, 

desvios comportamentais, formação debilitada da identidade, além de dificuldades na 

aprendizagem. 
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Para nós, todo aquidauanense  merece   respeito e consideração por 

parte da Administração Municipal e da comunidade  e enquanto poder público, vamos 

atuar  com ações afirmativas  que minimizem as discriminações e preconceitos, 

implementando medidas que visem à abolição ou a minoração das desigualdades que 

atingem, em especial,  as camadas menos favorecidas e os grupos vulneráveis. 

 

PROPOSTAS: 

• Criar a Coordenadoria Municipal de Cidadania e Proteção da Dignidade da Pessoa 

Humana; 

• Implantar o Observatório Municipal de Violência contra o Cidadão; 

• Fortalecer parcerias, a fim de implementar ações de proteção aos direitos humanos 

do cidadão, independente de cor, raça, orientação sexual, identidade de gênero, 

credo, condição social ou quaisquer necessidades especiais; 

• Envolver toda a rede de ensino de Aquidauana, no desenvolvimento de projetos e 

ações voltadas para a formação ética, a  justiça, a diversidade e a igualdade; 

• Realizar cursos e formação permanente dos servidores municipais, visando um 

atendimento que elimine qualquer manifestação de discriminação, intolerância e 

preconceito contra pessoas e grupos vulneráveis e/ou historicamente discriminados; 

• Promover ações que contribuam com o debate sobre o enfrentamento à intolerância 

étnico-racial, de gênero, socioeconômico, de geração, orientação sexual, territorial e 

às pessoas com deficiência; 

• Orientar ações transversais entre secretarias, que contemplem pessoas e grupos 

vulneráveis e/ou historicamente discriminados; 

• Implementar ações de combate ao racismo e à discriminação racial, promovendo a 

igualdade étnico-racial;  
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• Implantar no currículo escolar municipal a Lei Federal 10.639/03, que institui o ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira;  

• Apoiar as iniciativas e as atividades ligadas à expressão da cultura afro; 

• Desenvolver ações de combate à homofobia, transfobia, lesbofobia;  

• Apoiar as manifestações culturais do movimento LGBTQIA+. 

 

1.3.9.  ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS  

O crescente descontentamento do aquidauanense, decorrente da falta 

de emprego, falta de perspectivas para os jovens, baixos salários, pouca oferta de lazer 

e diversão, está contribuindo para elevações do uso de entorpecentes pelo município. 

 O aumento do consumo de drogas como álcool, crack, maconha e 

cocaína e, consequentemente de sua comercialização, tem se convertido em um foco 

de preocupação em Aquidauana, pela crescente associação com o crescimento de 

acidentes de trânsito, violência urbana, doenças sexualmente transmissíveis, acidentes 

de trabalho e mortes prematuras. 

Nesse contexto, vamos construir juntos com a população, programas e 

projetos intersetoriais de promoção à saúde e de prevenção do abuso de álcool e outras 

drogas, bem como de projetos de integração social, no sentido de minimizar os 

problemas que ocorrem na nossa cidade, em consequência do uso indiscriminado de 

drogas. 

 

PROPOSTAS: 

• Criar a Coordenadoria Municipal de Enfrentamento às Drogas; 

• Fortalecer o Conselho Municipal Antidrogas; 
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• Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família, que 

envolva atenção na área da saúde, educação, formação profissional e assistência 

jurídica.  

• Promover a humanização na relação usuário/tratamento; 

• Capacitar permanentemente, profissionais da saúde, para o atendimento 

adequado aos usuários e dependentes de drogas licitas e ilícitas; 

• Campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, estaduais e 

federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando a 

prevenção ao uso de drogas; 

• Ampliar a parceria com a Polícia Militar para prevenção e combate ao uso de 

drogas; 

• Apoiar técnica e financeiramente as entidades que trabalham com 

recuperandos. 

 

1.3..10.  SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

A alimentação adequada, é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o poder público adotar políticas e ações que garantam a segurança alimentar 

e nutricional da população. 

Com o momento econômico em que vivemos em Aquidauana, há muitas 

pessoas em situação de insegurança alimentar, seja pela falta ou dificuldade de acesso 

aos alimentos de uma forma geral, levando a situações de fome e desnutrição, 

Nosso objetivo é estabelecer uma política de parcerias, que possa 

contribuir para que todas as famílias, em especial, as que estão em situação de 

vulnerabilidade, tenham acesso á alimentos de qualidade e em quantidades suficientes 

para o atendimento de suas necessidades. 
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PROPOSTAS 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 

• Articular amplo Programa Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional, 

articulando com a política de inclusão social, a economia solidária e o 

desenvolvimento econômico;  

• Garantir a qualidade nutricional dos cardápios servidos aos alunos na Rede Municipal 

de Ensino, proporcionando um aporte adequado de nutrientes por meio de uma 

alimentação equilibrada, visando promover a saúde dos escolares; 

• Implantar o Banco Municipal de Alimentos, com a captação de alimentos junto à rede 

de comercialização para distribuição à população carente; 

• Implantar o Programa de Hortas Comunitárias, com assistência técnica para as 

comunidades. 

 

1.3.11.  COMUNIDADES RELIGIOSAS 

Além da evangelização, as igrejas desempenham um importante papel ao 

participar da sociedade exercendo assistência, ação e serviço social. As igrejas são 

extremamente ricas de pessoas com talentos e habilidades, que podem colaborar na 

execução de atividades em prol da comunidade. 

A atuação social da igreja, conectando pessoas e instituições aos projetos, 

causas e movimentos sociais para socorrer, especialmente, os mais necessitados em 

suas diversas necessidades, é uma poderosa ferramenta de transformação da realidade 

social de uma comunidade.  

Nosso governo tem plena consciência da importância e valor da atuação 

das comunidades religiosas de Aquidauana na vida da nossa gente e não prescindirá 

desse valioso apoio.  
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PROPOSTAS 

• Criar e manter canais de diálogo permanente com a comunidade dos mais diversos 

segmentos religiosos;  

• Construir uma pauta de ações e serviços por meio dos quais as comunidades religiosas 

possam contribuir para a coletividade, em parceria com a administração municipal; 

 • Estabelecer uma política de apoio da Prefeitura para realização de eventos ou 

celebrações da comunidade religiosa; 

 • Apoiar e promover fóruns, debates e eventos que fomentem a religiosidade na cidade 

e na região, respeitando a diversidade de orientação religiosa e a separação igreja-

Estado;  

• Aproveitar melhor a atuação social das comunidades religiosas, articulando-a com a 

estrutura de atendimento social da administração. 
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1.4. POLÍTICAS DE CULTURA 

Aquidauana é uma cidade que tem um povo culturalmente rico e 

diversificado.  Nossa identidade cultural é composta por diferentes etnias, que agregam 

costumes, valores e conhecimentos, expressos através da arquitetura, artesanato, 

hábitos alimentares e demais manifestações artísticas. Nós temos muito a 

mostrar no que diz respeito a cultura.  

Entretanto, nos últimos anos, a cultura vem sendo 

gradativamente esquecida em nossa cidade e mesmo que a tenhamos marcada 

em tudo que fazemos, não temos acesso à ela no local em que vivemos, fator 

imprescindível à valorização e fortalecimento da identidade do nosso povo .    

 Desse modo, para impedir a continuidade dessa situação, vamos 

intervir, a  fim de garantir que o direito dos aquidauanenses ao acesso à cultura 

seja cumprido, adotando políticas públicas intersetoriais para essa área.  

Vamos organizar o sistema municipal de cultura e elaborar o Plano 

Municipal de Cultura, envolvendo representantes de diversos segmentos da população 

e toda a classe artística no debate, discussão e construção de ações que possibilitem a 

dinamização e o fortalecimento das nossas manifestações culturais e de nossos artistas 

Nós, temos a consciência da importância desta área para a formação da 

nossa sociedade. Enquanto gestores públicos buscaremos valorizar a cultura local, 

desenvolvendo e apoiando projetos artístico-culturais que incentivem a música, a 

dança, o teatro, a literatura, as artes plásticas, a culinária e ou outras manifestações 

culturais motivando nossos artistas a crescer e a desenvolver sua arte cada vez mais. 

Com tudo isso, o nosso objetivo é mostrar não só para o sul-mato-

grossenses, mas também para todo o Brasil, e posteriormente, às comunidades latino-

americanas que integram o Corredor Bioceânico, como o cidadão aquidauanense gosta, 

se interessa, participa, prestigia e vive as  suas mais diferentes culturas. 
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PROPOSTAS: 

• Elaborar o Plano Municipal de Cultura; 

• Promover a adesão do município ao Sistema Estadual e Sistema Nacional de Cultura; 

• Adequar o Conselho de Cultura e Patrimônio Cultural conforme ao PNC; 

• Elaborar o inventário artístico- cultural de Aquidauana; 

• Criar e capacitar um corpo técnico para elaboração de projetos culturais para 

captação de recursos junto ao Governo Federal, Governo do Estado e iniciativa 

privada; 

• Mobilizar parcerias que possam potencializar e ampliar os recursos para a cultura; 

• Estruturar os espaços públicos de cultura; 

• Revitalizar o espaço da antiga estação ferroviária e dinamizar as ações no local, 

transformando-a num centro cultural; 

• Criar o Programa Aquidauana Cultura, de apoio e incentivo integrado das áreas de 

entretenimento, cultura, música, esportes, cinema e vídeo, estimulando atividades 

econômicas que são intensivas em emprego; 

• Elaborar um calendário anual de Eventos; 

• Incentivar e qualificar a produção cultural, valorizando os artistas locais;  

• Implementar o Projeto Mais Arte, realizando apresentações artísticas e atividades 

culturais nos bairros, nas aldeias indígenas e comunidades rurais, priorizando os 

artistas das comunidades; 

• Incentivar a divulgação do trabalho realizado pelos artistas locais por meio da criação 

de um portfólio online; 

• Promover a integração da política cultural com o turismo; 

• Promover o Patrimônio Cultural do município, com destaque para preservação de sua 

memória; 

• Viabilizar recursos para a revitalização de prédios e fachadas do Centro Histórico; 
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• Viabilizar recursos para revitalizar e modernizar o Museu de Arte Pantaneira “Manoel 

Antônio Paes de Barros, utilizando-o para o desenvolvimento e prática de ações 

culturais; 

• Apoiar cursos de novas profissões na área de novas tecnologias de informação, na 

produção artística e cultural; 

• Fomentar a qualificação e capacitação dos artistas que vivem do artesanato, 

proporcionando geração de trabalho e renda; 

• Apoio a realização de eventos tradicionais de incentivo á cultura local como:  

Carnaval, Festa do Peixe, Arraiá Pantaneiro, Festa da Sopa Paraguaia da ARPA, 

Festival Pantaneiro, Paixão de Cristo, Festa Nippon (Acemba), Natal Cultural etc... 

• Auxiliar a divulgação do trabalho dos artistas locais em todo o território nacional; 

• Equipar, aparelhar e estruturar a Banda Otávio Mongelli e a Banda Marcial da 

Fundação de Cultura de Aquidauana;  

• Fortalecer e ampliar a prática da leitura nos bairros; 

• Intensificar as ações culturais inclusivas, garantindo maior acessibilidade às pessoas 

com deficiência; 

• Reestruturar, modernizar e equipar a Biblioteca Municipal Francisco Alves Correa; 

• Promover exposições e visitas dos artistas do município nas escolas, proporcionando 

atividades interativas desses artistas com os alunos;  

• Ampliar as experiências culturais dos estudantes da rede municipal de ensino por 

meio de ações como grupos de poesia, apresentações musicais, formação de corais, 

grupos teatrais e saraus de literatura; 

• Promover o conhecimento da cultura local aos alunos da Rede Municipal, através de 

estudos, palestras, seminários, etc. com orientação de professores e pesquisadores 

do município e da região; 

• Estabelecer o acesso gratuito ou a preços simbólicos nos espaços públicos destinados 

á cultura; 
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1.5. POLÍTICAS DE ESPORTE E LAZER 

O esporte e o lazer são fenômenos sociais praticados por pessoas de 

diferentes classes e idades, e assumem um papel fundamental na solução de diversas 

problemáticas sociais, , colaborando para a formação dos cidadãos , e até mesmo 

corrigindo comportamentos como  desrespeito, a marginalização, a evasão escolar e a 

indisciplina, ensinando os indivíduos a obedecerem às regras e respeitar a vida em 

sociedade. Somado a isso, o esporte pode ser um excelente meio de promoção de saúde 

e prevenção de doenças através dos benefícios fisiológicos e psicológicos provocados 

em quem o pratica. 

    Além de todas essas vantagens que a prática do esporte pode 

proporcionar, uma das principais é o combate à violência. Através do esporte se 

consegue obter uma redução significativa dos índices de violência na região onde ele é 

inserido, uma vez que se faz presente e necessário nesse contexto o cumprimento de 

regras, elemento primordial para a vida em sociedade. 

No nosso governo, a política de esporte e lazer será integrada às demais 

políticas públicas com o objetivo de resgatar, intensificar e massificar a prática 

esportiva e atividades de lazer em toda as regiões e áreas de Aquidauana, através do 

desenvolvimento de projetos de iniciação e competições esportivas, junto às 

comunidades. 

Para isso, nosso compromisso, é recuperar a infraestrutura dos 

equipamentos públicos de esporte e lazer existentes como: quadras esportivas, campos 

de futebol, parques e praças, academias ao ar livre, etc... e construir novos 

equipamentos, dotando-os de iluminação, banheiros com chuveiros, vestiários, 

proteções e acessibilidade. 

Dessa forma, contribuiremos para o processo de desenvolvimento 

educacional, social e de saúde das crianças, jovens e adultos aquidauanenses. 
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PROPOSTAS: 

 

• Elaborar o Plano Municipal de Esporte e Lazer; 

• Ampliar as parcerias e buscar convênios para captação de recursos.  

• Reestruturar os espaços de práticas desportivas e de lazer já existentes; 

• Criar um calendário permanente de competições e eventos esportivos.  

• Implementar o Programa Talento Pantaneiro de escolinhas esportivas;  

• Proporcionar a continuidade de cursos de aperfeiçoamento aos profissionais da 

área de esporte e lazer; 

• Retomar a prática de atividades de esporte e lazer na rede de ensino; 

• Apoiar as equipes representantes do município em competições escolares oficiais; 

• Fornecer materiais e equipamentos para desenvolvimento de atividades de esporte 

e lazer nas aldeias, distritos, assentamentos e associações de moradores; 

• Implantar o Projeto Aquidauana em Movimento, promovendo atividades das 

diferentes manifestações culturais e esportivas, no Parque da Lagoa Comprida, na 

Avenida Pantaneta e nas Praças da cidade; 

• Implementar o Projeto Mais Lazer nos bairros, aldeias indígenas, distritos e área rural; 

• Valorizar as demais dimensões do esporte: recreativo, paraolímpico, não-olímpico, 

terceira idade e amador;  

• Realizar competições de futebol amador, fortalecendo a integração entre as 

comunidades do município; 

• Realizar parceria   com as associações de moradores para recuperar e gerir os campos 

destinados à prática de futebol; 



59 
 

• Implementar o Projeto Escola de Todos para promover a abertura das escolas 

públicas nos fins de semana, realizando atividades esportivas, festivais, gincanas, 

oficinas e palestras;  

• Realizar o Projeto Mais Vida para promover orientação e prática de atividades físicas 

no âmbito das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), como caminhadas, recuperação de 

cardíacos, acompanhamento de hipertensos, entre outros;  

• Promover, apoiar e incentivar a prática de esportes na zona rural, estimulando a 

participação dos jovens em atividades saudáveis; 

• Viabilizar a participação de nossos atletas em competições estaduais. 
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1.6. POLÍTICAS PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

A população indígena de Aquidauana, atualmente, está à margem das 

políticas sociais públicas do município, embora essas sejam um forte mecanismo de 

enfrentamento às situações de risco e vulnerabilidade, exclusão e marginalização dessa 

população. 

A fragilidade no atendimento ás necessidades dos  nossos  indígenas, tem 

reflexos negativos nas condições de vida desta população, em especial,  a permanência 

de crianças e adolescentes em situação de  exposição ao risco da exploração sexual 

comercial e da mendicância, e também um alto índice de alcoolismo nas famílias, bem 

como a presença de situações de violência  intrafamiliar.  

Vamos construir uma rede de proteção social mais presente aos 

indígenas, garantindo melhoria na qualidade de vida e promovendo acesso à educação, 

saúde, emprego, renda, assistência social, saneamento básico, qualificação profissional, 

entre outros... mediante o merecido reconhecimento às diferenças culturais e sua 

importância no desenvolvimento da nossa cidade. 

No nosso governo, vamos elaborar junto à comunidade indígena um 

plano de ação intersetorial que atenda as condições mínimas de promover o respeito e 

a dignidade dessa população, dando respostas às necessidades dos indígenas 

aquidauanenses. 

 

PROPOSTAS 

1.6.1. SAÚDE 

• Reformar os Postos de Saúde das aldeias ; 

• Aumentar a quantidade de equipes multidisciplinares indígenas; 
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• Viabilizar aquisição de veículos e ambulâncias e organizar o transporte dos pacientes 

indígenas para os tratamentos de saúde que exigem deslocamento a área urbana; 

• Realizar campanhas educativas aos jovens, de prevenção e combate ao consumo de 

álcool e outras drogas; 

• Criar programa de atendimento aos dependentes de álcool e de outras drogas; 

• Intensificar campanhas informativas nas escolas indígenas, sobre sexualidade e 

drogadição . 

 

1.6.2. EDUCAÇÃO 

▪ Ampliar o atendimento na educação infantil e no ensino fundamental às 

comunidades indígenas, considerando as características locais; 

• Criar Centros de Inclusão Digital nas aldeias indígenas; 

• Implementar ações alfabetização, conclusão da escolaridade e erradicação do 

analfabetismo, combinados com a formação profissional de jovens e adultos através 

do EJA e EJA Indígena, utilizando, inclusive, suporte de tecnologias de ensino á 

distância;  

• Modernizar, ampliar e adequar a infraestrutura física das escolas municipais   

indígenas , visando melhorar as  condições de acessibilidade, ensino e aprendizado; 

• Equipar todas as escolas municipais indígenas de acordo com as atividades didáticas 

e especificidades de cada escola com: biblioteca, laboratórios, salas de informática, 

brinquedoteca e materiais pedagógicos.  

• Garantir a formação inicial e continuada presencial e/ou à distância dos profissionais 

da educação, nas diversas áreas de ensino; 

• Aprimorar a educação e o ensino bilíngue nas escolas municipais das áreas indígenas;  
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• Realizar  ações de valorização da cultura terena nas escolas;  

• Articular a realização de cursinhos preparatórios gratuito  para jovens e adultos 

indígenas, em parceria com as universidades, faculdade instituições públicas e 

privadas; 

• Envolver toda a rede de ensino, no desenvolvimento de projetos e ações voltadas 

para a formação ética, justiça, a diversidade e a igualdade; 

 

1.6.3. ESPORTE E LAZER 

• Implantar parques e praças nas aldeias descentralizando as práticas de cultura, 

esporte e lazer promovidas pela Prefeitura;  

• Apoiar a realização dos Jogos dos Povos Indígenas; 

• Incentivar os jovens ao uso, ocupação e preservação dos espaços públicos, por meio 

da promoção de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer; 

• Fornecer materiais e equipamentos para desenvolvimento de atividades de esporte 

e lazer nas aldeias; 

• Implementar o Projeto Mais Lazer nas aldeias indígenas; 

 

1.6.4. INFRAESTRUTURA 

• Construir moradias indígenas em parceria com os governos federal e estadual; 

• Implantar Programa de Melhoria e Manutenção da iluminação Pública nas aldeias; 

• Efetuar o patrolamento, cascalhamento e rocio das estradas vicinais; 

• Melhorar a sinalização nas estradas de acesso às aldeias, facilitando a localização; 

• iluminação pública, estradas e pontes localizadas nas aldeias 
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1.6.5.  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

• Incentivar, apoiar e assessorar a criação de associação de agricultores familiares 

indígenas; 

• Fornecer apoio técnico, insumos e máquinas agrícolas para promover o 

desenvolvimento de pequenas propriedades e pequenos produtores;  

• Implantar o Programa de Hortas Comunitárias indígenas, com assistência técnica 

para as comunidades; 

• Apoiar as iniciativas associativas, por meio de grupos de produção e comercialização  

• Realizar inventário do potencial produtivo das comunidades indígenas de 

Aquidauana, produtos de artesanatos, produtos alimentícios (culinária) produtos 

silvestres, doces, compotas, entre outros.  

• Estabelecer parceria com SEBRAE para desenvolver programa de artesanato 

indígena, visando identificar elementos culturais e contribuir na concepção de novas 

linhas de produção que tragam valores simbólicos e econômicos; 

• Ampliar o espaço para exposição de artesanato e apoiar a realização de feiras 

presenciais e virtuais; 

• Promover feiras de ruas (feiras de artesanatos e agricultura familiar) em pontos de 

fluxo de pessoas, para aumentar as oportunidades de renda; 

• Incentivar a criação de um modelo de gestão e comercialização dos produtos 

indígenas;  

• Criar a identidade visual, embalagens e rótulos do artesanato indígena; 
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1.6.6. TURISMO  

 

• Realizar o inventário de atrações turísticas indígenas em Aquidauana; 

• Organizar e diversificar a oferta turística indígena; 

▪ Organizar e estruturar para visitação, atrativos turísticos nas aldeias indígenas; 

• Elaborar o Plano de Marketing do Turismo indígena de Aquidauana; 

• Promover formação de Guia de Turismo e Monitores Ambientais indígenas; 

• Organizar e incentivar a recepção de turistas pela comunidade indígena; 

• Criar rotas de passeios turísticos ás aldeias, partindo do centro de Aquidauana; 

 

1.6.7. CULTURA 

 

• Apoiar as iniciativas e as atividades ligadas à expressão da cultura indígena; 

• Apoiar as Festividades comemorativas ao Dia do índio; 

• Incentivar e qualificar a produção cultural indígena,  

• Implementar o Projeto Mais Arte, realizando apresentações artísticas e atividades 

culturais nas aldeias indígenas, priorizando os artistas das comunidades; 

• Promover a integração da cultura indígena com o turismo; 

• Fomentar a qualificação e capacitação dos artistas indígenas que vivem do 

artesanato, proporcionando geração de trabalho e renda; 
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1.6.8. PROTEÇÃO SOCIAL 

 

• Orientar ações transversais entre secretarias municipais, contemplando a população 

indígena; 

• Promover ações que contribuam com o debate sobre o enfrentamento à intolerância 

étnico-racial,; 

•   Construir uma pauta de ações e serviços por meio dos quais as comunidades religiosas 

possam contribuir para a coletividade, em parceria com a administração municipal; 

 • Estabelecer uma política de apoio da Prefeitura para realização de eventos ou 

celebrações das comunidades religiosas indígenas; 

• Desenvolver programa de capacitação de mulheres indígenas para o 

empreendedorismo; 

• Garantir serviços e ações de  acesso da mulher indígena á formação e 

profissionalização  para  geração de renda; 

• Ampliar a oferta de qualificação profissional, criando oportunidades para inserção 

do jovem indígena no mercado de trabalho; 
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2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Aquidauana, infelizmente, vive hoje momentos de incertezas em relação 

ao seu futuro. A  falta de estrutura tributária e  capacidade arrecadativa , a falta de dados 

e informações confiáveis, a não existência de  acesso á formação e qualificação técnico-

profissional, a falta de um projeto  de capacitação e suporte aos empresários, a falta de 

infraestrutura e serviços públicos de apoio às atividades econômicas , prejudicam os 

empresários locais e  dificultam a atração de novos investimentos, sobretudo, no 

Turismo, maior potencial do município e uma das maiores fontes geradoras de emprego 

e renda no mundo,  causando uma  estagnação econômica generalizada  na cidade e a 

consequente piora na qualidade de vida dos aquidauanenses, que não vêem 

perspectivas, caso esse cenário permaneça. 

Ocorre, que o descaso e passividade da atual gestão municipal diante 

desse cenário , mostra que ela está  conformada com essa realidade, ou nem consegue 

perceber a situação em que se encontra, ao atuar na contramão do desenvolvimento e 

se tornando uma oponente ás necessidades e  desejos da população aquidauanense. 

Assim, nossa cidade perde cada vez mais a competitividade em suas 

atividades econômicas pela ausência de um projeto de desenvolvimento para dar 

suporte á operação das empresas aqui instaladas. Isso levará as empresas locais a se 

enfraquecerem diante das concorrentes, levando-as a reduzirem seus quadros 

funcionais para adequação de suas capacidades competitivas, ou ainda, encerrando suas 

atividades, provocando mais desemprego, perda de renda e de qualidade de vida para 

muitos aquidauanenses. 

O aumento no nível de desemprego,  causado  por esse baixo crescimento 

das atividades econômicas, combinado com  o aumento das diferenças sociais causado 

pela má distribuição de renda que concentra a riqueza nas mãos de poucos, respondem  

pela insatisfação da nossa população , principalmente os jovens, que migram para 

outros municípios em busca de oportunidades.. 
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Para reverter essa situação caótica, a gestão proposta pela 

Coligação..........., aposta na a participação de entidades e representantes da Agricultura, 

Comércio, Indústria, Serviços e Turismo, para estruturar e implementar um  plano de 

desenvolvimento municipal que contemple as reais necessidades  dos empreendedores 

e da população,  elevando a competitividade de nossas empresas, fortalecendo o 

turismo no município e  a economia como um todo, gerando um verdadeiro ciclo 

virtuoso do desenvolvimento. Pois, quanto mais competitiva forem nossas empresas no 

mercado, mais elas vendem e por consequência, geram mais empregos e impulsionam 

nossa economia. 

Diante das inúmeras oportunidades que  existem e estão por surgir, 

inclusive com a realidade do Corredor Bioceânico, vamos valorizar, promover as 

vantagens e potencialidades naturais que possuímos   e aprimorar nossos serviços, além 

de dotarmos a cidade de  infraestrutura apropriada e proporcionar, direta ou 

indiretamente, mecanismos de ensino, aprendizagem e treinamento  à população para 

“vendermos” uma boa imagem da nossa Aquidauana  mantendo os atuais investimentos 

e atraindo novos, em todos os segmentos econômicos. 

 No nosso governo, disposição, conhecimento, capacidade e competência 

da administração municipal para  realizar a interlocução adequada com os setores 

público e privado , organizando e fomentando as forças econômicas  vitais para o futuro 

de nossa cidade, será o ponto de partida na busca pelo desenvolvimento pretendido e   

a merecida melhoria na qualidade de vida de cada  aquidauanense. 
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2.1. COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS 

Nosso compromisso, é aumentar a geração de empregos em Aquidauana, 

implantando políticas e incentivos estratégicos à setores da economia na nossa cidade. 

Estimularemos a criação, formalização e a competitividade de micro e pequenas 

empresas. Vamos estabelecer na cidade, um ambiente atrativo para negócios, para que 

novas empresas se disponham a investir e estruturar suas atividades no nosso 

município, estimulando com isso o mercado de trabalho e novas oportunidades de 

emprego. Sobretudo estabeleceremos uma política de capacitação e formação do 

cidadão para o mercado de trabalho, para que tenhamos a possibilidade de concorrer e 

estar preparado para novas oportunidades. 

 

PROPOSTAS 

 

• Efetivar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, com representação 

dos setores produtivos do município, para que este órgão cumpra o papel de 

articulador entre os setores públicos e privados; 

• Articular a elaboração e aprovação de leis de incentivos regionais, para a atração e 

instalação de novas empresas em Aquidauana e região; 

• Atrair e incentivar a instalação de novas empresas do setor comercio e serviços com 

potencial no município como: Agências de turismo; Atrativos de turismo de 1 dia (Day 

use) e de lazer; bares e restaurantes; cursos preparatórios; locadora de veículos, etc. 

• Atrair e incentivar a instalação de novas empresas do setor industrial com potencial 

no município como : Agroindústria de laticínios;  beneficiamento do mel; 

beneficiamento de couro bovino e de peixe, e produtos da pecuária;  beneficiamento 

de frutas e verduras;  Confecções;  Fábrica de rações;  Fábrica de sal mineral;  

Frigoríficos de bovinos;  Produção de pães, bolos e doces caseiros; 
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• Incentivar e apoiar iniciativas de Economia Solidária e Empreendedorismo, para o 

fomento e a promoção dos produtos e serviços gerados pelo associativismo; 

• Desenvolver a identidade visual e a melhoria paisagística do centro e corredores 

comerciais;  

• Criar programas de incentivos fiscais para direcionar investimentos e geração de 

empregos nos bairros; 

• Incentivar, no âmbito da administração pública municipal, a aquisição de produtos e 

a contratação de serviços ofertados por micro e pequenos empreendimentos locais; 

• Investir em programas de capacitação dos micros, pequenos e médios empresários 

em todas as áreas e apoiar o setor empresarial para viabilização de projetos junto a 

instituições financeiras e de fomento; 

• Identificar, cadastrar, organizar e legalizar os pequenos negócios informais existentes 

no município para buscar o apoio para o desenvolvimento, em parceria com a ACEA; 

• Desburocratizar os processos de abertura e fechamento de micro e pequenas 

empresas, ONGs e cooperativas; 

• Apoiar as iniciativas da Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana que visem 

melhorar a qualidade do comércio local;  

• Criar a Sala do Empreendedor, um espaço para oferecer informações aos 

empresários sobre procedimentos de formalização e fontes de crédito e auxiliar a 

abertura de MEIs; 

• Formalizar parceria com instituições como Sesi, Senac e Sebrae, ACEA, CDL e 

Universidades para desenvolvimento de capacitações, projetos e ações conjuntas em 

benefício do município, tais como “incubadoras de pequenos e médios 

empreendimentos”; 
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• Realizar inventário do potencial produtivo das comunidades de Aquidauana, 

produtos de artesanatos, produtos alimentícios (culinária) produtos silvestres, doces, 

compotas, entre outros.  

• Promover feiras de ruas (feiras de artesanatos e agricultura familiar) em pontos de 

fluxo de pessoas, para aumentar as oportunidades de renda; 

• Promover feiras virtuais (feiras de artesanatos e agricultura familiar) para divulgar os 

produtos locais em âmbito nacional e aumentar as oportunidades de renda; 

• Realizar periodicamente a feira dos empresários de microempresas e empresas de 

pequeno porte para que esses, possam expor, divulgar e comercializar seus produtos; 

• Criar e incentivar a Empresa Junior, para iniciação ao trabalho dos jovens 

universitários;  

• Instituir a cultura empreendedora no ensino fundamental de forma organizada e 

continuada nas escolas públicas municipais. 

 

2.2. AGRICULTURA E PECUÁRIA 

A pecuária, sempre exerceu posição de destaque no município de 

Aquidauana, face á sua força econômica. Com o advento de novas tecnologias no 

campo, a ampliação dos níveis de competição e maior exigência por produtos de 

qualidade,  é fundamental a parceria da  administração municipal, auxiliando na 

obtenção de  vantagens competitivas e infraestrutura que visem à atração e à 

manutenção de investimentos no setor, para que ele continue a cumprir seu importante 

papel de gerador de divisas para a nossa economia. 

Já na   agricultura familiar, Aquidauana tem um importante pilar para a 

nossa economia, pautada na produção de pequenos produtores, indígenas assentados, 

quilombolas e comunidades tradicionais. Os produtores familiares se inserem no 
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mercado de geração de emprego e renda, como empreendedores rurais na produção 

de hortifrutigranjeiros, de mel, de doces, de leite e derivados, de peixes, de aves etc. 

Nosso objetivo, é valorizar o produtor familiar, fomentando e apoiando 

sua organização em cooperativas e/ou associações, além de oferecer suporte técnico e 

de gestão para que a agricultura familiar tenha um desenvolvimento integrado 

sustentável e conquiste o merecido reconhecimento de sua importância no cenário 

econômico do nosso município. 

 

PROPOSTAS: 

 

• Elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural que norteará os rumos da 

agricultura familiar no município; 

• Articular junto aos agentes financeiros uma política de crédito agrícola que seja 

acessível aos produtores, compatível com as exigências de mercado e adequadas à 

realidade da atividade; 

• Identificar e catalogar o potencial produtivo das comunidades de Aquidauana, 

(produtos de artesanatos, produtos alimentícios (culinária), produtos silvestres, 

doces, compotas, produção cultural, entre outros) 

• Elaborar diagnóstico do potencial e produção agropecuários e de diversificação de 

plantio da região;  

• Apoiar as associações comunitárias e incentivar a criação de cooperativas de 

produtores agrícolas; 

• Aperfeiçoar mecanismo para a compra institucional direta dos produtores da 

agricultura familiar;  
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• Incentivar a criação de um modelo de gestão e comercialização dos produtos dos 

pequenos produtores.  

• Assegurar recursos que permitam a capacitação dos produtores em gestão de 

associações e cooperativas, via direta, ou através de parcerias institucionais com 

instituições públicas e privadas como: (Sebrae, SENAR, SEST/SENAT, Senai, Embrapa); 

• Fornecer apoio técnico, implementos e máquinas agrícolas para promover o 

desenvolvimento de pequenas propriedades e pequenos produtores;  

• Ampliar a estrutura e o corpo técnico da Secretaria de Produção e Desenvolvimento 

para atuar na assistência técnica rural, através de parcerias; 

• Criar um núcleo de Assessoria Técnica para apoio aos agricultores na elaboração de 

proposta dos programas de governo PAA, PNAE e PRONAF;  

• Incentivar, apoiar e assessorar a criação de associação de agricultores familiares com 

objetivo de fornecer produtos agropecuários para a alimentação escolar; 

• Fomentar e estimular a produção dos agricultores familiares para atender às 

necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que determina 

que, no mínimo, 30% de aquisições de gênero alimentício sejam provenientes da 

agricultura familiar;  

• Fortalecer o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, para atender as entidades 

da rede socioassistencial e famílias em situação de vulnerabilidade social; 

• Investir e apoiar o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais da pecuária e 

avicultura de corte, da fruticultura, da suinocultura, da ovinocultura, da 

caprinocultura e da piscicultura nas aldeias, distritos e assentamentos no município 

de Aquidauana, como fontes geradoras de renda; 

• Apoiar o arranjo produtivo do mel e fortalecer a marca Mel do Pantanal para agregar 

valores ao produto, abrir novos mercados e gerar mais renda aos produtores.  
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• Efetuar o patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais, melhorando a 

trafegabilidade de veículos   que utilizam essas vias rotineiramente para 

deslocamentos e transporte da produção; 

• Melhorar a sinalização nas estradas vicinais da zona rural, facilitando a localização de 

propriedades e povoados;  

• Realizar serviço de roço nas estradas vicinais, facilitando o tráfego de veículos e a 

segurança dos condutores e transeuntes; 

• Viabilizar a recuperação da frota municipal existente e aquisição de novos 

equipamentos em parcerias com os Governos Federal e Estadual visando a 

manutenção periódica das estradas municipais. 

 

2.3. TURISMO 

A importância do turismo em Aquidauana é evidente, por tratar-se de 

alternativa para diversificar a economia, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida 

dos aquidauanenses. 

Nossas diretrizes para o turismo da nossa cidade, estão baseadas na 

nossa história, nosso povo e no nosso potencial natural, para as atividades turísticas que 

se caracterizam por uma grande variedade de oportunidades de negócios. Aquidauana 

dispõe de todas as potencialidades de um promissor destino turístico. 

A concretização da integração por via rodoviária da rodovia BR-419 e a 

possibilidade de integração com os países andinos, através da conclusão do Corredor 

Bioceânico, são indutores do turismo regional e internacional em Aquidauana. Com 

localização estratégica privilegiada, vamos preparar nossa cidade e nossa gente, para 

aportar investimentos e turistas de várias localidades do Estado, do Brasil e da América 

do Sul. 
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 Nossa gestão, vai dedicar ao turismo, uma de suas mais importantes 

missões, visando dar resposta às demandas do setor capaz de promover a aceleração 

econômica e um incremento nas áreas social, cultural e ambiental. A partir desse cenário 

desenvolveremos em Aquidauana, uma qualidade crescente em todos os aspectos, 

(infraestrutura das áreas urbana e rural, qualificação da população e prestadores de 

serviços, qualificação dos destinos turísticos, etc..).  Aquidauana vai se tornar um destino 

com um potencial crescente de gerar negócios de forma sustentável e capacidade de 

proporcionar  uma experiência positiva aos turistas.  

 

PROPOSTAS: 

• Reestruturar e efetivar o COMTUR e criar uma política municipal de turismo, com a 

finalidade de desenvolver no município o turismo de negócios e eventos, cultural, 

ecológico, rural, aventura e lazer, estudos e de saúde; 

• Implantação de um Parque Temático, entre os Distritos de Camisão e Piraputanga, 

em parceria com a iniciativa privada; 

• Articular e acelerar junto aos Governos Estadual e Federal, a pavimentação da 

Rodovia BR 419, anel viário e novo acesso à Aquidauana; 

• Elaborar estudo para implantação do balneário municipal de Aquidauana; 

• Realizar o inventário de atrações turísticas de Aquidauana; 

• Elaborar o Plano de Marketing do Turismo de Aquidauana; 

• Criar na internet, o Portal Turístico de Aquidauana; 

• Participar de eventos nos países integrantes do MERCOSUL e Rota Bioceânica para 

divulgar o município e aumentar o fluxo turístico; 
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• Fortalecer os empreendimentos com ênfase na Cultura Pantaneira, visando o 

aumento da competitividade e sustentabilidade da cadeia produtiva da cultura e 

turismo, com a execução de ações ou serviços de geração de trabalho e renda; 

• Organizar e diversificar a oferta turística; 

• Efetivar parcerias público-privadas para melhorar a infraestrutura do trade turístico 

em Aquidauana, como forma de potencialização do turismo na cidade. 

• Organizar e estruturar para visitação, atrativos turísticos como: Sítio Arqueológico e 

Povoado de Santiago de Xerez, Morro do Paxixi; 

• Estabelecer parcerias para desenvolvimento de projetos (ONGS, Empresas, 

Universidades, Governos); 

• Criar um pólo de turismo integrado na região; 

• Promover a realização de cursos técnicos  nas áreas de: Hotelaria (recepção, 

governança, camareira, cozinheira, garçom, maître e atendimento ao turista); Bares, 

restaurantes e similares; Empresários (técnicas em gestão empresarial, marketing de 

produtos turísticos, turismo no espaço rural e atendimento ao turista); , taxistas, 

agências de turismo, receptivos, entre outros Eventos; Idiomas (Inglês, Espanhol  e 

Libras). 

• Promover formação de Guia de Turismo e Monitores Ambientais especializados em 

atrativos naturais, culturais e histórico. 

• Estabelecer parceria com SEBRAE para desenvolver programa de artesanato, visando 

identificar elementos culturais da região e contribuir na concepção de novas linhas 

de produção que tragam valores simbólicos e econômicos; 

• Criar a identidade visual, embalagens e rótulos do artesanato local; 

• Organizar e incentivar a recepção de turistas pela comunidade indígena; 

• Elaborar calendário permanente de eventos culturais do Município;  
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• Fomentar o turismo de aventura e contemplação no município e região 

(Volovolismo, cicloturismo, rally, canoagem, enduros.); 

• Construir um Centro de Convenções, com auditórios e salas de reuniões, para incluir 

o município na rota do turismo de eventos; 

• Implantar Postos de Atendimento ao Turista incluindo implantação de totens de 

atendimento trilíngue; 

• Apoiar e fortalecer festas e eventos tradicionais de médio e grande fluxo de turistas; 

• Criar rotas de passeios turísticos, partindo do centro de Aquidauana; 

• Implantar projeto de fomento ao turismo rural e ecológico nos distritos e aldeias, 

através de trilhas, passeios de ecopedal e visitas guiadas; 

• Reformar e estruturar o Mercado Municipal para o receptivo de turistas; 

• Implantar sinalização turística trilíngue (português, inglês e espanhol) 
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3. DESENVOLVIMENTO URBANO 

As ações de um Planejamento Urbano são objetivos primordiais do nosso 

governo e imprescindíveis para a Aquidauana que estamos idealizando e vamos 

preparar o futuro próximo. 

Ampliaremos as ações relacionadas a qualidade e organização urbanística 

do nosso município com o objetivo de garantir, e constantemente melhorar, a qualidade 

de vida da população em áreas urbanas e rurais, antecipando e assegurando o 

atendimento às necessidades em saúde, educação, moradias, infraestrutura, 

acessibilidade, segurança, entre outros. 

Para alcançar este objetivo, investiremos numa  infraestrutura de 

informações consistentes, precisas e atualizadas;  na estruturação de uma base 

cartográfica municipal,  promovendo o zoneamento urbano e a delimitação de uso e 

ocupação do solo, e ainda, executaremos obras que melhorem a mobilidade, a 

qualidade dos serviços de infraestrutura urbana e a  conservação da cidade e dos bens 

públicos, tais como praças, parques , ruas, etc. 

É imprescindível que esse processo se torne realidade, para que o 

município possa se desenvolver conforme o planejamento elaborado, já que cabe às 

políticas públicas, solucionar problemas urbanos, como saneamento básico, proteção 

do meio ambiente, sistemas de água, lixo e transporte. 

Para operacionalizar toda essa complexidade, além das parcerias com as 

instituições de ensino, investiremos constantemente na gestão para que possamos 

melhorar e capacitar cada dia mais o servidor com o intuito de prestar melhores serviços 

nas ações de conservação do município. 

Vamos   preparar Aquidauana para o futuro, começando um importante 

processo de expansão político-econômica resultante da instalação de empresas devido 

aos incentivos e á infraestrutura que será disponibilizada pelo município. 
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3.1. POLÍTICA URBANA 

A política de desenvolvimento urbano tem dois objetivos constitucionais 

essenciais: a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, na 

forma que dispuser o Plano Diretor, e a garantia do bem-estar de seus habitantes. 

 Ambos os objetivos tem relação direta com a concretização dos direitos 

sociais ao trabalho, à moradia, ao transporte e ao lazer, que correspondem às quatro 

funções essenciais da cidade.  

A execução da atividade urbanística é uma função que 

desempenharemos mediante a necessária participação da sociedade civil, pois todos 

somos afetados por essas atividades: proprietários, moradores, trabalhadores, 

comerciantes e turistas, com o objetivo de habitar e usar o mesmo espaço territorial. 

As ações de Planejamento Urbano  são objetivos primordiais do nosso 

governo, assim,  ampliaremos as ações relacionadas à melhoria da qualidade e 

organização urbanística do nosso município, à qualidade dos serviços de infraestrutura 

urbana e conservação da cidade e dos bens públicos, investiremos constantemente na 

gestão para melhorar e capacitar o servidor com o intuito de prestar melhor serviço nas 

ações de conservação do município e executaremos obras que melhorem a mobilidade, 

pautadas na acessibilidade, qualidade e respeito ao cidadão e aos recursos públicos 

 

PROPOSTAS: 

• Elaborar o Plano Municipal de Urbanização;  

• Efetivar o cadastro Multifinalitário;  

• Compatibilizar a ocupação do solo urbano com diretrizes que assegurem o 

equilíbrio entre empregos, transportes, habitação e equipamentos socioculturais 

e esportivos e atenda às novas ocupações de áreas, visando incentivar o 

investimento privado e o adensamento residencial; 
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• Identificar vazios urbanos e trabalhar com projetos de habitação social de capital 

público e privado;  

• Implantar parques e praças nos bairros, distritos, aldeias e comunidades rurais, 

dotando-os de segurança e descentralizando as práticas de cultura, esporte e 

lazer promovidas pela Prefeitura;  

• Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar sua 

adequada conservação;  

• Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios públicos; 

• Assegurar uma adequada conservação, renovação e utilização do patrimônio 

cultural urbano; 

• Revitalizar a Rodoviária, fornecendo mais segurança e conforto aos passageiros 

e seus acompanhantes. 

 

3.2. MOBILIDADE URBANA, ACESSIBILIDADE E TRANSPORTE 

  As condições de deslocamentos dos aquidauanenses estão sendo 

comprometidas pelos obstáculos crescentes à locomoção urbana. A  falta de transporte 

público em nossa cidade,  causando dificuldades de acesso ao local de trabalho, escolas 

e unidades de saúde, somados a uma série de externalidades  negativas, 

como acidentes,  congestionamentos e  falta de vagas de estacionamento, impactam a 

vida  das pessoas dentro da cidade , em  especial, a dos mais pobres, que geralmente 

moram em regiões mais distantes. 

A maioria das vias não dispõe de passeios para pedestres, tornando-as 

inacessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Somado aos problemas 

citados, há necessidade de dotar a cidade de uma rede cicloviária, como forma de 

ofertar uma mobilidade saudável, que não impacte no tráfego e que venha a ser um 

elemento de integração socioespacial. 
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Vamos adotar medidas alinhadas com o objetivo maior de se construir 

uma mobilidade urbana sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental 

com foco nas pessoas, e não veículos, ao contrário do que sempre ocorreu. Vamos 

priorizar o transporte público e o transporte não motorizado, além da construção da 

infraestrutura viária de Aquidauana. 

Com isso, garantiremos o direito de ir e vir com qualidade e segurança, 

determinando uma dinâmica técnica para o tratamento da mobilidade na cidade, 

respeitando o ser humano e meio ambiente. 

 

PROPOSTAS: 

• Viabilizar transporte coletivo para a população; (Transporte Tarifa Social); 

• Adequar calçadas e travessias, para locomoção de pedestres e pessoas com 

deficiências; 

• Ampliar e regulamentar o uso de vagas de estacionamento de veículos na região 

central da cidade; 

• Ampliar áreas de ciclofaixas e ciclovias nas principais vias de acesso aos bairros e 

centro;  

• Ampliar os espaços de estacionamento de bicicleta nas ruas do centro; 

• Realizar campanha educativa para o trânsito para pedestres, condutores, passageiros 

e ciclistas; 

• Ampliar a instalação de semáforos para veículos e pedestres; 

• Recuperar a sinalização horizontal e vertical nas vias públicas; 

• Implantar sinalização viária específica para áreas escolares. 
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3.3. HABITAÇÃO e REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O atual cenário das condições habitacionais em Aquidauana apresenta-

se como um problema social e econômico com grande impacto na vida das pessoas e na 

cidade.  Nos últimos 4 anos, praticamente, não foi construída uma única moradia, 

contribuindo para o aumento do déficit habitacional na nossa cidade. 

Nosso governo, entendendo que   a administração municipal deve ser o 

agente responsável pela atenuação e superação das desigualdades, vai   priorizar as 

parcerias com o Governo Federal e Estadual e instituições privadas, para viabilizar a 

construção de unidades habitacionais de baixa renda e conjuntos habitacionais , tanto 

na área urbana, como Distritos e Aldeias, além de requalificar as áreas urbanas nos 

bairros que necessitarem, devolvendo a  dignidade, segurança  e melhoria na qualidade 

de vida dos cidadãos aquidauanenses. 

 

PROPOSTAS: 

 

• Revisar o Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS  

• Promover o efetivo funcionamento do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação; 

• Realizar Diagnóstico e Cadastro da demanda habitacional;  

• Realizar um levantamento das áreas públicas destinadas ao município;  

• Construir moradias em parceria com os governos federal e estadual; 

• Priorizar o atendimento de famílias de 0 a 3 salários mínimos na produção de 

habitação;  

• Implementar e aderir á programa para construções, ampliações e reformas de 

Unidades Habitacionais na área rural, aldeias, distritos e assentamentos; 
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• Desburocratizar e baratear o trâmite da regularização fundiária; 

• Elaborar e executar projetos de urbanização e regularização de assentamentos 

precários;  

• Inserir as comunidades na execução dos trabalhos de urbanização integrada ou 

construção de moradias;  

• Viabilizar, em parceria com entidades de classe e de ensino/pesquisa/extensão, 

programa de assistência técnica gratuita na área de habitação e regularização 

fundiária para associação de moradores;  

 

3.4. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

Muitas ruas e acessos às principais localidades e bairros de Aquidauana, 

apresentam deficiências quanto à pavimentação, especialmente, as que atendem às 

funções e serviços básicos como acesso aos moradores para suas residências, para os 

locais de trabalho, escola, posto de saúde, etc.  

No nosso governo, para que não seja necessário a quebra e retirada do 

asfalto, pouco tempo após sua inauguração, as obras de pavimentação estarão de acordo 

com um planejamento e projeto de engenharia que atenda aos vários procedimentos 

obrigatórios como a construção de um sistema de drenagem para escoar a água das chuvas. 

Também faremos a manutenção das ruas pavimentadas, além de instalar a 

sinalização para o trânsito, garantindo que motoristas e pedestres utilizem a via de forma 

mais segura.  

 Diante o exposto, nosso governo vai oferecer esta infraestrutura de 

pavimentação das vias, dos passeios e das ciclovias, utilizando soluções que permitem o 

deslocamento com fluidez e a acessibilidade reduzindo as desigualdades. 
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PROPOSTAS: 

• Elaborar um plano de recuperação e recapeamento viário das principais ruas da 

cidade; 

• Realizar pavimentação de vias públicas na área central, bairros e distritos, em 

parceria com poder público e comunidades; 

• Articular junto aos Governos Estadual e Federal, a pavimentação do anel viário que 

dará novo acesso à Aquidauana pela Rodovia BR 419; 

• Viabilizar recursos para a recuperação das vias estruturadoras dos bairros, incluindo 

sinalização, calçadas e ciclovias.  

• Implantar as obras de controle de enchentes, alargamento de pontes e galerias 

através de captação de recursos junto ao BID e/ou demais instituições; 

• Acionar a Sanesul para o cumprimento da pactuação com o município em relação à 

rede de esgoto;  

 

3.5. ESTÉTICA URBANA 

Os espaços públicos, são essenciais para nossa cidade, já que eles são 

locais de encontro dos moradores e podem gerar diversas possibilidades de convivência 

entre as pessoas. 

Na nossa gestão, vamos investir fortemente na iluminação, preservação 

e manutenção de ruas e calçadas, revitalização e implantação de praças e parques e 

também na arborização da cidade, estimulando a interação entre as pessoas e o 

ambiente que elas vivem, além de conferir um aumento da percepção de segurança 

nesses locais. 

Nós aquidauanenses, merecemos viver numa cidade mais bonita, que 

tenha espaços públicos bem projetados e de qualidade, que incentivem a convivência 

entre as pessoas e melhore a segurança e qualidade de vida delas. 
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PROPOSTAS: 

• Implantar o Projeto Aquidauana Mais Bonita, de ações integradas e mutirões de 

limpeza como:  capina, pintura de meios-fios, poda de árvores, sinalização, e 

iluminação, na área urbana, distritos, aldeias e áreas rurais; 

• Reforçar as ações de manutenção das vias de trânsito da cidade, de modo a garantir 

maior eficiência dos recapeamentos e das operações tapa‐buraco; 

• Recuperar os passeios públicos e   meios-fios;  

• Retirar obstáculos que impedem a livre circulação nos passeios públicos; 

• Instalar lixeiras públicas nas vias e praças; 

• Construir rampas de acessibilidade; 

• Intensificar a identificação de ruas e rever o processo de numeração dos domicílios; 

• Realizar ações de arborização e jardinagem das praças e áreas livres no município, 

priorizando a vegetação nativa; 

• Viabilizar a implantação de novas praças, em especial, nos bairros e área rural;  

• Realizar a revitalização de praças e parques existentes. 

 

3.6.  CIDADE  DIGITAL 

No nosso governo, a cidade digital é um projeto mais abrangente do que 

apenas oferecer internet para os cidadãos por meio de recursos convencionais de 

telecomunicações, para nós, esse conceito de cidade inclui também, por exemplo, 

sistemas de informações para a gestão municipal e para prestação de serviços aos 

cidadãos. 

Vamos  elaborar e implementar um plano de TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação), com base nas condições geográficas e necessidades do 



87 
 

nosso município e implantar processos online em todas as áreas, tais como: na Saúde, 

as marcações e agendamento de consultas, entrega de resultados de exames; na 

Educação, os sistema de matrículas, diários, notas dos alunos etc..; o de 

Geoprocessamento, que atende todas as secretarias do município, propiciando uma 

governança mais eficiente; na área de Segurança o município contará com o sistema 

vídeo monitoramento público, com câmeras de alta resolução  posicionadas em  pontos 

estratégicos para combate à criminalidade e acidentes de trânsito, e ainda na área de 

segurança, o vídeo -monitoramento das escolas, postos de saúde e demais 

equipamentos públicos; soma-se à isso tudo, o projeto “Aquidauana Digital”,  que além 

da área central,  oferecerá acesso WIFI grátis para a população das áreas mais  carentes 

da cidade, onde as concessionárias  não têm interesse em atuar, devido à pouca 

demanda e principalmente ao baixo poder aquisitivo destas comunidades. 

Os projetos de cidade digital permitirão a disponibilização e 

compartilhamento de informações e serviços públicos, numa comunicação rápida e 

direta dos moradores, empresários e agentes públicos com a administração municipal, 

passando a representar um importante meio de interação entre esses e, para o 

desenvolvimento da nossa Aquidauana. 

 

PROPOSTAS: 

• Elaborar e implementar um Plano de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 

para Cidade Digital;  

• Ampliar a oferta de acesso gratuito à internet para vários pontos da cidade, prédios 

públicos municipais e equipamentos urbanos, tais como: rodoviária, unidades de 

atendimento à saúde, CRAS, Praças, em especial, nos bairros; 

• Conectar as escolas municipais, os CMEIs e demais unidades escolares à rede 

tecnológica municipal que vai proporcionar o acesso à internet e internet sem fio; 

• Disponibilizar tablets para os professores da rede municipal utilizarem como 

instrumentos de interação, pesquisa e disseminação de conteúdo; 
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• Criar Centros de Inclusão Digital, voltados para a juventude e a população mais 

carente do nosso município, inclusive, aldeias e distritos; 

• Ofertar cursos de informática básica para terceira idade e nas escolas municipais; 

• Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas 

disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e 

colaboração em torno de questões de interesse público; 

• Criar oficinas solidárias (montagem e manutenção de computadores em desuso para 

doação a pessoas carentes). 

 

3.7. SEGURANÇA CIDADÃ 

 

Na nossa gestão, vamos elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública 

de Aquidauana e atuar em ampla parceria com os governos federal e estadual através 

de suas polícias, do Judiciário e do Ministério Público, na proteção das pessoas e do 

patrimônio, bem como a preservação da ordem pública. 

Como intuito de minimizar a criminalidade e as ações repressivas 

efetuadas pelas polícias, vamos  investir em  ações de prevenção à violência, 

melhorando as ruas, a  iluminação da cidade e instalando câmeras em pontos 

estratégicos  e , além disso, vamos  também criar a guarda municipal para auxiliar na  

organização do espaço urbano, proteção de bens, serviços e instalações. 

 Ainda no sentido preventivo de combate à violência e criminalidade, 

vamos atuar com projetos educativos junto às crianças e adolescentes nas escolas e, 

estimular a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, envolvendo a 

população na discussão dos problemas e apontando soluções. 

 

 



89 
 

PROPOSTAS: 

• Elaborar um Plano Municipal de Segurança; 

• Criar a Guarda Municipal de Aquidauana;  

• Criar o Observatório de Segurança em parceria com as polícias, o judiciário, o 

ministério público, o sistema de cumprimento de penas privativas de liberdade e 

medidas socioeducativas; 

• Criar o Policiamento Preventivo e Comunitário a ser feito pela Guarda nos bairros e 

escolas; 

• Atuar conjunta, integrada e efetivamente com as polícias civil, militar e federal nas 

diversas áreas como, por exemplo, a integração efetiva de todos os sistemas de 

atendimento telefônico da área de segurança pública; 

• Viabilizar a implantação de bases de policiamento; 

• Implantar um sistema de monitoramento das principais vias e equipamentos 

públicos, por meio de câmeras de vídeo, para prevenir e inibir a violência urbana;  

• Elaborar e implementar um Programa de segurança escolar;  

• Instalar alarmes em todas as unidades de saúde e educação, com monitoramento 

24h;  

• Articular o aumento do efetivo policial e de viaturas da Polícia Militar; 

• Implementar Programa de Melhoria e Manutenção da iluminação Pública, tanto no 

centro quanto nos bairros da cidade; 

• Implantar o Programa Trânsito Seguro no município de Aquidauana. 
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3.8. PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

A tendência do aquecimento global, pode tornar mais frequentes os 

eventos de temporais, chuvas intensas ou de estiagens severas, entre outros, 

aumentando a possibilidade de incidência de desastres naturais. 

Em Aquidauana, enchentes, inundações e vendaval   são riscos eminentes 

para a população, o que exige o desenvolvimento de planos de ação voltadas para a 

Defesa Civil prevenir e socorrer pessoas das situações de desastres.  

Para que nessas  situações de desastres ocorra  o mínimo de danos às 

pessoas e ao meio ambiente, investiremos na capacitação contínua de pessoas para 

atendimento em situações emergenciais, na estruturação da Defesa Civil e ainda,  

intensificaremos  os  trabalho de prevenção á partir da elaboração do Plano Municipal 

de Proteção e Defesa Civil, onde  faremos o mapeamento das áreas de risco, a 

localização e constatação de situações que possam culminar em desastres ou acidentes. 

 

PROPOSTAS: 

• Estruturar a Defesa Civil do Município de Aquidauana;  

• Elaborar o Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil de Aquidauana; 

• Definir competência e responsabilidade de cada instituição frente aos eventos; 

• Identificar áreas de riscos prioritárias para realização de estudos de impacto e 

planejamento de redução dos riscos; 

• Criar e treinar Núcleos Comunitários de Defesa Civil para a participação de 

voluntários, associações, clubes de serviço, ONGs e instituições religiosas, na atuação 

conjunta de prevenção;  

• Fiscalizar as áreas de risco e impedir novas ocupações irregulares; 

• Planejar a mobilização e resposta mais rápida de órgãos de emergência. 
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3.9. PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 

A procriação desordenada de animais abandonados, é um quadro que se 

agrava a cada dia em Aquidauana, como consequência da omissão da administração 

municipal em relação ao problema e a má distribuição dos recursos públicos necessários 

ao tratamento específico dos animais. 

Ocorre, que o crescimento da população de animais abandonados, que 

por si só, já é um problema, aumenta a facilidade quanto à disseminação de zoonoses 

como: surtos de raiva, leptospirose, ancilostomose, toxoplasmose, além de infestações 

por pulgas e carrapatos, afetando a saúde pública. 

Nosso governo, além de coibir os maus tratos aos animais, assumirá a 

responsabilidade por essa situação, implementando projetos e celebrando convênios 

com entidades protetoras de animais e instituições de ensino superior  para o 

desenvolvimento de ações de controle das populações,  implantar mecanismos de 

registro e identificação de cães e gatos e proceder a esterilização de animais de ruas e 

aqueles pertencentes a família de baixa renda, além da realização de  campanhas 

educativas para bons tratos e de adoção de animais. 

 

PROPOSTAS: 

• Criar unidade administrativa com orçamento definido; 

• Estabelecer parceria com as entidades de proteção aos animais e instituições de 

ensino superior, para execução de projetos e ações conjuntas; 

• Realizar o controle permanente de populações de animais urbanos, por meio de 

castração de cães e gatos; 

• Implantar unidade móvel de atendimento veterinário;  
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• Construir o canil e o gatil municipal e estruturar equipe, com a finalidade de recuperar 

e tratar animais resgatados e posterior microchipagem e doação; 

• Proceder o registro geral de animais e realizar o levantamento da população animal 

de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas;  

• Desenvolver ações educativas de proteção aos animais, junto aos alunos da rede 

municipal e famílias com animais; 

• Atuar de forma educativa, preventiva e punitiva na fiscalização municipal para o 

cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais; 

• Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada de 

providências em casos de maus tratos; 
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4. GESTÃO AMBIENTAL 

 

Aquidauana é um município com grande influência da presença do bioma 

Pantanal, abrigando uma grande biodiversidade. Contudo, essa relevância ambiental 

não diminui os problemas advindos com o processo de intensificação da ocupação e 

exploração humana dos recursos naturais como: desmatamentos, poluição de águas 

superficiais, entre outros. 

A  falta de  planejamento e de diretrizes para  a ocupação do espaço 

urbano, a falta de áreas verdes e de lazer levam  a  população a  ocupar 

áreas  inapropriadas, realizando ligação de  esgotos  clandestinas, deposição de lixo e  

entulhos e  criação de animais, que impactam diretamente as unidades de conservação 

da área urbana como Parques Naturais da lagoa Comprida, João Dias e Pirizal,   

ampliando os  danos  causados  ao nosso meio ambiente , que é extremamente delicado  

do ponto de vista ambiental e merece uma atenção especial no que se refere a políticas 

de sua utilização. 

Para ao longo do tempo superarmos e, de imediato,  amenizarmos o 

impacto desses e outros  problemas, vamos priorizar o envolvimento de toda a 

população, instituições de ensino, órgãos públicos e privados e autoridades do 

município na realização de um amplo pacto pela preservação ambiental do nosso 

município, que considere a estruturação do sistema municipal de meio ambiente, tendo 

como metas a adequação das legislações municipais de meio ambiente; o 

fortalecimento e estruturação da Gerência de Meio Ambiente, a capacitação 

permanente das equipes técnicas para a realização de licenciamentos, fiscalização e  

educação ambiental e, sobretudo,  o devido funcionamento do Conselho de Meio 

Ambiente e devidos aportes ao  Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

O desenvolvimento sustentável de Aquidauana, que atenderá às 

necessidades das nossas gerações atuais e futuras, pode ser construído compreendendo 

ações que ao mesmo tempo preservam os ecossistemas e a biodiversidade, através de 

iniciativas que garantam a boa gestão dos recursos naturais locais. 
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4.1.  POLÍTICA AMBIENTAL 

O mau gerenciamento ambiental em Aquidauana, vem sendo discutido 

em função da degradação da natureza e consequente decadência da qualidade de vida, 

tanto na cidade, como na área rural.   

Na nossa gestão, o trato das questões ambientais terá como objetivo 

estabelecer, recuperar e/ou manter o equilíbrio entre a natureza e os moradores, 

embasado na efetiva formulação e implementação de uma política capaz de garantir 

diretrizes e normas para ações eficientes e eficazes. 

Vamos elaborar com a participação ativa da comunidade, uma proposta 

de planejamento que tenha uma estrutura organizada e consistente e fortaleça as 

instâncias administrativas, possibilitando o êxito de sua implementação e que inclua 

discussões sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, qualidade 

ambiental, inclusão social, educação, identidade cultural e saúde. 

 

PROPOSTAS: 

• Fortalecer o Sistema de Gestão Ambiental Municipal e integra-lo ao Sistema Nacional 

e ao Sistema Estadual;  

• Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente;  

• Fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente para recebimento e alocação de 

recursos provenientes de multas, impostos e outros a serem utilizados em ações de 

proteção e conservação ambientais;  

• Direcionar o ICMS ecológico para o Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

• Intensificar a fiscalização ambiental do município, para atuar em parceria com a 

fiscalização federal e estadual; 

• Implantar plano de ação para adequação das áreas de interesse ambiental, ocupadas 

irregularmente. 
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• Desenvolver ações locais de conservação de solo. 

• Implantar programa de produção de mudas para arborização e recomposição de 

matas ciliares;  

• Reforçar as medidas mitigadoras e compensatórias para usos e ocupações do solo;  

• Manter articulação permanente com os municípios do CIDEMA; 

• Oferecer orientação à população sobre os procedimentos e legislações ambientais, 

assim como, em ações de defesa dos cidadãos prejudicados por danos ou passivos 

ambientais;  

• Implementar, fortalecer e ampliar ações integradas de educação ambiental, 

envolvendo os diversos setores na mobilização da população para a resolução de 

problemas locais;  

• Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino. 

 

4.2. SANEAMENTO BÁSICO 

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas 

constitui fator de prevenção de doenças; a água em quantidade insuficiente ou 

qualidade imprópria para consumo humano poderá ser causadora de doenças. O 

mesmo pode ser verificado quanto à inexistência e pouca efetividade dos serviços de 

esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e de drenagem 

urbana. 

No município de Aquidauana, de acordo com o IBGE, somente 28.2% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado e apenas 15.3% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Já em relação ao abastecimento de água, ainda convivemos 

com a constante falta de água em vários pontos da cidade. 
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A situação do saneamento básico no nosso município é muito precária e 

as necessidades da população não são atendidas, tanto pela falta de obras quanto pela 

falta de investimentos. Na nossa gestão, é prioridade elaborar uma política de 

saneamento, pautada na melhoria da qualidade de vida e prevenção à saúde dos 

aquidauanenses, para isso, não mediremos esforços para viabilizar recursos e investir 

na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, o Sistema de Esgotamento 

Sanitário e Drenagem. 

 

PROPOSTAS: 

• Elaborar a Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental e o Plano Diretor 

de Água e Esgoto; 

• Viabilizar recursos para a reestruturação, modernização e ampliação do Sistema de 

abastecimento de água (Captação, Tratamento, Armazenamento e Distribuição) 

melhorando a distribuição e o abastecimento de água nas regiões altas da cidade e 

garantindo o acesso de toda a população a esses serviços; 

• Viabilizar recursos para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de modo a 

garantir o atendimento de toda a população;  

• Rediscutir o contrato com a Sanesul, coordenar e fiscalizar a qualidade dos serviços 

prestados e as tarifas cobradas e realizar trabalhos conjuntos para retirar o esgoto 

sanitário do rio Aquidauana. 

• Fortalecer o Programa Municipal de Educação Sanitária e Ambiental, visando à 

integração da rede de ensino local e comunidades.  

• Ampliar os investimentos na verificação de ligações clandestinas de esgoto por 

meio de ações eficientes de regularização e campanhas mobilizadoras que 

envolvam os consumidores. 
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4.3. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Em Aquidauana, o descaso e a falta de políticas públicas, tem permitido 

várias ações agressivas, degradantes e poluentes ao meio ambiente, relacionadas aos 

resíduos sólidos   produzidos na cidade. 

A atual gestão não evoluiu no tempo e o aterro sanitário construído 15 

anos atrás, também se transformou em lixão a céu aberto e todo resíduo coletado pela 

coleta regular está disposto sem tratamento ou coleta seletiva, atraindo vetores e 

transmissores de doenças, provocando  mau cheiro,   poluição do lençol freático, 

poluição do ar e poluição visual; e o antigo lixão da Santa Terezinha, sem fiscalização e 

controle da prefeitura, voltou a receber resíduos de diversas fontes, inclusive de 

empresas . 

No nosso governo, diante dessa situação caótica, daremos atenção 

especial ao gerenciamento de resíduos sólidos, implantando novo aterro sanitário, 

planejando ações que envolvem as etapas de coleta, transporte,  tratamento, 

destinação e disposição final ambientalmente adequada ao lixo de nossa cidade; além 

disso, vamos implantar programas de educação ambiental , coleta seletiva de materiais 

recicláveis em parceria com os separadores, catadores e sucateiros da cidade. 

Na nossa gestão, o gerenciamento dos resíduos sólidos, referenciado por 

ações planejadas e articuladas, se tornará mais uma fonte geradora de trabalho e renda 

para as famílias mais necessitadas. Assim, promoveremos o merecido respeito ao meio 

ambiente, á vida e o bem-estar dos aquidauanenses. 

 

PROPOSTAS: 

• Elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 

• Construir novo Aterro Sanitário em parceria, para a destinação e a disposição 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; 
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• Ampliar os serviços de coleta e transporte regular de resíduos domiciliares e 

comerciais; coleta regular e transporte de resíduos de volumosos; coleta de poda de 

árvores e varrição de ruas na cidade, distritos e área rural; 

• Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta seletiva, coleta de resíduos e limpeza 

urbana; 

• Ampliar a quantidade de lixeiras públicas nas vias e passeios; 

• Estimular a reativação da   ASSEPAR - Associação dos Separadores de Resíduos, e 

fazer parceria com sucateiros e catadores, para as práticas de redução, recuperação, 

reutilização e reciclagem de matérias recicláveis, incentivando a coleta seletiva, 

fomentando a geração de emprego e renda; 

• Intensificar o trabalho de educação ambiental, com vistas a conscientização da 

população em separar corretamente os resíduos, melhorando a reciclagem e a 

destinação final ambientalmente correta destes. 

• Promover ações de recuperação ambiental das áreas do antigo lixão e do atual. 

 

4.4. PRESERVAÇÃO DE PARQUES, CÓRREGOS E NASCENTES  

Aquidauana têm uma riqueza natural na área urbana, que são os Parques 

Naturais Municipais: da Lagoa Comprida, João Dias e do Pirizal.  O Parque da Lagoa 

Comprida atrai praticantes de atividades esportivas e de lazer, em meio à existência de 

moradias e animais bovinos, equinos e de estimação e ainda, ao lixo e fogo ateado em 

seu entorno. No Parque do Pirizal, há um espelho d’água e esgoto doméstico lançado 

no seu canal, e em seu entorno há depósitos de lixo. No Parque João Dias, as lagoas 

surgiram com a extração de argila para o abastecimento das olarias da cidade e há 

pontos de descarte de lixo, além de caça e pesca realizada pelos moradores dos bairros 

próximos. 

Já os cursos d’água, em especial, do córrego João Dias, da Lagoa Comprida 

e do Guanandy, essenciais para a garantia de oferta de água em quantidade e qualidade 
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suficiente para os diferentes usos da população, inclusive o abastecimento de água 

doméstico também estão sofrendo com o  desmatamento , o lixo domiciliar e o  esgoto 

sanitário. 

Em comum, nesses parques, há a total desconformidade com o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, pois,  não existe manutenção e fiscalização, 

colocando em risco sua preservação e conservação, e por conta disso, estão 

provocando a  sua degradação ambiental quando eram para  proporcionar uma maior 

qualidade de vida e conforto ambiental à população, amenizando a temperatura e 

mantendo a umidade do ar . 

Nossas propostas, são para mudar essa realidade e transformar a cidade 

em um ambiente aprazível, com a inserção de elementos naturais no cenário urbano, 

para a manutenção da qualidade de vida. 

 

PROPOSTAS: 

• Elaborar o Plano Municipal de Manejo para os Parques Naturais Municipais da 

Lagoa Comprida, João Dias e Pirizal; 

• Elaborar um plano de regularização fundiária dos Parques Naturais da Lagoa 

Comprida, João Dias e Pirizal prevendo a delimitação dos Parques nas áreas de 

possíveis conflitos de posse e ações para impedir futuras ocupações na área do 

Parque. 

• Elaborar um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes produzidos nos 

Parques Naturais Municipais; 

• Criar um Grupo de Trabalho para estruturar as normas e regulamentar as atividades 

de Unidade de Proteção e posteriormente instituí-las; 

• Estabelecer parcerias com as Universidades, Instituições de Pesquisa Públicas e 

Privadas e ONGs para implantar Programa de Pesquisa e Monitoramento dos Parques 

Naturais Municipais da Lagoa Comprida, João Dias e Pirizal, de forma a aumentar o 
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conhecimento sobre os processos ecológicos, a biodiversidade e os aspectos sociais 

e histórico-culturais desses Parques; 

• Criar equipe de profissionais, estagiários e voluntários e capacitá-los para realizar 

ações de controle, monitoramento e proteção dos Parques Naturais 

• Estruturar e revitalizar os Parques do Pirizal e João Dias para educação ambiental e 

patrimonial; 

• Ampliar a área revitalizada e oferecer novos atrativos no Parque da Lagoa 

Comprida;  

• Implementar plano de ações de preservação da nascente do Parque da Lagoa 

Comprida;  

• Implementar um Sistema de Sinalização indicativa e interpretativa para os Parques 

Naturais Municipais; 

• Desenvolver ações educativas voltadas à sensibilização dos moradores do entorno 

dos Parques Naturais da Lagoa Comprida, João Dias e Pirizal, sobre as questões 

ambientais, a importância do Parque e os inúmeros valores e benefícios associados a 

sua presença.  

• Articular junto à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Estadual de 

Educação a elaboração de um plano de trabalho conjunto envolvendo ações de 

educação ambiental com as escolas; 

• Promover o conhecimento da biodiversidade local aos alunos da Rede Municipal , 

através de estudos, palestras, seminários, etc.. com orientação de cientistas, 

professores e pesquisadores do município e da região; 

• Buscar parceria com Secretaria de Turismo do município e outras instituições para 

promover o turismo local, com ações e estímulos para seu fortalecimento; 

• Estimular atividades ligadas ao turismo rural/ecológico e a venda de produtos ligados 

aos Parques e a prestação de serviços de apoio ao turista pelos moradores do 

entorno; 
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• Elaborar projeto de Preservação das Nascentes e Matas Ciliares em parceria com 

empresas, ONGs, associações, escolas, universidades e captar   recursos financeiros 

do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para sua execução; 

• Desenvolver um núcleo de pequenos produtores modelo em preservação de 

nascentes nos Distritos de Camisão, Piraputangas e Cipolândia, por meio da 

conscientização das pessoas daquela região e das demais que se interessarem pelo 

projeto, que servirá de incentivo para que outras comunidades preservem seus 

recursos hídricos; 

• Promover o intercâmbio e a troca de experiências dos pequenos produtores entre si 

e os executores e parceiros do projeto.  

• Promover ações de preservação das nascentes e matas ciliares e de conscientização 

da importância do rio Aquidauana para a população, por meio de seminários, 

palestras, oficinas e visitas;  

• Efetuar parcerias para treinamentos e capacitação permanente de técnicos do poder 

público e privados, cm intuito de adoção de práticas conservacionistas de 

recuperação e manejo dos recursos naturais; 

• Identificar e demarcar com placas indicativas, todos os locais onde existem 

nascentes, por meio da colaboração dos proprietários rurais ou moradores locais; 

• Implantar um viveiro de mudas de espécies nativas em conjunto com os produtores, 

como incentivo ao reflorestamento das áreas degradadas e a recuperação das matas 

ciliares. 

• Fazer o replantio da área de recarga, se necessário for, que deverá encobrir a área 

onde a nascente está situada, mantendo o bosque já existente e progressivamente 

aumentando as áreas plantada e preservada. 

 

 

 



103 
 

 

 

5 

GESTÃO PÚBLICA 

 

5.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

5.2. GESTÃO FINANCEIRA 

5.3. TRANSPARÊNCIA E COMBATE Á CORRUPÇÃO 

5.4. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

5.5. VALORIZAÇÃO E RESPEITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 

 

 

 



104 
 

5. GESTÃO PÚBLICA 

 

Nosso governo, vai romper com o atual modelo de gestão patrimonialista 

e  burocrática que predomina na administração municipal de Aquidauana, por 

entendermos que não  há mais espaço para uma gestão irresponsável e amadora que 

aplica mau os recursos financeiros , assim como, também não há mais espaço para o 

desrespeito e descaso com a população aquidauanense, evidenciados nas constantes 

atitudes antiéticas praticadas por agentes públicos que priorizam interesses pessoais ou 

de terceiros, esquecendo de atender ás necessidades básicas da população . 

Vamos promover mudança de atitude, de pensamento e, sobretudo, 

comportamental para prestarmos serviços públicos com qualidade e eficiência e 

atendermos as demandas e necessidades do povo aquidauanense. 

Nossa gestão à frente da administração municipal, será pautada em 

resultados e metas, na transparência e conhecimento técnico necessário para a 

obtenção de resultados na implementação das políticas públicas. Para que isso 

aconteça, realizaremos investimentos na valorização e qualificação profissional dos 

servidores, em tecnologia da informação (TI) e ferramentas gerenciais. 

A  participação popular nas políticas públicas é o meio que acreditamos 

para melhorar a qualidade dos serviços e das políticas públicas permitindo que as 

pessoas  tenham acesso á administração municipal, dando início ao processo de maior 

interação entre o governo e as diversas representações existentes no município, 

compartilhando a responsabilidade por tomadas de decisões sobre alguns problemas 

públicos. 

 Com esse modelo de gestão, qualificaremos as tomadas de decisões com 

maior controle e gerenciamento dos processos, alcançando de forma mais rápida e 

eficiente os objetivos e metas traçados, além de proporcionar às aquidauanenses 

maiores   qualidades na prestação dos serviços. 



105 
 

5.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Vamos assumir a Prefeitura, com o compromisso de modernizar a  

estrutura organizacional e métodos de trabalho da administração municipal  para 

agilizar o trâmite de processos, reduzir despesas, melhorar a troca de informações entre 

secretarias e órgãos e atualizar a base de dados do cadastro  do município, contribuindo 

para o fortalecimento da arrecadação e dando mais transparência às ações da 

administração municipal. 

Outro importante processo  que vamos garantir na nossa gestão, é a 

participação direta  do aquidauanense na definição das prioridades para o município, 

através da criação  de instâncias de consulta popular, bem como, de elaboração de 

estudos e projetos em benefício de toda a cidade,  aproximando  a população da gestão 

municipal e das tomadas de decisões, fazendo com que a administração não seja apenas 

um simples prestador, mas um canal de comunicação com a sociedade.  

 

PROPOSTAS: 

• Criar o Fórum de Gestão de Aquidauana, tendo em sua composição, corpo técnico 

das Universidades, Sindicatos, Associação Comercial e Empresarial, Clubes de 

Serviço, etc. para produção de informações, proposição, elaboração e 

acompanhamento de projetos visando o desenvolvimento do município; 

• Implantar o projeto “Prefeitura por Perto”, para realização de audiências públicas nos 

bairros, onde as pessoas possam apresentar, propor e discutir temas ligados à sua 

comunidade; 

• Implantar processo de mudança da cultura e fluxo organizacional, rompendo com as 

posturas e procedimentos burocráticos e estimulando o trabalho de integração e 

transversalidade das diferentes áreas da Prefeitura; 

• Implantar o acompanhamento e o gerenciamento das ações do governo, baseados 

na no cumprimento das definições orçamentárias; 
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• Modernizar o processo de trabalho, com a implantação de sistemas tecnológicos 

capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das ações desenvolvidas; 

• Implementar a digitalização de documentos e plantas, garantindo maior agilidade na 

consulta e preservação dos originais; 

• Organizar o Arquivo Público Municipal;  

• Fortalecer os conselhos comunitários e associações de moradores, criando um canal 

de comunicação direta entre os líderes comunitários e a administração municipal; 

• Criar a Coordenadoria Municipal de Assuntos Comunitária; 

• Criar Programa de Formação Continuada para Conselheiros e Lideranças 

Comunitárias, objetivando acesso à informação sobre o funcionamento do poder 

público e das especificidades da administração municipal. 

 

5.2. GESTÃO   FINANCEIRA 

Faremos nossa gestão financeira em total sintonia com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, estabelecendo políticas com transparência e equilíbrio das 

finanças públicas e implementando prioridades administrativas de forma que a gestão 

seja direcionada para as pessoas que mais precisam. 

Para sair do ciclo vicioso de retração econômica instalado em 

Aquidauana, por um lado, estabeleceremos o contínuo processo de recuperação das 

finanças municipais, revendo contratos, reduzindo despesas, racionalizando gastos, 

eliminando desperdícios e gerenciando os recursos financeiros com austeridade e 

competência. Por outro lado, fomentaremos a incorporação de novas tecnologias, 

modernização de programas, qualificação dos servidores e ampliação da participação da 

população na correta aplicação dos recursos e combate á corrupção. 
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PROPOSTAS: 

• Elaborar um Plano de Recuperação Financeira do Município; 

• Efetivar o Cadastro Multifinalitário, visando um melhor controle e gestão do território.  

• Rever contratos de empréstimos e financiamentos realizados pela gestão atual; 

• Ampliar a fiscalização junto aos grandes contribuintes; 

• Fortalecer parceria/convênio com os tabelionatos de notas e de registro de imóveis 

para repasse de informações de operações comerciais de bens imóveis no Município; 

• Estabelecer parceria com o Fórum para efetuar rodadas de conciliação e realizar 

acordos de débitos com o Município evitando o processo de execução fiscal; 

• Investir em capacitação de servidores, processos e equipamentos tecnológicos para 

aumento da receita; 

• Implementar Programa de Educação Fiscal que aproxime o cidadão da administração. 

 

5.3. TRANSPARÊNCIA E COMBATE Á CORRUPÇÃO 

Além da preocupação permanente em elevar o nível de desempenho da 

gestão pública, nosso governo deve dedicar especial atenção às questões que envolvam 

a ética, a moral, e a transparência na administração pública. 

Na nossa gestão, vamos elevar o nível de transparência da administração 

municipal. Todo aquidauanense terá acesso de forma ampla, irrestrita e tempestiva às 

informações e atos da administração, para que fiscalize se estamos atuando de acordo 

com as normas legais e aplicando de forma eficiente os recursos financeiros oriundos 

dos tributos retirados dos nossos contribuintes. 
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Com as medidas de Controle Social, além de coibirmos desperdícios e 

evitar que os recursos sejam desviados ilicitamente, tornaremos mais eficaz, célere e 

objetiva a revisão, anulação, repreensão e a punição dos responsáveis por atos ilícitos. 

 

PROPOSTAS: 

• Efetivar e ampliar a atuação do canal de ouvidoria, aproximando a administração 

municipal das demandas dos cidadãos; 

• Reorganizar e apoiar os Conselhos Municipais de Políticas Pública para que operem 

com efetividade e exerçam de forma independente seu papel de elaborador e 

fiscalizador das políticas públicas; 

• Divulgar mensalmente a lista de todos os pagamentos feitos, individualmente, pela 

Prefeitura ou órgãos da administração pública municipal, incluindo verbas de Saúde, 

FUNDEB, e quaisquer outros, mesmo que a origem da verba tenha vinculações com 

a administração estadual ou federal, com valores, nome dos beneficiários, CNPJ ou 

CPF, e a que título foi feito o pagamento; 

• Estabelecer análises com informações do TCU, TCE, CGU, Receita Federal, MPF, MPE, 

das empresas e pessoas inidôneas e inaptas á contratar com administração 

municipal, promovendo transparência plena no processo de contratação; 

• Estruturar a carreira de Auditor Público Municipal, com a criação do quadro efetivo 

de servidores e realização de concurso público; 

• Publicar, no site oficial da prefeitura e na imprensa local, extrato de todas as licitações 

feitas pela Prefeitura, as condições contratuais impostas aos participantes, e os dados 

do vencedor, com preços e condições gerais do contrato; 

• Realizar audiências públicas para discussão e priorização na alocação dos recursos da 

Prefeitura;  

• Priorizar os servidores efetivos na ocupação de cargos comissionados; 
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• Adotar requisitos de probidade e idoneidade moral, equivalentes aos da Lei da Ficha 

Limpa para ocupantes de cargos em comissão; 

• Adotar código de conduta para os funcionários da Prefeitura, visando a qualidade na 

prestação de serviços aos munícipes e a integridade na conduta profissional. 

• Afastar imediatamente, servidor envolvido em denúncias fundamentadas de 

corrupção, colaborando com as investigações e afastando definitivamente, a bem do 

serviço público, se comprovadas. 

 

 

5.4. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

 

Nosso governo, tem a clara compreensão de que o bem-estar dos 

servidores públicos aposentados do município de Aquidauana deve sempre prevalecer 

e que o   benefício previdenciário decorre de contribuições realizadas pelo segurado ao 

sistema, ao longo de anos de trabalho. 

Com essa premissa, faremos uma gestão responsável do AQUIDAPREV, 

buscando sanar as situações de desequilíbrio financeiro e atuarial, adotando medidas 

técnicas e administrativas, capazes de anular ou de pelo menos reduzir os déficits 

projetados, dentre elas, a regularização das contribuições e o repasse dos valores 

arrecadados dos segurados para o fundo previdenciário. 

Tais medidas, serão adotadas com o intuito de amenizar o 

comprometimento do nível de sustentabilidade da instituição, que aponta para 

problemas futuros, não só para os segurados, mas também para o equilíbrio fiscal do 

município. 
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PROPOSTAS: 

• Fortalecer o AQUIDAPREV, assegurando solidez e viabilidade financeira para garantir 

o pagamento dos benefícios futuros; 

• Cumprir nos prazos legais, os processos de aposentadorias, processos de pensões, 

auditorias de benefícios realizadas; 

• Realizar o censo previdenciário dos inativos e pensionistas conforme previsão legal; 

• Realizar a avaliação atuarial anual nos termos da legislação vigente; 

• Efetuar os repasses atualizados, visando o equilíbrio financeiro e atuarial previstos 

nas normas legais ; 

• Elaborar novo Plano de Custeio do AQUIDAPREV; 

• Atualizar o fluxo de processos e elaborar   manuais de todas as atividades do 

AQUIDAPREV; 

• Promover cursos de capacitação e aperfeiçoamento para servidores do 

AQUIDAPREV. 

 

5.5.  RESPEITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

Nosso governo, que possui como objetivo uma gestão comprometida 

com a excelência e o compromisso com as pessoas, entende que um servidor motivado 

demonstra dedicação e empenho maiores e mais relevantes, seja na execução de 

tarefas, na gestão e até mesmo no convívio com os demais no ambiente laboral, 

trabalhando de forma eficaz e, principalmente, com respeito ao cidadão. 

Para nós, valorizar, enaltecer e reconhecer o trabalho realizado pelo 

servidor público, é elemento fundamental na construção da cidade e na implementação 

de estratégias de governo através das ações de políticas públicas; são eles que  carregam 
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consigo a responsabilidade de estabelecer um elo entre  a administração municipal e a 

população, prestando serviços essenciais . 

Vamos primar pela motivação e reconhecimento do grau de importância 

dos nossos servidores para a gestão municipal, que vai além do financeiro, mas passa 

também pelas condições adequadas de executar suas atividades com a qualidade que 

os aquidauanenses merecem.  

 

PROPOSTAS: 

• Reativar e reestruturar a Escola de Governo; 

• Elaborar o plano anual de capacitação dos servidores; 

• Atualizar o Plano de Cargos e Salários em parceria com os servidores; 

• Estabelecer parcerias para fomento ao desenvolvimento de competências;   

• Incentivar e assegurar o acesso dos servidores á eventos de capacitação interno e 

externo;  

• Estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida 

como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua 

vida funcional;  

• Buscar parcerias com universidades e faculdades para qualificação profissional de 

servidores; 

• Angariar bolsas de estudo integral ou parcial para concessão aos servidores através 

de parcerias realizadas com Instituições de ensino superior e de idiomas, estimulando 

o servidor à formação de nível superior e a especializar-se como meio de 

desenvolvimento pessoal e profissional 

• Estabelecer avaliação permanente dos resultados das capacitações.;  
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• Estabelecer parceria com o comércio para descontos em compras feitas pelo servidor 

municipal, 

• Proporcionar ao servidor, como forma de comemorar o seu dia, uma semana com 

atividades onde o servidor é o foco: festival de talentos dos servidores públicos 

municipais, abertura das portas da Prefeitura para visitação dos filhos dos servidores, 

premiação do servidor destaque, homenagem ao servidor por tempo de dedicação, 

entre outras; 

• Premiar os servidores que destacaram no desenvolvimento de suas atividades por 

sua dedicação exemplar, estimulando as boas práticas no serviço público, bem como 

incentivar outros servidores públicos; 

• Homenagem pelo tempo que serviram e pelo trabalho prestado aos servidores recém 

aposentados, em ato solene de entrega de Certificado; 

• Promover eventos esportivos como corrida, caminhadas, torneios de futebol, vôlei e 

de truco envolvendo diversos aspectos do servidor como a integração, trabalho em 

equipe, espírito competitivo, melhoria da saúde física e mental e principalmente o 

incentivo a prática de esportes. 
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6 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este conjunto de propostas e diretrizes não se esgotam em si.  Ao 

contrário, este documento pretende ser um ponto de partida para a necessária e 

oportuna reflexão sobre a realidade e o futuro da nossa Aquidauana. Durante a 

campanha eleitoral, queremos debater propostas de forma ampla e democrática e este 

documento, certamente será muito enriquecido com a contribuição dos 

aquidauanenses.  

Enquanto gestores e condutores dos destinos da nossa cidade, 

adotaremos medidas de longo, médio e curto prazos, pautadas em políticas públicas 

transversais e elaboradas com a participação da população,  para que vincule as 

próximas gestões aos desejos e anseios dessa. 

Nós aquidauanenses, acreditamos que merecemos e podemos obter 

muito mais conquistas que realmente impactem em nossas vidas e nos dêem 

perspectivas de um futuro melhor para nossos filhos e para nós mesmos.  Merecemos 

uma cidade que ofereça oportunidades de emprego e melhoria da renda, atendimento 

digno na saúde, escola e formação profissional de qualidade para nossas crianças e 

jovens. Esse futuro só será bem construído se for uma obra coletiva, que tenha a 

participação de todos e que seja fruto de uma postura crítica que não se contenta e não 

se acomoda. Juntos, podemos transformar nossa cidade e proporcionar o merecido bem 

estar de cada morador da nossa amada Aquidauana. 

 

Dra. Viviane Orro  -  Prefeita 

.............................      – Vice-Prefito 
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