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PROGRAMA DE GOVERNO 2021 A 2024 

PREFEITO CIPRIANO MENDES 

VICE PREFEITA TAINARA TERENA 

 

APRESENTAÇÃO 

A chapa ¨AQUIDAUANA PARA TODOS¨, do partido dos 
Trabalhadores, que tem como candidato a Prefeito Cipriano Mendes e Vice-
Prefeita Tainara Terena, apresenta as 13 metas para o desenvolvimento de 
Aquidauana no Quadriênio 2021 a 2024. 

Nosso maior desafio será organizar e garantir confiança e 
transparência na Administração Pública Municipal, atendendo as demandas 
sociais, culturais, esportivas e de lazer dos munícipes. Estimular a 
participação popular nas decisões do executivo municipal através do 
orçamento participativo, criar políticas ativas para atender a juventude, 
mulheres, idosos, afrodescendentes, indígenas, assentados e outras minorias 
sociais, estimular o crescimento econômico, de forma sustentável com a 
preservação do meio ambiente, mesmo nestes momento de crise , buscando 
parcerias para sua realização, garantindo com isso o desenvolvimento e as 
mudanças sociais, indispensáveis a melhoria da qualidade de vida de nossa 
população.  

Buscaremos incansavelmente o desenvolvimento humano, aliado ao 
econômico com sustentabilidade, pensando numa cidade conectada ao 
futuro, dinâmica, participativa, criando ambientes próprios à fixação 
humana, com expectativas, oportunidades e crescimento. 

Este documento reflete os anseios da população de Aquidauana e foi 
elaborado por representações de diversos setores da sociedade. 

 

AQUIDAUANA 

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.  
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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. 

 

DADOS ESTATÍTICOS 

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 
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LAGOINHA 578 

MORRINHOS 310 

IMBIRUSSU 208 

COLÔNIA NOVA 156 

LIMÃO VERDE 1 307 

CÓRREGO SECO 265 

TOTAL 5 714 

Fonte: IBGE Indígenas  

 

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 ASSENTAMENTO RURAIS 

DISTRITO POPULAÇÃO 

ASSENTAMENTO INDAIÁ 625 

POVOADO MORRINHO 658 

TOTAL 1 283 
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FONTE SEMAGRO MS 

6. ECONOMIA 

PIB 917.889,38 (22º) 

PIB PER CAPITA 19 331,31 (65º) 

PERCENTUAL DE RECEITA DE 

FONTES EXTERNAS 

81% 

FONTE IBGE 

 

7. 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 ASSALARIADO 5 423 PESSOAS 

POPULAÇÃO OCUPADA 13,2% 

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM 

RENDIMENTO MENSAL DE ATÉ ½ (MEIO) 

SALÁRIO MÍNIMO 

38% 

 

 

DOMICÍLIOS COM ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO ADEQUADO 

28,2% 

DOMICÍLIOS URBANOS EM VIAS PÚBLICA 

COM URBANIZAÇÃO ADEQUADA 

(PRESENÇA DE BUEIRO, CALÇADA, 

PAVIMENTAÇÃO E MEIO – FIO). 

15,3% 

FONTE IBGE 2018  
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13 METAS 

1. Geração de empregos e renda; 
2. Mais educação; 
3. Mais saúde; 
4. Valorização dos servidores públicos municipal; 
5. Programa de investimento em moradias populares; 
6. Fortalecimento do Turismo sustentável com respeito ao meio ambiente; 
7. Políticas públicas para mulheres, indígenas, afrodescendentes, LGBT+, 

pessoas com deficiências, população de rua, juventude e outras minorias; 
8. Ação Social em defesa da vida; 
9. Valorização da cultura das comunidades indígenas, quilombola, 

ribeirinhas; 
10. Melhoria da infraestrutura do município; 
11. Fortalecimento da segurança pública do município; 
12. Investimento em tecnologia para o desenvolvimento; 
13. Orçamento participativo.  
 

1- GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA 

Aquidauana possui população estagnada em relação ao aumento, 
devido a juventude, sem opções de trabalho, migrarem para outros centros, 
notadamente para Campo Grande. Esse processo será possível de reversão 
com a intervenção massiva do Poder Executivo. Pensando nisso, precisamos 
investir nos pontos cruciais de cada uma de nossas vocações: Agropecuária, 
comércio (Maior gerador de empregos), Turismo (Sustentável), Educação. 

 Agropecuária; investimento na melhoria das estradas vicinais, para 
atender o escoamento dos rebanhos da região e da safra dos pequenos e 
médios produtores rurais. Fazer parcerias com os governos Federais e 
Estaduais buscando aumentar os investimentos na agricultura familiar 
com acompanhamento técnico (Assentamentos, Aldeias Indígenas, 
Quilombos, outros). 

 Comércio: Maior gerador de empregos no município, o comércio precisa 
de uma política visando incentivar a ampliação do potencial de 
crescimento de vendas e geração de empregos, com a revitalização do 
setor comercial da cidade e maior incentivo as empresas instaladas e a 
instalar. 

 Turismo: Promover o desenvolvimento do turismo sustentável no 
município com catalogação dos nossos pontos turísticos, incrementando 
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sua divulgação e criando uma política de incentivos para trazer empresas 
ligadas ao setor para o município. 

 Educação: Aquidauana é um polo Educacional com várias universidades 
instaladas (UFMS, UEMS, IFMS, UNOPAR, UNIDERP, outras), 
trabalharemos para criação de políticas voltadas para promover a 
permanências dos alunos no município (aumentando a circulação de 
recursos financeiro no município, com ocupação imobiliária e gastos no 
comércio local).  

 
 

2- MAIS EDUCAÇÂO 

A Constituição Federal nos garante educação como dever do estado. 
Cabendo ao ente municipal desenvolver essa política pública no âmbito de 
seu município de forma que atende com qualidade as suas demandas.  

O desenvolvimento do sistema educacional no município deve ser 
pensado, executado e amparado no plano municipal de Educação que foi 
elaborado de forma democrática e participativa, tratando o conjunto da 
educação no âmbito municipal. Sua elaboração esta preconizada no plano 
Nacional de Educação PNE, aprovado pela Lei nº 13005 de 25/06/2014. 

 O plano Municipal de Educação 2015/2025, em suas 20 metas 
contempla as necessidades educacionais de sociedade aquidauanense. 
Cabendo ao gestor municipal a garantia do seu cumprimento, com 
investimento necessário para sua execução. 

 

3- MAIS SAÚDE 

Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas 
a ausência de doenças, e sempre está ligado a implicações legais, sociais, 
culturais e econômicas da população segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Sendo o gestor público responsável pelo planejamento, 
desenvolvimento, orientação, coordenação e execução das políticas de saúde 
do município, com apoio do Conselho Municipal de Saúde e em 
conformidade com os parâmetros preconizados pelo SUS: prevenção, 
cuidados e tratamento ambulatorial, hospitalar, fisioterapêutica e 
psicológico, vigilância sanitária, epidemiológica e controlo de vetores. O 
enfoque principal da saúde do município será o atendimento humanizado e 
o trabalho intersetorializado com os setores da educação, ação social e obras, 
possibilitando com isso maior eficácia nas ações de saúde e maior 
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resolutividade nas mesmas.  Para concretização desse objetivo estaremos 
seguindo e executando todas as diretrizes estabelecidas no plano municipal 
de saúde, readequando todos os anos através da Programação Anual de 
Saúde (PAS) e nos casos extraprogramação (ex: pandemia covid 19). 

A prevenção (atenção primaria) norteará todas as ações de saúde no 
município. 

 

4- VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS 

Estabelecer diálogo permanente com as entidades representativas dos 
servidores no sentido de promover, dentro das possibilidades do município, 
a valorização dos servidores, tendo como principal tarefa da próxima gestão 
a reorganização (adequação) do PCCS e estatuto do magistério. 

 

5- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DE MORADIAS 
POPULARES. 

Estabelecer parcerias com o governo Federal e Estadual para viabilizar 
recursos para a construção de casa populares para a população de baixa 
renda, garantindo no orçamento recursos para eventuais contrapartidas, 
estabelecendo espaços para tais moradias em vazios demográficos na área 
urbana, distritos e aldeias, visando a ocupação dos espaços ociosos, 
garantindo assim a redução dos custos e agilidade na montagem da 
infraestrutura para atender a população. 

 

6- FORTALECIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL COM 
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 

Estabelecer agenda propositiva com órgãos do setor de turismo 
Federal e Estadual visando promover maior inserção dos espaços turísticos 
do município de Aquidauana (turismo de pescas, contemplativos, 
arqueológicos e outros) no cenário Estadual e Nacional, garantindo assim 
maior fluxo de pessoas e de recursos na economia local, promovendo 
desenvolvimento, geração de empregos e renda. 

 Fazer parcerias com as entidades e universidades para garantir 
qualificação da mão de obra do setor. 
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7- POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, INDÍGENAS, 
AFRODESCENDENTE, LGTBT+, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, 

POPULAÇÃO DE RUA, JUVENTUDE E OUTRAS MINORIAS. 

Estabelecer parcerias com órgãos públicos e entidades para 
fortalecimento das políticas públicas, promovendo a melhoria das ações para 
atender essas populações. 

 

8- AÇÃO SOCIAL EM DEFESA DA VIDA. 

Atualizar o levantamento social para conhecer a realidade da 
população de Aquidauana, atualizando os dados para melhor atender as 
populações vulneráveis do município. Com isso procurar atender o maior 
número de pessoas em situação de vulnerabilidade, diminuindo o número de 
pessoas em situação de miserabilidade. Estabelecer parcerias com os órgãos 
federais e estaduais para viabilização de recursos necessários a execução das 
ações do setor. Estabelecer parcerias com entidades que atuam na execução 
de ações de combate as vulnerabilidades humanas.  

 

9- VALORIZAÇÃO DA CULTURA DAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E RIBEIRINHAS. 

Estabelecer uma política que atenda os anseios dessas comunidades, 
garantido a perpetuação da memória e divulgação de suas culturas, tais 
como:  

 Feira de artesanato Indígenas, Quilombola e Ribeirinho; 
 Comidas tradicionais; 
 Datas comemorativas: dia do índio, consciência negra, etc; 
 Conhecimento tradicionais dos ancestrais; 
  Festival de pesca, etc. 

 

10- MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.  
 

Manutenção da malha viária do município, buscando parcerias com os 
governos Federal e Estadual, através de emendas parlamentares. Estabelecer 
parceria com o Governo Estadual através do Fundersul para manutenção da 
malha viária (rodovias estaduais e estradas vicinais) para escoamento da 
produção do município. Aumentar o atendimento dos munícipes com água 



11 
 

tratada e esgoto (através da Sanesul). Manutenção de luminárias para 
melhorar o fluxo de pessoas, (bairro/centro/bairro). Manutenção e melhoria 
nas áreas públicas (praças, parques, etc). 
 
 
11- FORTELECIMENTO DA SEGUNRAÇA PÚBLICA DO 

MUNICIPIO. 

A segurança pública subentende e o estado de normalidade que 
permite o usufruto de direitos e o cumprimento de deveres, sendo assim a 
segurança pública não pode ser tratada apenas como medidas de vigilância e 
repressão, mais como sistema integrado e otimizado através do instrumento 
de prevenção, coação, justiça, defesa dos direitos, saúde e social. A 
segurança se inicia na prevenção e finda na reparação de danos, no 
tratamento das causas e na reinclusão na sociedade do autor do ilícito. Sendo 
assim, é necessária, por parte do município as parcerias com os governos 
Federal e Estadual, para garantir a execução das ações dos órgãos envolvidos 
(PM, Policia Civil, PRF, Poder Judiciário, etc). Apoiar o desenvolvimento 
constante do PROERD da Policia Militar. Apoiar ações e projetos realizados 
pelo Poder Judiciário, PM, Policia Rodoviária Federal e Policia Civil.    

 

12- INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO. 

Investir na manutenção da ¨Cidade Digital¨, com iniciativas para o 
fortalecimento da rede digital do município. Manutenção/Ampliação da rede 
de Internet livre para atender a população.  

 

13- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. 
 

Incentivar a participação popular na organização/montagem da LOA 
(Lei Orçamentária Anual) do município através dos Conselhos do município 
(CMS, CMAS, Conselho do Fundeb, Conselho de Educação e outros) e de 
reuniões ampliadas nos diversos setores da cidade (área urbana, distritos, 
aldeias, assentamentos), incentivando a participação dos munícipes e 
principalmente garantindo a implementação no orçamento e sua execução 
pelo poder executivo. 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


