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APRESENTAÇÃO 

 

De tempos em tempos, cada indivíduo é convocado para decidir sobre quem desejarão 

confiar a gestão dos serviços públicos essenciais que impactarão diretamente em suas vidas, suas 

famílias e suas liberdades individuais. Esse momento de tomada de decisão é primordial para 

exercitar nossa condição de cidadão e poder ter a liberdade de escolha, por meio do voto, para 

eleger o candidato que mais representa seus interesses. 

Atualmente, é perceptível queque Campo Grandenão foi contemplada com um 

representante que a merecesse verdadeiramente. Uma Cidade nova e próspera em um estado em 

posição central na América Latina, nossa Campo Grande foi negligenciada por governantes que 

não tiveram muito cuidado com a sociedade, desassistindo muitas pessoas. Um município que 

conta com 147.837 pessoas na linha da pobreza e 26.879 em extrema pobreza é algo inadmissível, 

diante de seu potencial. 

Nossa estrutura democrática limita a participação da população na tomada de decisões do 

município, deixando à mercê da boa vontade dos governantes a opção de possibilitar ou não a 

participação nas decisões municipais por todas as partes interessadas. Por mais que alguns 

candidatos e partidos políticos apresente propostas voltadas à participação popular nas tomadas 

de decisões e ao diálogo, o que se vê habitualmente é o oposto disso.  

As mínimas premissas de transparência ocultam dados relevantes.As aberturas de 

discussão são direcionadaspara os interesses políticos e não da população em geral, 

comprometendo as gerações futuras, com decisões unilaterais. O problema não se resume 

simplesmente a um determinado político ou um partido específico, mas sim a toda uma estrutura 

e cultura política, resultado da falta de participação da sociedade. 

Toda a população já percebeu esse jogo político, mas o que deve ser feito nesse momento 

para saber se um candidato, após eleito, tomará as decisões certas para desenvolvimento da 

qualidade de vida de sua população? Como os eleitores saberão verdadeiramente o que o 

candidato pensa e como ele agirá depois de assumir o poder?  

É nesse sentido que o Avante70 em Mato Grosso do Sul, um partido conservador, não se 

furta em afirmar valores inegociáveis os quais considera basilares e essenciais e que não se 

amoldam a barganhas políticas. O Avante70 de Mato Grosso do Sul defende valores focados nas 

liberdades individuais como a liberdade de pensamento, de expressão, de propriedade, de culto e 

de ir e vir. Salvaguarda a ampla defesa da vida desde à concepção e o direito natural à autodefesa.  

O partido Avante70 que está nascendo em Mato Grosso do Sul defende a manutenção das 

instituições sociais tradicionais como a família, a comunidade local e a religião, além da 
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preservação dos costumes e convenções. Preza pela ordem social e moral baseada na doutrina 

cristã e zela pela sua estabilidade e continuidade. 

Nesse sentido, este Programa de Governo foi elaborado a partir da reunião de pessoas 

comuns que, além de comungarem dos mesmos ideais do Avante70 em MS e terem a vontade de 

fazer algo diferente do que está posto, buscam a excelência na gestão pública para melhor atender 

aos anseios das famílias campograndeses. 
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1. GESTÃO E PLANEJAMENTO PÚBLICO 

 

A gestão pública pode ser traduzida pelo processo de planejar, organizar, coordenar, 

comandar e controlar assuntos de interesse público por meio da mobilização de estruturas e 

recursos do Estado. Nesse sentido, visa sobretudo garantir o bem-estar das famílias, zelando pela 

manutenção dos bens e serviços públicos e pelo enfrentamento de situações consideradas 

complexas pelos cidadãos. Para que tudo funcione em perfeita ordem, o gestor público recorre ao 

orçamento público como um dos principais instrumentos para dar cumprimento às suas funções, 

pois sem o seu amparo, as ações não têm base legais e pouco se pode fazer. 

A atual gestão municipal encontra-se em descompasso com as exigências de planejamento 

público previstos na CF/88. Atualmente, o governo municipal realizou previsões fora de uma 

realidade que não existe mais, criando uma expectativa de receita baseada na Lei de Diretrizes 

Orçamentaria (LDO) que não terá a arrecadação prevista por causa das dificuldades causadas com 

as medidas governamentais implementadas para enfrentamento pandemia provocada pelo vírus 

chinês.   

O município de Campo Grande possui um baixo desempenho em termos de governança. O 

índice de Governança Municipal, aponta que o município atualmente, encontra-se na 126ᵒ posição 

em termos governança municipal, apresentando uma nota baixa de 5,44 de IGM; 5,96 em termos 

de finanças; e 4,35 em matéria de gestão; apresentando uma nota 6,0 que é um desempenho 

regular. Para solucionar os problemas que envolvem a gestão pública do município de Campo 

Grande, será necessário planejar estrategicamente ações que resultem em governança inteligente 

com o foco nos seguintes pilares: saúde e meio ambiente, educação e cultura, desenvolvimento 

sustentável e emprego, cidadania, infraestrutura, mobilidade urbana e turismo. 

Para que os preceitos da governança inteligente sejam impressos em todas as ações 

governamentais serão tomadas algumas medidas tais como: 

 

o Adoção de Modelos de Excelência: Para que a o município de Campo 

Grande disponha de uma governaça inteligente, se faz necessária a adoção 

de novos modelos de gestão pública. Portanto, esse Programa de Governo 

apresenta como alternativa de melhoria da gestão dos serviços públicos 

disponibilizados aos munícipes campograndenses o Modelo de Excelência 

em Gestão das Transferências da União - MEG-TR (Portaria nº 66, de 31 de 

março de 2017, e Instrução Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019), 
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considerado um modelo de referência em gestão organizacional, que tem 

como principal característica a de ser um modelo integrador. 

 

o Programa de Integridade e Compliance: Esse programaterá como objetivo 

auxiliar os órgãos e entidades da administração pública municipal direta, 

autárquica e fundacional nas etapas iniciais de sua gestão de riscos para a 

integridade. Nesse sentido, a integridade pública refere-se ao alinhamento 

consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para 

sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no 

setor público. Dessa maneira, esse programa versará sobre um conjunto 

estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, 

punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa 

governança na administração pública municipal. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EMPREGO 

 

Segundo dados do índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Campo Grande é um 

município com índice de crescimento moderado em termos de emprego e renda (0.7182), 

angariando a sétima posição em todo o estado de Mato Grosso do Sul, e o centésimo trigésimo 

oitavo em todo o Brasil. Para uma capital, o ideal seria posicionar-se, pelo menos, entre os 27 

primeiros colocados, no entanto, Campo Grande apresenta problemas quanto a essas garantias.  

A taxa de desocupação no estado no primeiro trimestre de 2020 foi de 7,6%, segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral (PNAD). Porém, dados 

da plataform SIDRA do próprio IBGE apontou que a taxa de desocupação da população foi de 8,5% 

no segundo trimestre, o que aponta um acréscimo de quase um ponto, com possibilidades de 

crescimento.  

O impacto da pandemia do vírus chinês corroborou com esse impacto negativo na 

economia local. Ademais, a pesquisa realizada pela Federação do Comércio/MS sobre os  impactos 

do vírus chinês (covid-19) no comércio de bens e serviços de mato grosso do sul, aponta que os 

empresários possuem um maior receio/medo que os consumidores, o que pode estar fortemente 

relacionado as preocupações acerca da sobrevivência dos negócios, principalmente, para as micro 

e pequenas empresas. Essa pesquisa aponta 26% dos empresários suspenderam contratos com 

funcionarios e que a perspectiva de empregabilidade de 70% deles é de não alterar o quadro de 
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funcionários nos próximos 3 meses. Para minimizar os impactos em termos de emprego e renda e, 

garantir um desenvolvimento sustentável para o município de Campo Grande, algumas ações 

serão elencadas a seguir:  

 

o Adoção da Lei de Liberdade Econômica: a Lei n. 13.874/2019, 

estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de 

atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como 

agente normativo e regulador. Essa lei apresenta mais vantagens que 

riscos para o mercado tais como possibilidade de constituição de 

sociedade unipessoal, dispensa de alvarás e licenças (não ambientais) e 

flexibilização do e-Social. A implementação dessa Lei é importante pois, 

segundo o Relatório do Banco Mundial DoingBussiness 2020, os 

municípios brasileiros que já introduziram a lei, perceberam a redução 

de impostos e a diminuição da informalidade das empresas. 

o Parcerias para capacitação da mão de obra: para solucionar o 

problema da mão de obra, é necessário aproveitar o potencial formador 

do sistema S além dos institutos federais, por meio de parcerias. 

o Desenvolvimento do comércio na periferia: outro problema é a 

concentração do varejo local na região central da cidade agravando os 

problemas de mobilidade urbana. Com a implementação dos “Centros de 

Bairros”, além de desafogar a região central, haverá emprego para a 

população em regiões mais próximas de suas residências, o que 

favorecerá o comércio e desenvolvimento nos bairros.  

o Promoção da Agricultura Familiar: existem também a necessidade de 

se fomentar a agricultura familiar. Percebe-se que Campo Grande possui 

várias propriedades familiares (em torno de 1.200) e que sua produção 

tem sido subaproveitada, inclusive por entraves legais, tais como 

regulamentação dos estabelecimentos rurais, de água, a falta de apoio em 

orientação, falta de priorização da aquisição desses produtos para 

programas governamentais, como o PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar). Será implementado um esforço governamental 

afim de priorizar e regulamentar essa produção para programas dessa 

natureza. 



 

 

8 

 

o Prosseguimento às Políticas de Desenvolvimento Econômico 

Previstas no PPA (2018-2021) e LDO 2021: além dessas propostas, a 

política de desenvolimento econômico que já está em voga não será 

descartada, mas aprimorada por meio da definição dos indicadores de 

desempenho econômico-financeiros (interno e externo), elaboração do 

orçamento quanto a receitas, despesas, investimentos e garantia de 

recursos. Serão implementadas também ações de auditoria, fiscalização, 

apuração e repressão de irregularidades, durante o exercício fiscal de 

cada LOA, consultas públicas para definir, junto com a sociedade, as 

ações que irão integrar o Plano Plurianual (PPA), objetivando estimular a 

participação do cidadão na elaboração do PPA 2022-2025. Essas ações 

cuminarão na realização de estudos de viabilidade técnica/financeira 

para alocar recursos municipais, e/ou oriundos de repasses federais e 

estaduais, de contratos e convênios com empresas privadas e/ou Fundos 

Nacionais e Internacionais diversos, voltados aos Programas e Projetos 

de Desenvolvimento Econômico no âmbito do PPA 2022-2025. 

o Adoção de metodologias e ferramentas para otimização e a gestão 

de custos: serão desenvolvimentos e/ou aperfeiçoados sistemas de 

gestão de custos, avaliação dos processos de gestão, com foco nos 

resultados alcançados e valores gerados durante a execução do Programa 

de Desenvolvimento Econômico, referente ao PPA 2018-2021. A 

avaliação permitirá a tomada de decisão quanto a manutenção ou 

descontinuidade de programas, projetos, objetivos e metas para o 

próximo Plano Plurianual.  

 
 

3. MOBILIDADE URBANA 

 

Um dos maiores problemas do município de Campo Grande é a mobilidade urbana, que 

afeta diretamente a convivência e a rendadas famílias de nossa cidade. O estudo realizado pela 

Logitransem 2009, apontou os principais problemas do município em termos de transporte e 

mobilidade urbana: descontinuidade das vias, decorrente de processos de parcelamento do solo 

desconexos e da existência de inúmeros vazios urbanos; conformação radial do sistema viário, 

com a maioria das vias estruturais direcionadas à região central da cidade, onde também se 

concentra a maior parte da atividade econômica do município; falta de padronização dos 



 

 

9 

 

passeios; existência de árvores incompatíveis com a função dos passeios, cujas raízes destroem o 

pavimento ou cuja copa, muito baixa, não permite a passagem do pedestre sob elas; hierarquiado 

sistema viário baseada na largura das vias, e não em sua função, dentro do contexto da mobilidade 

urbana; algumas vias destinadas aos veículos motorizados jácom a capacidade próxima a 90%; 

sinalização horizontal e vertical desgastada pela ação do tempo; existência de estacionamentos ao 

longo da pista de rolamento em quase toda a área central, o que prejudica a fluidez do tráfego; 

vagas para estacionamentos nos empreendimentos comerciais e de serviço aquém da real 

necessidade, aumentando a demanda por vagas nas vias públicas; pavimentação asfáltica sem a 

devida manutenção em quase toda a cidade, prejudicando a fluidez no trânsito; falta de um 

sistema inteligente de sinalização eletrônica que possa garantir momentos de “ondas verdes” em 

determinadas avenidas principais da cidade; e mais recentemente, a redução das pistas de 

rolamentos em determinadas avenidas consideradas importantes para construção de terminais 

de transbordo para o transporte coletivo urbano.  

Pensando em todos esses problemas enfrentados atualmente pela população campo-

grandense e objetivando melhorar a mobilidade urbana, algumas ações serão destacadas: 

 

o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana (PDTMU): 

desenvolver um Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana, 

focando pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, transporte 

de carga, veículos particulares e de serviço. Ou seja, pensar em um plano 

que contemple todos os usuários, inclusive os casuais, que se utilizam 

apenas do anel viário da cidade para trafegar. 

o Aprimoramento da Engenharia de Tráfego: criar um setor de 

Engenharia de Tráfego para melhor gerir o trânsito da cidade. Esse setor 

também seria responsável por realizar e manter atualizada pesquisas de 

origem-destino para conhecer os deslocamentos dentro da cidade, 

quanto a volumes e horários. 

o Gestão dos Contratos de Concessão do Transporte Coletivo Urbano: 

designar um gestor de fato para o acompanhamento, avaliação e 

constante revisão dos contratos de concessão do transporte coletivo. 

o Acordos e Parcerias: desenvolver esforços conjuntos com o governo 

federal para aperfeiçoar o rodoanel viário, integrando com o modal 

ferroviário e aeroviário, e a implantação de armazéns gerais 

alfandegados. 
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o Fortalecimento do ConselhoMunicipal de Desenvolvimento e 

Urbanização: fortalecer o Conselho Municipal Da Cidade (Cmdu) para 

propiciar a prática da gestão democrática, participativa e transparente 

com a valorização dos conselhos comunitários. 

o Criação de Subprefeituras: criar subprefeituras para fortalecer as 

administrações regionais focadas na descentralização da oferta e 

acompanhamento dos serviços públicos. 

 

 

4. SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

A Constituição Federal/88, por meio do artigo 196, dispõe que a saúde é um direito de 

todos e um dever do Estado. A Lei 8080/1990 e o Decreto 7.508/2011 regulamentam este artigo 

constitucional explicitando conceitos, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

enfatizando uma nova dinâmica na organização e gestão deste Sistema, enfatizando o 

estreitamento das relações interfederativas e a gestão compartilhada do SUS. 

Ainda que, a saúde seja dever do Estado, o município deve garantir a assistência 

humanizada em todos os níveis de atenção, com resolutividade nos serviços, redução do tempo de 

espera para o atendimento, garantindo qualidade de vida aos cidadãos com estabelecimento de 

um estreito canal de comunicação entre a gestão pública municipal e a sociedade para fortalecer a 

gestão efetivamente participativa. Porém, o que se observa é um legado de política municipal de 

saúde sem integração regional das redes de atenção, com rara participação da sociedade, 

ineficiente e inefetiva, a qual não promove a equidade para a população. 

Campo Grande possui atualmente 906.092 habitantes, segundo estatísticasde 2020 do 

IBGE. É uma capital com IDH igual a 0.784, o que é considerado alto, ranqueada como uma das 

melhores cidades do país em termos de saúde pública, ainda é a nona colacada em todo o estado 

de Mato Grosso do Sul. Mas onde está o seu maior problema? 

Pode-se observar alguns gargalos em termos de saúde pública em nosso município, como 

por exemplo, o tempo de espera para agendamento das consultas exagerado e gerando 

desistência do usuário ao horário marcado; gasto excessivo com unidades particulares em função 

da urgência de tratamento como a exemplo a epidemia do Aedes aegypti em que o tempo entre a 

coleta de dados e a resposta do município precisa ser curto uma vez que o vetor pode se 

multiplicar rapidamente. Outro fato a ser observado abrange a capacitação continuada que 

normalmente é contemplada pelos gestores municipais, entretanto, nem sempre a formação 
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atende demandas específicas que o servidor precisa aperfeiçoar para aumentar a sua 

eficiência/eficácia.  

A UBS (Unidades Básicas de Saúde) são projetadas para atender a maioria dos problemas 

de saúde da população desde a criança, a mulher, do adulto até o idoso, em odontologia, bem 

como o acesso a medicamentos e outros atendimentos primários. As UPAs (Unidade de Pronto 

Atendimento) são projetadas para prestar atendimento de média complexidade, como vítimas de 

acidentes e problemas cardíacos, além de contribuir para desafogar as urgências dos hospitais do 

SUS e reduzir o tempo de espera por atendimento. Entretanto, a população tem adquirido o hábito 

de buscar atendimento somente em última instância nas UPAs, o que tem causado sua super 

lotação nas e esvaziamento das UBS, de modo que uma e outra tem o alcance dos seus objetivos 

comprometido. Em suma, falta comunicação direta e assertiva para a população acerca da 

finalidade de cada tipo de Unidade. 

Muitos problemas de saúde estão intimamente ligados ao meio ambiente, de modo que as 

tomadas de decisão na área ambiental deve estar alinhadas à questão de saúde pública. Dengue, 

zika, chikunigunya, leishmaniose, por exemplo, são doenças em que o meio ambiente urbano tem 

forte impacto no número de casos, assim a ordenação ambiental do meio urbano e rural devem 

levar em consideração esse binômio - saúde/meio ambiente. 

As ações em saúde pública quando divulgadasnão avalia quais ações tem ações efetivas ou 

que tem um impacto eficaz na saúde das famílias. Um exemplo bem claro é a tríplice epidemia em 

que vemos ações todos os anos  que realmente precisam ser feitas, entretanto, não é ampliado seu 

raio de ação. Além disso, não existem parâmetros avaliativos ou indicadores de mensuração para 

se alcançar melhores resultados e obter melhor aproveitamento no direcionamento dos recursos 

públicos. Buscando minimizar e até extipar esses problemas, as propostas para saúde pública 

seriam: 

o Alavancar a relação universidades/institutos de pesquisa e 

município para o aperfeiçoamento de boas práticas: durante todo 

ano as unidades de saúde e do meio ambiente recebem acadêmicos 

estagiários de vários cursos. A prioridade será  a criação de vagas para 

demandas específicas do município. A instituição de ensino ou de 

pesquisa apresentará projetos para seus alunos trabalharem em pontos 

específicos em consonância com o que a administração municipal aponta 

como relevantes, gargalos de setores, problemas burocráticos que podem 

ser resolvidos com o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas ou 
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mesmo ideias de simples aplicação mediante o estudo in loco de como se 

desenvolve a dinâmica do trabalho alvo.  

o Desburocratizar o acesso das pessoas aos serviços de saúde e meio 

ambiente:  a desburocratização pode ser dinamizada pela parceria com 

instituições públicas e privadas. Além disso, será dada ênfase à gestão 

com celeridade no atendimento do cidadão, principalmente, na saúde 

pública, buscando entender os gargalos que levam ao agendamento de 

consulta,  priorizando decisões para o aceleramento no atendimento em 

saúde do cidadão. 

o Foco na capacitação continuada em aspectos de relevância para a 

melhoria do serviço público: será oferecidado para cada setor da saúde 

pública aperfeiçoamento direcionado à melhor prestação de serviço, 

fortalecendo o aprimoramento profissional para o aumento da 

eficácia/eficiência no serviço público, e não apenas para ascensão na 

carreira profissional. Os cursos serão oferecidos visando o melhor 

aproveitamento dos servidores, desta forma haverá rigor na metodologia 

de execução dos cursos visando a participação, o engajamento dos 

servidores além de execução de tarefas e exercícios intimamente 

relacionadas às suas atividades. 

o Ampliação do atendimento nas UBSF: essa ampliação será importante 

pois possiblitará que as UPAs possam atender os casos de maior 

complexidade e urgência dentro da capacidade de atendimento a que foi 

dimensionado.  

o Tomada de decisão em saúde integrada ao meio ambiente: a 

regulamentação das edificações, a coleta de lixo normal e seletiva, o 

tratamento de esgoto, a manutenção dos espaços públicos e todas as 

atividades que caracterizam o uso do solo e espaços da nossa cidade 

devem levar em conta o binômio saúde/meio ambiente de modo que a 

paisagem urbana favoreça a vida saudável dos munícipes. 

o Avaliar ações em saúde e meio ambiente quanto a sua eficácia: as 

ações em saúde e meio ambiente serão avaliadas metricamente quanto a 

sua eficácia, aplicando metodologias baseadas em evidências e com ajuda 

de institutos de pesquisa e ensino na capital visando a aplicação da 

ciência para o melhor aproveitamento dos recursos públicos. 
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5. EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

Os problemas da educação no Brasil, no MS e em Campo Grande são bem conhecidos: falta 

de disciplina na sala de aula e nos espaços escolares, falta de respeito pela figura docente, pelos 

gestores da escola e pelos recursos empregados na educação pública e, talvez o fator mais 

importante, falta de mérito no processo de ensino e nos processos de aprendizagem – o que 

paulatinamente foi limitando a qualidade da instrução ministrada pelos professores e o conteúdo 

a aprender pelos alunos, o que, consequentemente, impactou negativamente os resultados dos 

alunos nas avaliações nacionais e internacionais relacionadas com a aprendizagem (Prova Brasil e 

Pisa, prova da OCDE). 

Consequentemente, a educação e a cultura foram os dois setores mais deteriorados pelas 

sucessivas políticas federais e seus devidos espelhamentos nas esferas estaduais e municipais, 

prejudicando diretamente o principal pilar da sociedade que é a família. Infelizmente, esse 

processo foi validado por acadêmicos e mídia e hoje é praticamente um ato de bravura levantar 

uma voz dissonante ao hegemônico cenário estabelecido. 

Os problemas da educação são bem conhecidos: falta de disciplina, falta de respeito pela 

figura docente e pelos recursos empregados na educação pública  e falta de mérito no processo de 

ensino – o que paulatinamente foi limitando a qualidade  do conteúdo. Podemos arriscararriscar 

opinar que a base desse problema está na defesa e implementação irracional do construtivismo 

sócio educativo, que trouxe grandes ganhos políticos para as gestões federais anteriores, mas 

terminou por colocar no ensino superior, gerações de semianalfabetos, muito bem treinados para 

reclamarem seus direitos e com uma enorme capacidade de transformar (na forma de discurso do 

oprimido)  suas vontades em “direitos sociais”, e uma proporcional dificuldade de entender que o 

crescimento profissional,  pessoal e coletivo demanda esforço e paixão pelo trabalho.  

Esse relativismo absoluto (que já é um contradição, em si) estabeleceu-se nas teorias 

culturais a partir dos anos de mil novecentos e sessenta – em apoio ao movimento hippie, às 

culturas periféricas e à contracultura anticristã - e foi tomando espaço na mídia, até  tornar-se em 

um discurso poderoso e hegemônico no início do novo milênio.   

Os princípios que baseiam este programa eleitoral são, por um lado, a aplicação criteriosa 

de recursos públicos visando a maximização de resultados em termos de aprendizagens e, por 

outro, o uso de evidências na concepção, estruturação, desenvolvimento e implantação de 

currículos, políticas e práticas pedagógicas,  formação continuada de professores e seleção e 

formação dos gestores escolares (diretores, coordenadores e supervisores) da rede municipal de 
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educação de Campo Grande. Nesse sentido, propõe-se as as seguintes medidas para a Educação e 

Cultura de Campo Grande: 

o Respeito pelos símbolos e personagens nacionais: gradualmente 

serão desenvolvidas cerimônias de abertura do dia escolar em todas as 

escolas da rede municipal de Campo Grande, onde será hasteada a bandeira 

nacional e cantado o hino nacional.  

o Alfabetização: adesão ao Plano Nacional de Alfabetização do MEC 

(publicado em abril de 2019) e aos programas da Secretaria Especial de 

Alfabetização do MEC (Sealf). Será incentivado o uso intensivo desses 

programas nas salas de alfabetização da rede municipal de ensino e de 

metodologias de alfabetização exitosas em outros contextos brasileiros e 

internacionais.  

o Formação de Professores: aformação continuada de professores da 

rede municipal e das escolas associadas à rede municipal será norteada 

pelos seguintes princípios que assegurarão o respeito pela legislação 

educativa brasileira e fornecer métodos, ferramentas e instrumentos 

baseados em evidências para os professores adotarem em seus processos de 

ensino. 

o Programas de Ensino Baseados em Evidências: usar como 

referência para o desenvolvimento de práticas pedagógicas exitosas em 

todas as salas de aula da rede municipal de Campo Grande as melhores 

práticas desenvolvidas no Brasil e em outros países, de modo a se 

quebrarem ciclos de pobreza e desescolarização.  

o Universalização de Atividades Suplementares: serão 

desenvolvidos programas de aprendizagem suplementar, ofertados para 

todos os alunos da rede municipal de Campo Grande e escolas associadas, 

como por exemplo: Ensino do Inglês no Ensino Fundamental I, Robótica para 

Crianças Pequenas ou Programação para Crianças, Jovens e Adolescentes, 

por exemplo. 

o A Arte vai à Escola: em associação com iniciativas municipais de 

divulgação ou fomento às Artes e à Cultura, serão desenvolvidas sessões de 

cinema ao Ar Livre, com curadoria específica, em diferentes espaços 

educativos municipais (incluindo sessões de Cinema ao Luar), Concursos 

Literários e de Poesia para os diversos níveis de escolaridade, Festivais de 
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Nutrição e Gastronomia em espaços escolares da rede municipal de Campo 

Grande ou de escolas associadas.  

o Adoção do Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e a 

Violência Escolar (PROCEVE): criado para restaurar responsabilidades, 

fortalecendo e resgatando os papéis dos gestores, diretores, educadores, 

educandos e seus responsáveis legais, com ações preventivas, indicando 

soluções para estimular a permanência dos alunos na escola, combater a 

violência e promover a busca de oportunidades no futuro.  

o Incentivo à permanência de supervisores e professores em 

apenas uma escola: será desenvolvido programa específico visando a 

permanência dos profissionais de Educação, nomeadamente supervisores e 

professores, em apenas uma escola da rede municipal (com o objetivo de, 

tanto quanto possível, os professores e supervisores terem dois cargos em 

apenas uma escola da rede municipal).  

o Criação de prêmios de desempenho para os melhores 

professores da rede municipal:Será criado uma premiação para 

recompensar e reconhecer desempenhos extraordinários.  

o Seleção e formação de gestores escolares (diretores e 

supervisores): serão desenvolvidos processos de seleção e formação visando 

uma administração mais efetiva das escolas da rede municipal de Campo 

Grande, tendo por objetivos profissionalizar as decisões e ações da direção e 

alinhar os projetos políticos e as práticas pedagógicas das escolas às políticas 

municipais.  

o Criação e Administração de Programa de Bolsas de Estudo por 

Mérito: destinado a estudantes do Ensino Superior campo-grandenses, 

criandoparceria com empresas sediadas em Campo Grande de um Programa 

de Bolsas de Estudo por Mérito dirigido a estudantes do Ensino Superior que 

frequentaram pelo menos o Ensino Médio em escolas públicas da cidade de 

Campo Grande.  

o Ações de fomento à cadeia produtiva e à estrutura turística e 

cultural da cidade: lançamento de editais de fomento ao teatro de peças 

previamente escolhidas;lançamento de editais de registro e difusão da 

memória cultural;lançamento de editais de fomento à produção audiovisual 

com temáticas vinculadas aos valores deste programa;lançamento de editais 
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de aquisição de quadros e esculturas com temáticas vinculadas aos valores 

deste programa, permitindo a formação de um acervo municipal, que poderá 

dar origem a um museu de arte municipal, com viés educacional e humano. 

o Revitalização da orquestra sinfônica municipal: estabelecimento 

da temporada anual, com concertos na capital e interior, por meio de 

parceria com a UFMS, UFGD e UEMS. 

o Criação de um festival da canção: realizar parceria com UFMS, 

UFGD e UEMS. 

o Revisão da legislação ambiental e fomento da música ao vivo nos 

restaurantes e bares, sempre tendo em vista a melhoria cultural:  

desenvolvimento de festivais gastronômicos temáticos (Festival do 

Chocolate, Festival do Boteco...) em parceria com promotores do setor 

empresarial local e regional em espaços municipais será o corolário deste 

subprojeto. 

o Reforma dos aparelhos culturais: paço municipal, antiga 

rodoviária, museus e parques de forma a haver exposições constantes, 

resultantes das atividades artísticas escolares ou com fomento municipal. 

o Criação de feiras itinerantes de artesanato e espaços de 

comercialização com a devida campanha de marketing para seu 

consumo e projeção turística: envolver hotéis, restaurantes, Festivais e 

eventos de outras áreas. 

o Fortalecimento dos espaços turísticos da Cidade: por meio de 

exposições oriundas dos projetos da própria prefeitura, em parceria com 

promotores do setor empresarial local e regional, o Sistema S, o Estado e 

Universidades públicas locais, regionais e federais; 

o Organização de um programa de formação de gestores e de 

associações de artesãos e artistas: tem como objetivo aquecer a economia 

criativa, por meio de parcerias com o Sistema S, Estado e Universidades; 

o Lançamento de edital específico para apresentações de música 

instrumental e peças de teatro nas igrejas: oferecer divulgação e um 

cachê mínimo, de forma a fomentar a prática da livre contribuição financeira  

em apresentações  artísticas. 
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6. CIDADANIA  

A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em 

sociedade. Entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral (o que também é um direito), o zelo pelo 

espaço e o cumprimento das leis. Entre os direitos, destaca-se o de ir e vir, bem como o de ter 

acesso à saúde, moradia, alimentação e educação. Dessa maneira, acidadania é uma das principais 

conquistas de um munícipe em relação ao seu governante e fazer de Campo Grande um local 

melhor para as famílias viverem, com mais solidariedade, humanidade e justiça, é um dos pontos 

chaves desse programa de governo. 

É fato que a assistência social, como política pública de seguridade social garantidora do 

princípio da cidadania, vem passando por profundas transformações desde a Constituição de 

1988. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), instituído pela Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) em 2004, foi criado em Lei em 2011, com a aprovação da Lei nº 12.435, 

e alterou dispositivos da Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).  

De fato, a LOAS concretizou as diretrizes da Constituição Federal e reorganizou a Política 

de Assistência Social brasileira, assegurando a primazia da atuação do Estado na provisão de 

serviços, benefícios, programas e projetos. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) define 

que o estado deve se dedicar a 2 tipos de proteção: 

o I - Proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e 

benefícios da assistência social para prevenir situações 

devulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de vínculos familiares 

ecomunitários; 

o II - Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos 

que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 

vínculosfamiliares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento 

das potencialidades e aquisições, e a proteção de famílias e indivíduos 

parao enfrentamento das situações de violação de direitos. 

Visando a ampliação a proteção sobre os cidadãos campograndeses, esse programa 

buscará desenvolver ações como foco em um plano de desenvolvimento dos bairros, na 

assistência social e também no desenvolvimento de programa de esporte e lazer por meio de: 

o Plano Municipal de Desenvolvimento de Bairros: fomentar a os 

chamados “centros de bairros” a fim de que seja incentivada a 

descentralização de atividades desenvolvidas apenas na região central do 
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município. Através da consolidação desses “centros de bairro”, será 

possível o atendimento da população que reside fora do centro quanto ao 

comércio e serviços, além de empregos nos bairros, reduzindo a 

necessidade de viagens das famílias até o Centro. Além disso, o esse plano 

terá como objetivo revitalizar os centros comunitários e as associações 

de bairros como local para que as comunidades de cada bairro possam 

tomar as decisões sobre suas necessidades. 

o Política Municipal de Assistência Social: elaborar programas e 

projetos que tenham por finalidade desenvolver potencialidades das 

famílias em termos de capacitação para o mercado de trabalho,  aumento 

da renda doméstica propiciando a estruturação e manutenção das 

famílias, atendimento à população vulnerável como crianças, idosos e 

portadores de deficiências por meio de projetos específicos conforme a 

necessidade elencada por moradores de cada bairro. 

o Plano de Desenvolvimento do Esporte e Lazer: fomentar e traçar 

estratégias para o esporte e o lazer dentro das comunidades de cada 

bairro com objetivo o desenvolvimento de ações em parceria com 

diferentes instituições de classe da área de esporte. A finalidade desse 

plano é atender escolas municipais de forma complementar garantindo a 

permanência da criança na escola e longe dos perigos da violência e das 

drogas; desenvolver ações para atender a população idosa dos bairros 

com programas de esporte, recreação e lazer; atuar em centros de 

recuperação afim de desenvolver programas que propicie, por meio do 

esporte, a melhoria da autoestima, a preservação de virtudes e valores, 

qualidade de vida e bem-estar. 

o Programa de Patrulhamento e Proteção Comunitário: diferente do 

que já tem sido realizado no município de Campo Grande, esse programa 

estabelece um novo conceito de patrulhamento comunitário e proteção 

urbana, na medida que busca não apenas implementar estratégias de 

policiamento ostensivo para a defesa da integridade física e do 

patrimônio da comunidade, mas inova na medida que a Guarda Municipal 

estará atuando diretamente com as famílias e comunidades orientando e 

fortalecendo a constituição de grupos e/ou associações de “vizinhos 

solidários” para promover a qualidade de vida e bem-estar da população. 
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Além disso, esse programa propiciará a adoção de outros projetos como 

“Guarda Municipal Participativa”, que visa prevenir a criminalidade no 

âmbito das escolas, tornando-se centro irradiador de segurança pública 

baseada na aproximação com a comunidade. 

 

7. INFRAESTRUTURA 

 

O Plano Diretorde Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande (2017) aponta 

que a política de desenvolvimento urbano ambiental do município tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana seguindo as 

diretrizes gerais fundamentadas no Estatuto da Cidade que versam sobre a garantia do direito a 

uma cidade sustentável, entendido como o direito à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

gerações presentes e futuras.  

No entanto, o descaso tem tomado conta de alguns locais do município. A exemplo, 

reportagem realizada em maio de 2020 pelo jornal Correio do Estado, aponta que a população dos 

bairros da periferia de Campo Grande ainda sofrem com a falta de pavimentação das ruas, 

especialmente em períodos de grandes picos de chuva, pois valas se formaram em meio a rua sem 

asfalto impedindo que o transporte público urbano possa passar nesses locais. Em muitos locais, 

carros trafegam com dificuldades, ocasionando acidentes especialmente durante o período da 

noite.  

Outra reclamação dos moradores dos bairros mais periféricos de Campo Grande é acerca 

da questão sanitária sobre o descarte de lixo. Em muitos bairros há terrenos baldios em que não 

existe fiscalização rigorosa da Prefeitura Municipal, e isso proporciona um local para o descarte 

de lixo principalmente em bairros onde a coleta de lixo não ainda não é regular. Não há 

fiscalização de muitos terrenos baldios onde a vegetação cresce sem o cuidado e zelo dos donos 

dos lotes propiciando, assim, umlocal para criação de “bocas de fumo” e descarte de lixo. A falta de 

infraestrutura de alguns bairros perpassa ainda por condições mais elementares como iluminação 

pública, sinalização de vias pública, placas de trânsito e de identificação dos nomes de ruas e 

avenidas.  

O descaso do poder municipal não está apenas na periferia, mas na própria área central 

pode-se verificar a falta de compromisso governamental com os prédios que são de 

responsabilidade da Prefeitura de Campo Grande tais como do Mercado Municipal Antônio 

Valente e da antiga Rodoviária de Campo Grande. O Mercado Municipal, com mais de 60 anos de 
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existência e com uma diversidade de alimentos, utensílios e outros produtos locais e regionais, 

ainda não conseguiu se consolidar com um centro turístico do município de Campo Grande.  

A antiga rodoviária de Campo Grande, a Estação Rodoviária Heitor Eduardo Laburu, 

considerado um dos prédios mais importantes da história do município, foi inaugurada 

oficialmente em 16 de outubro de 1976 no quadrilátero das ruas Dom Aquino, Barão do Rio 

Branco, Vasconcelos Fernandes e Joaquim Nabuco.  Em 2009, foi desativada e transformada no 

Complexo Empresarial Terminal do Oeste Heitor Eduardo Laburu. Com mais de 10 anos de 

desativação esse terminal só será revitalizado em 2021, devido ao descaso do poder público 

municipal. Pode diversas vezes, as administrações municipais falavam em reformar sua  estrutura 

predial, no entanto, nenhuma promessa jamais foi concretizada, e a atual administração somente 

prometeu a reforma para 2021 porque conseguiu, por meio de convênio com o governo federal, a 

previsão de R$ 15,8 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para iniciar as obras, 

ainda que a Prefeitura Municipal de Campo Grande, tenha arrecadado apenas com o chamado 

REFIS (Refinanciamento da Dívida com IPTU) até julho de 2020, mais de R$ 40 milhões. Tudo isso 

denota o mau uso do dinheiro público e um grave problema de gestão pública. 

Por todos esses fatos relatados, verifica-se a necessidade urgente de se melhorar a gestão 

pública municipal com a implementação de princípios efetivos de excelência para gerir o recurso 

público aplicado na infraestrutura local. Nesse sentido, esse programa terá como ações: 

o Criação de Plano Municipal de Revitalização dos Prédios Públicos:  

sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal.  

o Melhoria dos serviços de iluminação pública: ampliando a inserção de 

postes com lâmpadas de LED na área urbana e reutilização das sobras 

destes materiais para serem usadas nos assentamentos e áreas 

desassistidas. 

o Construção de banheiros e bebedouros públicos: água tratada em 

locais que propiciem a convivência da população local, tais como praças e 

parques.  

o Ampliação e fortalecimento deProgramas de Revitalização de Áreas 

Urbanas críticas: direcionado aos setoresabandonados, com 

participação da iniciativa privada. 

o Ampliação e instalação de monitoramento público:sistema integrado 

com a Secretaria de Segurança Pública.  
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o Plano de Ação para o Bom Uso e Destino aos Imóveis Públicos: 

áreassem utilidade, que só onera o município e reavaliação de áreas 

inadequadas ao uso da gestão pública. 

o Revitalização das entradas principais da cidade: com o objetivo de 

propiciar a futura “Capital do Mercosul” uma espécie de “cartão de 

visitas”, ampliando a qualidade das vias, iluminação, sinalização,  e local 

de descanso e lazer para viajantes que não desejem adentrar na cidade, 

mas que possam ter prestação de serviços adequados na vias localizadas 

no anel viário do município.  

o Aplicação adequada dos recursos recolhidos por meio de impostos e 

taxas: incentivar e premiar contribuintes que pagam seus impostos em 

dia, a fim de diminuir a inadimplência. 

o Criação de um Plano de Ação para a Destinação do Lixo Coletado no 

município: visando aproveitamento sustentável do lixo, ampliação da 

coleta seletiva e investimento na educação ambiental da população. 

o Instituição e ampliação do programa do governo federal “Casa 

Verde e Amarela”:possibilitara criação de inúmeras moradias com parte 

do material de construção podendo vir do lixo urbano e outra com 

participação da iniciativa privada.  

o Estímulo ao programa “Favela Zero”:visa beneficiar famílias com 

renda até R$ 1.800,00 podendo utilizar até R$ 9.000,00 oriundos do 

FGTS, para estimular a construção civil gerando emprego e renda, e 

contribuindo para diminuir o déficit habitacional. 

 

 

8. TURISMO 

 

O turismo em Campo Grande passou por importantes avanços nos últimos anos. A 

retomada sistemática da agenda de trabalho do Conselho Municipal de Turismo bem como o 

envolvimento participativo dos membros conselheiros pode ser considerado fator central nos 

avanços da organização das atividades na capital. Atualmente o Conselho exerce papel expoente 

na proposição de agendas para o turismo, contribuindo junto com a iniciativa privada e o setor 

público ao congregar demandas e petições em favor do desenvolvimento do setor.  
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Não há, portanto, como ignorar a legitimidade e força desta instância de governança. 

Ainda, a elaboração do Plano Municipal de Turismo 2017-2027 representa um notório avanço. O 

documento nasceu da participação ativa do trade turístico, conduzido pela experiência do Sebrae-

MS, congregou e sistematizou a visão do que se deseja para a atividade para próximos anos. Nele é 

possível identificar não somente o estado da arte dos recursos, equipamentos e estrutura 

relacionada direta e indiretamente ao turismo da capital, mas também os eixos que deverão guiar 

os investimentos no setor, materializado pelos segmentos e atividades prioritárias, qual seja, o 

turismo de eventos e negócios.  

A realização de negócios e o movimento financeiro e humano proporcionado pelos eventos 

foram considerados essenciais para o crescimento do fluxo de visitantes em Campo Grande, fonte 

principal de sua vocação e potencialidade. Para tanto, tal direção impõe investimentos e 

melhorias (estímulos ou execução) nos recursos locais que possam estar associados a esse 

mercado, como infraestrutura nos centros de eventos municipais ou políticas que facilitem a 

dinâmica dos negócios para o empresário do ramo de eventos.  

Aliado a expectativa de avolumamento dos negócios para os próximos anos, a 

(re)estruturação do Convention & Visitors Bureau de Campo Grande para o que hoje se denomina 

Campo Grande Destination se mostrou eficaz. O cumprimento dos objetivos descritos no Plano não 

parece ser possível sem um relacionamento profícuo entre a Sectur e o Campo Grande Destination 

por motivos óbvios, mas também como todo trade turístico. Na atualidade, Campo Grande possui 

roteiros turísticos genuinamente locais (Birdwatching, Cervejarias e Aventura). Em razão de seu 

curto período de existência, menos de 2 anos, ainda precisam de aprimoramento, incentivos e do 

engajamento do trade para que sejam de fato consolidados e disponíveis nos principais mercados 

emissores de turistas.  

Ainda, o segmento de Observação de Pássaros representa um dos mercados mais 

promissores em todo mundo, apresentando número impressionantes. Alguns outros destinos 

turísticos mais maduros, como Curitiba, já perceberam e trabalham para abocanhar fatia deste 

mercado. Do mesmo modo, Campo Grande apresenta grande potencial para o desenvolvimento do 

segmento, pois já foram identificadas mais de 450 espécies de aves somente no ambiente 

urbanizado, com fácil e rápido acesso aos pontos de visualização (hotspots) a partir do centro da 

cidade.  

No entanto, há pouca ou quase nenhuma infraestrutura específica para atender os 

praticantes desta atividade, parques e locais não possuem boa sinalização indicativa ou 

informação sobre as aves do entorno. As iniciativas e passeios são organizados por praticantes e 

entusiastas, não há ainda um produto formatado para turistas interessados.  



 

 

23 

 

Enfim, a capital não está preparada para um serviço de excelência neste segmento, por 

esse motivo deve-se ter cuidado com a autoproclamação de “Capital do Birdwahtchig no Brasil”. 

Muito se tem falado sobre o Corredor Bioceânico e o Estado de MS e de fato essa obra será 

materializada e certamente beneficiará o Estado. No entanto, Campo Grande ainda não encontrou 

seu lugar em meios às discussões, especialmente quanto ao turismo. A cidade sediou importantes 

eventos sobre o tema, e as universidades locais possuem pesquisadores focados em estudar o 

assunto, mas ainda não assumiu posição de destaque em meio as demais cidades contempladas 

pela rota em MS.  

Os holofotes têm estado sobre a cidade de Porto Murtinho em razão das inúmeras 

intervenções que está sofrendo e ainda estão por vir. É necessário que Campo Grande posicione-

se e reclame seu potencial em favor desta oportunidade. Com sua força, pode liderar o processo 

junto as demais cidades do interior na formatação do produto estadual do Corredor Bioceânico, o 

qual vem sido chamado de Rota 67, mesmo que ainda residindo no imaginário popular. Em 

consonância com o exposto, sugerimos as ações descritas abaixo: 

 

o Plano Municipal de Turismo de Campo Grande 2017-2027: Promover a 

constante atualização ponderada e apoiar e estimular de forma intensiva 

o alcance dos objetivos e metas para o turismo municipal  

o Turismo de negócios e eventos: conceber e fortalecer os recursos 

considerados centrais para o seu desenvolvimento. . 

o Birdwatching, Cervejarias e Aventura: apoiar o fortalecimento dos 

roteiros turísticos  

o Fomentar o potencial cultural, histórico e humano: apoiar a concepção e 

estruturação de novos produtos e experiências turísticas. 

o Fortalecer o turismo de Observação de Pássaros 

(Birdwatching):suporte a materialização de ações para a consolidação 

de Campo Grande no cenário nacional. 

o Corredor Bioceânico Campo Grande: Posicionar Campo Grande na 

sobreeminência da experiência turística inicial associada ao– Litoral 

Norte do Chile. 

o Informação turística com a world wide web: estabelecer mecanismos 

de aprimoramento da conectividade e comunicação do turista quando em 

Campo Grande, ampliando a experiência positiva de interação. 
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o Estimular e promover a inovação nos produtos, equipamentos: 

aumentar aexperiências turísticas de Campo Grande. 

o Elaborar e implementar políticas públicas do turismo: integraras 

entidades associativas, conselhos e entidades do trade turístico de 

Campo Grande. 

o Ampliar a agenda de cooperação e relacionamento com a rede de 

organizações e entidades envolvidas com turismo: enfoque especial 

coma ABAV, ABIH, Abrasel, SINGTUR, AFECETUR, ABLA, Campo Grande 

Destination, SINTÁXI, FUNTUR MS, Associação de Empresários da Av. 

Bom Pastor, Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal, 

Associação dos Artesãos, Cursos Superiores de Turismo, SEBRAE, SESC, 

SENAC e Fecomércio. 

o Corredores gastronômicos locais: Apoiar o desenvolvimento de suas 

potencialidades, desenvolvendo ações juntos a cadeia produtiva para 

suportar a atividade de recepção de turistas. 

o Incrementar número de voos nacionais e internacionais e destinos 

conectados diretamente com Campo Grande: estabelecer agendas de 

negociação e apoio junto ao Governo Federal e Estadual 
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9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse Programa de Governo tem como premissa prioritária o respeito à família e às suas 

liberdades individuais, além do respeito a todo esforço efetuado pelo pagador de impostos. 

Portanto, sabemos que os recursos disponíveis para o uso dos governantes custam muito para 

aqueles que trabalham honestamente para conquistá-lo e que precisam dividi-lo com o governo.  

Ao passo que se caminha em direção à uma menor interferência do estado e maior 

liberdade ao indivíduo, é necessário conter a evolução descontrolada dos gastos governamentais. 

Assim, ogestor público deve ser capaz de impor limite aos excessos e ao mal gasto da máquina 

pública, utilizando recursos nas áreas que realmente impactam a qualidade de vida das pessoas, 

sendo a mensuração dos resultados por meio de melhores indicadores de excelência na gestão 

uma prerrogativa para os gastos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


