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CAMPO GRANDE 

Democrática, Solidária, Próspera e Feliz 

 

Campo Grande vive um momento ímpar em sua história ao se aproximar 

da marca de 906.092 mil habitantes e superar definitivamente a posição de 

cidade média consolidando-se no rol das grandes cidades brasileiras. Muito 

embora apresente índices de crescimento e uma boa infraestrutura urbana, a 

cidade morena apresenta sérios problemas que afetam a qualidade de vida de 

seus moradores. 

 

As dificuldades de atendimento nos postos de saúde, os problemas de 

drenagem com os respectivos alagamentos, a falta de segurança, os 

congestionamentos no trânsito e os altos índices de acidentes, a baixa 

qualidade do transporte coletivo, os valores elevados das taxas e impostos 

municipais, a carência na oferta de moradias para a população de baixa renda, 

entre tantos outros, são alguns dos problemas que precisam ser enfrentados 

com urgência pela administração municipal. 

 

Na política também existem deficiências a serem superadas. É 

fundamental que se trabalhe pela renovação na política e pela alternância no 

poder, uma vez que em Campo Grande o poder político está nas mãos de um 

mesmo grupo há décadas.  O futuro da nossa cidade depende da participação 

de novas pessoas com novas ideias, novas propostas de novas práticas de 

gestão. 

 

Esse futuro depende também da alternância no poder, ou seja, da nossa 

capacidade de não permitir que um mesmo grupo ou partido político tenha todo 

poder o tempo todo. A alternância combate diretamente à corrupção na coisa 

pública, e estimula uma concorrência sadia entre as várias forças políticas da 

pública, da sociedade, proporcionando avanços maiores nas administrações 

municipais. 
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Assim, neste momento, quando teremos pela frente um processo  

eleitoral de fundamental  importância, onde escolheremos o próximo Prefeito, 

aquele que irá administrar a cidade pelos próximos quatro anos, é dever do 

Partido Verde ser um dos protagonistas desse processo, não se omitindo frente 

à necessidade de propor novos caminhos e novas soluções para que se 

alcance a sustentabilidade política, econômica, social, ambiental e  cultural em 

nossa cidade. 

 

As diretrizes programáticas que apresentamos neste momento são 

novos caminhos que entendemos necessários para superar os problemas 

atuais e preparar os caminhos futuros de Campo Grande, em busca de uma 

sociedade democrática, solidária, justa e feliz. Reciclar as práticas atuais na 

administração municipal será fundamental para podermos cuidar 

verdadeiramente das pessoas. 

 

O momento é único e a sustentabilidade urgente. Vamos transformar Campo 

Grande em uma cidade verdadeiramente feliz. 

 

CAMPO GRANDE 
DEMOCRÁTICA, SOLIDÁRIA, PRÓSPERA E FELIZ 

 

 As diretrizes programáticas para o Plano de Governo do Partido Verde a 

 ser aplicada em Campo Grande está articulado a partir de quatro (04) eixos 

diretores que  irão estruturar as ações a serem realizadas por nosso governo 

no dia a dia da cidade. 

 

 Entendemos que é fundamental construir novos paradigmas na 

administração municipal para criarmos melhores condições de vida no presente 

e preparar a cidade morena para o futuro. 

 

 Estabelecer a Campo Grande democrática, com uma nova política local  

é fundamental para garantir a sustentabilidade da democracia, de modo que as  
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forças políticas possam atuar de maneira verdadeira e representativa, 

estabelecendo uma competição programática que fortaleça a representação 

popular e aproxime o eleitor de seus representantes eleitos. 

 

 Aprofundar os mecanismos para Campo Grande solidária significa 

buscar a inclusão de todos, especialmente aqueles vivem em condições de 

ampla vulnerabilidade social, e que necessitam, portanto, da solidariedade da 

cidade para a  reconstrução de condições dignas de vida. 

 

 A prosperidade econômica é uma conquista que Campo Grande não 

pode abrir mão, uma vez que a realização de cada cidadão passa pelas 

condições materiais concretas oferecidas pela cidade para o seu perfeito 

desenvolvimento. 

 

 Por fim, a felicidade de todos no espaço urbano deve ser o objetivo 

maior perseguido pela administração municipal, trabalhando para que todas as 

condições sejam oferecidas e todos possam se desenvolver de forma integral e 

integrada na cidade.  

 

 

 CAMPO GRANDE DEMOCRÁTICA 

 

Democratizar a gestão pública municipal, apostando na participação popular e 

na transparência radical dos processos de gestão. 

 

1-Transparência na gestão administrativa 

 

Ampliar as possibilidades para o cidadão acompanhar as ações desenvolvidas 

no dia a dia, pelos componentes da administração municipal; 
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Utilizar as amplas possibilidades da internet e mídias sociais para permitir o 

acompanhamento das ações por parte do munícipe, tornando públicas as 

informações da administração municipal, incluindo os indicadores e os dados 

orçamentos; 

 

2-Participação popular nos conselhos 

 

Aprimorar a experiência existente com os conselhos municipais, reformulando 

seu funcionamento e reestruturando suas condições de trabalho, de modo a 

aperfeiçoar sua participação junto à administração municipal, incorporando as 

plataformas digitais disponíveis atualmente. 

 

 

3- Governo participativo 

 

Governar a cidade de forma participativa, buscando junto aos segmentos da 

sociedade civil organizada, pessoas qualificadas para compor as funções de 

governo, de modo a dotar os cargos comissionados da administração municipal 

de profissionais preparados para o eficiente desempenho das funções, 

deixando para trás a lógica da composição do governo de indicações 

meramente políticas, fisiológicas, e de baixo desempenho. 

 

Consultar as entidades da sociedade civil para o preenchimento dos cargos de 

primeiro e segundo escalão da administração no governo municipal, 

juntamente com a utilização de servidores de carreira; 

 

Realizar a diminuição dos cargos comissionados em todos os órgãos da 

administração municipal, transferindo os recursos para a melhoria da 

remuneração dos servidores de carreira, bem como para investimento em 

serviços e obras. 
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Implantar o plano de cargos, salários e remuneração no município, valorizando 

o servidor municipal e reestruturando as carreiras de modo a possibilitar a 

ascensão funcional, a qualificação e a melhoria  da remuneração;  

 

4-Democracia participativa digital 

  

Promover o uso das mídias sociais no dia a dia da administração municipal, 

incentivando e promovendo a participação do cidadão com um canal aberto  

para as críticas, sugestão e indicação de ações a  serem realizadas; 

 

Inserir a web cidadania no processo de construção da democracia participativa, 

onde os cidadãos além de participarem dos conselhos tradicionais, possam 

também participar diretamente da administração por intermédio da internet e 

das mídias sociais. Se não é possível levar todos os cidadãos para a praça 

para decidir o futuro, a tecnologia permite levar todos para encontros virtuais de 

forma a realizar processos consultivos. 

  

5 - Combate à corrupção 

 

Aprimorar a transparência nos atos de gestão, bem como melhorar a 

padronização dos procedimentos de forma a criar um ambiente preventivo de 

combate à corrupção; 

 

Aprofundar os processos estabelecidos pela lei de transparência e do acesso 

as informações, de modo a dividir com a municipalidade a fiscalização da coisa 

pública;  

 

Reforçar a transparência e estabelecer a transmissão online de todos os 

procedimentos licitatórios em âmbito municipal proporcionando o 

acompanhamento por parte de todos os munícipes; 
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6- Política sustentável 

 

Construir uma cultura de participação voltada para renovação e alternância no 

poder, considerando que a sustentabilidade da democracia em nosso município 

passa pelo estimulo à participação de novas pessoas com novas ideias e 

novas práticas de gestão; 

 

Estimular a participação das entidades da sociedade civil organizada nas 

eleições municipais e no dia a dia da administração, fortalecendo sua presença 

pela apresentação de pessoas para os mandatos legislativos e funções 

administrativas, bem como na construção de políticas públicas municipais; 

 

Estabelecer para o chefe do poder executivo municipal um novo paradigma de 

participação municipal nas lutas nacionais. Alterar sua postura de mero zelador 

para a condição de governante estadista; 

 

 

7-Atendimento democrático aos munícipes 

 

Estabelecer procedimentos padronizados nos atos da administração municipal 

com base na justiça e na equidade, de modo que possam sofrer o controle 

social por parte dos cidadãos; 

 

Descentralizar os locais de atendimento aos cidadãos intensificando os 

procedimentos digitais via internet; 

 

Reestruturar e modernizar os procedimentos internos da administração 

municipal de todos os processos, de modo a proporcionar aos munícipes uma 

solução para os processos, requerimentos e solicitações, no menor espaço de 

tempo possível; 
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Estabelecer um modelo de regionalização do atendimento ao cidadão, 

aproximando a administração municipal do munícipe por intermédio do 

atendimento regionalizado no espaço territorial municipal. 

 

 CAMPO GRANDE SOLIDÁRIA 

 

Fazer de Campo Grande uma cidade acolhedora, inclusiva e solidária a todos 

os seus moradores. 

 

 

1-Assistência social 

 

Estruturar uma política de assistência no município que tenha por objetivo 

resgatar a população de risco e vulnerabilidade social, de modo que as ações 

da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS contribuam para enfrentar 

a exclusão social, a desigualdade e a pobreza; 

 

Fortalecer as ações voltadas para proteção social básica no município, 

estruturando e ampliando os Centros de Referência de Assistência Social – 

CRAS. 

 

Ampliar o atendimento técnico-financeiro para as organizações que prestam 

serviço de assistência social básica, por intermédio da ampliação dos recursos 

destinados ao Fundo Municipal de Investimento Sociais - FMIS; 

 

Ampliar o atendimento as famílias de baixa renda em situação de 

vulnerabilidade e em situações emergências, por intermédio da ampliação dos 

recursos destinados ao Fundo de Apoio à Comunidade – FAC; 

 

Ampliar o atendimento nas ações de proteção social especial de alta 

complexidade, por intermédio da ampliação dos recursos destinados ao Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS; 
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Fortalecer as ações voltadas à proteção integral da criança e do adolescente, 

bem como as pessoas com direitos violados no município, ampliando os 

recursos destinados ao Fundo Municipal para a Infância e a do Adolescente – 

FMIA; 

 

Ampliar a disponibilidade de programas complementares de capacitação 

profissional, crédito, alfabetização e cooperativismo para famílias em condições 

de vulnerabilidade social; 

 

 

2-Inclusão para pessoas com necessidades especiais 

 

Ampliar as ações voltadas para a inclusão das pessoas com necessidades 

especiais, ampliando o apoio às entidades da sociedade civil organizada que 

atuam nessa área de proteção social especializada; 

 

Fortalecer as ações do Conselho Municipal de Apoio aos Direitos da Pessoa 

com Deficiência – COMPD; 

 

Incentivar as ações desenvolvidas pela Coordenadoria de políticas para as 

pessoas com deficiência; 

 

Promover e incentivar campanhas educativas voltadas para a valorização e 

inclusão das pessoas deficiência no município; 

 

3-Políticas de inclusão para a juventude 

 

Ampliar as ações municipais voltadas para o apoio aos jovens, incentivando as 

atividades do Conselho Municipal da Juventude – CMJ; 

 

Fortalecer e ampliar a abrangência do Programa Nacional de inclusão de 

Jovens -  ProJovem; 
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Ampliar a participação do município nos programas de crédito voltados para 

subsidiar a educação de jovens e adolescentes; 

 

Ampliar e fortalecer as ações desenvolvidas pela Subsecretaria de Políticas 

para a Juventude – SEMJU. 

 

4-Inclusão para terceira idade 

 

Implementar as ações voltadas para a integração e valorização das pessoa 

idosa realizadas nos centros de referência  de assistência social – CRAS e nos 

Centros de Convivência de Idosos CMI; 

 

Promover o fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal 

do idoso – CMI voltadas para a melhoria das condições de vida dos idosos no 

município; 

 

5-Criança e adolescente 

 

Privilegiar e ampliar a capacidade de atendimento à  criança e ao adolescente 

vítima da violência resultante de maus-tratos, exploração sexual, abuso, 

negligência, crueldade, entre outros; 

 

Apoiar e fortalecer as ações desenvolvidas pelos conselhos tutelares 

ampliando o repasse estrutural e financeiro visando proporcionar melhores 

condições em seu dia a dia; 

 

6-Igualdade racial, mulheres, políticas de gênero e diversidade 

 

Ampliar as políticas públicas municipais de apoio à igualdade racial em âmbito 

municipal; 

 

Promover o fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal 

dos Direitos e Defesas dos Povos indígenas – CMDDI-CG; 
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Promover o fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal 

do Negro – CMDN; 

 

Ampliar as políticas públicas municipais de apoio às garantias da defesa dos 

direitos das mulheres e de gêneros; 

 

Fortalecer as ações desenvolvidas pela Secretaria de Políticas para as 

mulheres – SEMMU; 

 

Promover o fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher  - CMDM; 

 

Estabelecer políticas afirmativas de respeito à diversidade, voltadas para a  

construção de contextos sociais inclusivos; 

 

 

8-Segurança alimentar nutricional 

 

Ampliar as ações existentes no município voltadas para a segurança alimentar 

e nutricional, incrementando os trabalhos do banco de alimentos e da central 

de processamento de alimentos, contribuindo para o combate a fome; 

 

Fortalecer as ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional – COMSAN; 

 

Estimular a ampliação da produção de alimentos orgânicos no espaço territorial 

do município, desenvolvendo programas educacionais de hábitos alimentares 

saudáveis e consumo sustentável; 

 

Estimular a realização de ações voltada para a educação alimentar e o 

consumo sustentável, nos espaços públicos municipais; 
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9-Acessibilidade 

 

Estabelecer ações que permitam às pessoas com necessidades especiais ou 

mobilidade reduzida participarem de atividades que incluam o uso de produtos, 

serviços e informação, além de permitir o uso destes por todas as parcelas da 

população. 

Estruturar a cidade para que ela gere oportunidades de crescimento econômico 

a todos os seus cidadãos. 

 

 

 

 CAMPO GRANDE PRÓSPERA 

 

1-Economia verde 

 

Induzir o crescimento da economia da cidade voltada para o  novo paradigma 

de uma economia verde, fundada na eficiência energética, no uso sustentável 

dos recursos naturais e na inclusão social; 

 

Incentivar e fortalecer a rede de comércio varejista local, apoiando a 

competitividade e a adoção de novas práticas de gestão, permitindo também a 

participação de todos como fornecedores em potencial para o município; 

 

Retomar a contratação dos projetos das obras públicas junto aos escritórios 

técnicos locais, melhorando a qualidade final das mesmas e fortalecendo o 

acervo e a capacidade técnica local; 

 

Fortalecer os componentes da atividade turística municipal, considerando o 

grande potencial do turismo  de eventos na cidade, e a posição estratégica  de 

Campo Grande no contexto estadual e nacional; 

 

Incrementar o Fundo Municipal para o Desenvolvimento das Atividades 

Turísticas de Campo Grande – FMDAT; 
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Aprimorar a vocação municipal para ser uma cidade do conhecimento, uma vez 

que possui universidades  públicas e privadas e já apresenta forte capacidade 

de atração na área do conhecimento; 

 

Priorizar as atividades da economia criativa baseada nos procedimentos que 

envolvem a criação, produção, e distribuição de produtos e serviços, que 

utilizam o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como recursos 

produtivos; 

 

Conectar globalmente a cidade de indicadores econômicos e socais para 

avaliar o desempenho da atividade economia, e nortear a direção das políticas 

públicas, sendo eles, o Produto Interno Bruto, o Índice de Desenvolvimento, 

Humano, a Pegada Ecológica e a Felicidade Interna Bruta, entre outros; 

 

Fortalecer as ações desenvolvidas pela Fundação Social do Trabalho de 

Campo Grande – FUNSAT, em especial na qualificação dos trabalhadores, 

concessão de empréstimo, financiamento ou refinanciamento para micro-

empreendimentos, sejam formais ou uniformais, coletivos ou individuais. 

 

Dinamizar as ações da FUNSAT itinerante, ampliando a abrangência de seu 

alcance; 

 

Fortalecer e ampliar os programas de produção vegetal e produção animal na 

área rural do município, priorizando ações juntos os assentamentos; 

 

Incentivar programas de ampliação de cooperativas e de cooperativismo, em 

todas as áreas, em parcerias com a iniciativa privada, como política de 

fortalecimento e dinamização das atividades econômicas e de distribuição de 

renda no município; 
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2-Tributos justos 

 

Reciclar, modernizar e estabelecer novos  parâmetros para o sistema tributário 

municipal com base no princípio da capacidade contributiva de cada cidadão, 

considerando a sua realidade para que se tenha de fato justiça fiscal; 

 

Utilizar o sistema tributário como elemento de indução do fortalecimento  das 

atividades comerciais e industriais, bem como para promover melhorias no 

espaço urbano; 

 

Implantar o IPTU Ecológico para promover a sustentabilidade no âmbito 

municipal, bem como induzir ações no processo de revitalização da área 

central, juntamente com a utilização dos demais tributos; 

 

3- Planejamento urbano sustentável  

 

Recompor o sistema de planejamento urbano municipal de modo que possa 

dar respostas aos problemas atuais da cidade, de forma integrada e 

equilibrada, proporcionando o crescimento econômico em harmonia com meio 

ambiente e sem exclusão social; 

 

Priorizar a elaboração de planos urbanísticos locais como elementos 

norteadores do crescimento da cidade e da resolução de problemas sociais, 

econômicos e ambientais; 

 

Garantir a ampla participação popular no processo de elaboração e decisão 

das diretrizes de crescimento da cidade permitindo que o resultado final 

represente fielmente os desejos e aspirações da comunidade; 

 

Instituir uma governança regional compartilhada e inovadora com os municípios 

limítrofes, baseada em redes integradas de serviços para o aproveitamento de 

sinergias e complementariedades econômicas, bem como para o 

enfrentamento de problemas comuns; 
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Reordenar as diretrizes que norteiam o crescimento da cidade, alterando o 

modelo de cidade segmentada atual, para cidade polinucleada e de múltiplo 

uso; 

 

Induzir a regionalização da cidade e sua característica de múltiplo uso 

implantando as centrais regionais de atendimento levando a administração 

municipal para as regiões da cidade sem onerar a estrutura administrativa 

atual; 

 

 

4  -  Política Habitacional sustentável 

 

Consolidar os procedimentos no âmbito da Agência Municipal de Habitação  

Assuntos Fundiários  - AMHASF que garanta o acesso as moradia por parte 

das famílias em condição de vulnerabilidade social; 

 

Priorizar os programas voltados para a erradicação de favelas no município, 

ampliando os recursos do Fundo de Urbanização de Áreas Faveladas - 

FUNAF;  

 

Estabelecer critérios justos e transparentes para o acesso às moradias, de 

forma a consolidar uma politica de distribuição de renda para a população de 

baixa renda, por intermédio do fornecimento de habitações; 

 

Atuar como elemento regulador do mercado imobiliário, estabelecendo politicas 

que estimulem a ocupação e adensamento do solo urbano, bem como inibam 

os movimentos de especulação imobiliária constantes na atualidade; 

 

Estimular o fornecimento de moradias a preços acessíveis por parte dos entes 

públicos e privados, e priorizar o atendimento de 100% do cadastro atual da 

Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários; 
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Induzir por intermédio de regulação e subsídios fiscais a incorporação de novas 

tecnologias na cadeia produtiva da construção civil, voltadas para proporcionar 

edificações sustentáveis e eficientes no que tange à geração de resíduos, bem 

como no uso de aproveitamento da água e da energia. 

 

5-Cidade Digital 

 

Intensificar a conexão entre a cidade física e a cidade virtual oferecendo os 

mais variados pontos de conexão com a internet, proporcionando aos cidadãos 

múltiplas possibilidades de inclusão digital; 

 

 

Fortalecer as redes de tele-centros comunitários existentes, ampliando o seu 

número, e melhorando a sua qualidade e capacidade de atendimento; 

 

Interligar e informatizar as unidades administrativas do município, promovendo 

a sua efetiva modernização tecnológica, racionalizando os processos, 

reduzindo o prazo de tramitação e economizando recursos; 

 

6-Tecnologia como destino 

 

Induzir a criação de inovação tecnológica capazes de se constituírem em 

catalisadores de geração de empregos e negócios da indústria e da tecnologia 

da informação; 

 

Dar nova orientação ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

– CMCTI, priorizando a criação de pólos de inovação tecnológica; 

 

 Estabelecer programas voltados para o aperfeiçoamento profissional e 

tecnológico dos atores econômicos municipais seja da indústria, comércio ou 

prestadores, de modo a fortalecer o desenvolvimento tecnológico local;  
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Criar o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – FMCTI; 

Inicialmente com 2% do orçamento municipal, para financiar projetos de 

pesquisa em ciência, tecnologia e inovação, em parceria com as instituições de 

ensino e entidades representativas da indústria, comércio e prestadores de 

serviço; 

 

7 – Comunidades Rurais Sustentáveis 

 

Estabelecer programas de incentivo à expansão da agricultura orgânica e a 

criação de marcas regionais; 

 

Desenvolver estratégias que levem o município a atingir sua independência na 

produção de alimentos básicos; 

 

Fortalecer os programas de manutenção das estradas vicinais; promover e 

incentivar as atividades do turismo rural, bem como o incremento das  

atividades econômicas nos distritos e nas áreas rurais, incentivar as atividades 

culturais e esportivas.  

 

Promover a qualidade de vida e o desenvolvimento integral e integrado a todos 

os habitantes das áreas rurais do município;  

 

 CAMPO GRANDE FELIZ 

 

1-Saúde 

 

Melhorar o gerenciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, 

fortalecendo a integração dos serviços de promoção, prevenção e atenção à 

saúde no município; 

 

Fortalecer as atividades da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

município, de maneira a proporcionar respostas rápidas as reclamações e 

demandas oriundas do coletivo da sociedade; 
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Promover a humanização no atendimento na rede de saúde pública municipal, 

atendendo as expectativas da população, capacitando e remunerando os 

servidores adequadamente para atingir esse objetivo, além de suprir a 

quantidade adequada de profissionais para um atendimento harmonioso na 

rede;  

 

Fortalecer o programa Saúde da Família no município, estabelecendo 

prioridades, ampliando a abrangência e atendendo prioritariamente as 

comunidades em situação de riscos e vulnerabilidade social; 

 

Aprimorar o procedimento de fornecimento de medicamentos gratuitos à 

população que deles necessitam; 

 

Aprofundar a participação popular no gerenciamento do sistema, fortalecendo o 

Conselho Municipal de Saúde, os Conselhos de Gestores e o diálogo com os 

profissionais e a comunidade; 

 

Construir o hospital municipal no município; 

 

Incentivar a realização de programas de ciência, tecnologia e inovação no 

complexo de saúde, em âmbito municipal, para produção de insumos 

farmacêuticos considerados estratégicos para a prevenção e promoção da 

saúde; 

 

Estimular o investimento em programas de assistência ambulatorial e unidades 

hospitalares especializadas; 

 

Estruturar programas de assistência farmacêutica e insumos estratégicos por 

meio do desenvolvimento dos serviços de assistência farmacêutica na rede 

pública com implantação e ampliação das farmácias populares; 
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Incentivar a realização de programas de aperfeiçoamento do trabalho e da 

educação na saúde com a formação de profissionais técnicos de saúde e 

fortalecimento das escolas e centros técnicos por meio do apoio ao 

desenvolvimento da graduação, pós-graduação stricto e latu senso, em áreas 

estratégicas para o SUS; 

 

Estimular a realização de programas de vigilância, prevenção e controle de 

doenças endêmicas e sazonais; 

 

Fortalecer os programas de controle das zoonoses e das ações de vigilância 

sanitária com vistas à promoção e proteção da saúde; 

 

Aprimorar as atividades fins do Fundo de Assistência a Saúde do Servidor 

Público Municipal -FUNSERV, qualificando o gerenciamento para a obtenção 

da redução dos descontos, bem como melhorar a qualidade da assistência 

medica-odontológica; 

 

2-Educação 

 

Ampliar o alcance da educação infantil, do ensino fundamental, da educação 

de jovens e adultos, bem como da educação especial, melhorando a qualidade 

dos processos, educativos; 

 

Consolidar na rede pública municipal as escolas de período integral, 

priorizando a sua implementação; 

 

Fortalecer a rede pública municipal como espaço aberto a convivência e 

participação ao conhecimento; 

 

Implementar uma política de melhoria salarial para os trabalhadores da 

educação da rede municipal de modo a aumentar a atratividade para o setor e  
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proporcionar condições para a melhoria da capacitação dos mesmos, elevando 

os níveis de qualidade e educação; 

 

Estimular a consolidação de uma educação com base nos valores éticos, 

morais e da sustentabilidade, como forma de estruturar uma melhor qualidade 

vida, para o município; 

 

Implementar de forma transversal na grade curricular do município a disciplina 

sustentabilidade; 

 

Aprimorar os procedimentos já existentes de fornecimento de kits escolares, de 

modo a assegurar a sua qualidade e eficiência; 

 

Fortalecer o uso da tecnologia da informação no ambiente escolar da rede 

municipal, ampliando a quantidade de computadores e smartphones, 

ampliando o seu acesso, incluindo também o corpo docente e discente no 

processo de inclusão digital; 

 

Aprimorar os programas e ações de qualificação dos trabalhadores da rede 

municipal de ensino, investindo na melhoria de sua escolaridade de modo a  

elevar  a qualidade e o rendimento do seu trabalho; 

 

Ampliar os canais de diálogo com as entidades representativas dos 

trabalhadores da rede de ensino a fim de construir uma convivência 

harmoniosa entre a administração e os trabalhadores capaz de proporcionar, 

inclusive a construção de um consenso na escolha dos ocupantes dos cargos 

de direção no âmbito da Secretaria de Educação; 

 

Fortalecer os processos democráticos na rede municipal de ensino 

aprimorando a votação direta a escolha dos diretores das escolas assegurando 

a continuação da participação da comunidade na gestão escolar; 
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3-Cultura 

 

Ampliar as ações visando expandir a politica cultural existente no município, 

fortalecendo, ampliando os recursos e dinamizando o Fundo Municipal de 

Incentivo a Cultura – FMIC; 

 

Promover o fortalecimento das ações e atividades desenvolvidas pelo 

Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC, estimulando e 

potencializando ao máximo a participação popular na condução do processo; 

 

Estimular a ampla participação popular nos processos de gestão da cultura no 

município, apoiando manifestações populares como o movimento 1% para a 

cultura, entre outros, de modo a proporcionar uma integração entre a 

administração municipal e os anseios dos setores culturais da comunidade; 

 

Garantir inicialmente o percentual mínimo definido no Plano Municipal de 

Cultura de 1% do orçamento municipal para o fomento, o acesso  a produção e 

a distribuição na área da cultura, ampliando gradativamente esse percentual de 

acordo com as possibilidades orçamentárias; 

 

Fortalecer a política de criação de pontos de cultura no município;  

 

Implantar no município a bienal cultural como forma de identificar, a presentar e 

incentivar a produção dos atores locais com ênfase nas tradições culturais 

populares; 

 

Implantar os corredores  culturais integrado com os corredores gastronômicos 

e corredores verdes no município; 
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4- Esporte e Lazer 

 

Implantar ações governamentais voltadas para o incentivo as atividades 

esportivas e de lazer, como forma de promover a saúde, a socialização e a 

qualidade de vida; 

 

Ampliar as ações visando expandir a politica esportiva existente no município, 

fortalecendo e ampliando os recursos e dinamizando o Fundo de Apoio ao 

Esporte – FAE. 

 

 Garantir inicialmente o percentual mínimo de 1% do orçamento municipal para 

as atividades e programas de esporte e lazer, ampliando esse percentual 

gradativamente de acordo com as possibilidades orçamentárias; 

 

Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para a obtenção de recursos a 

serem aplicadas para subsidiar a prática de esporte de alto rendimento;  

 

Fortalecer os programas voltados para a prática do esporte amador, ampliando 

os existentes e incentivando a adoção de novas atividades; Incentivar as 

atividades esportivas e de lazer em parques e praças públicas como 

instrumento de melhoria da qualidade de vida da população; 

 

Criar polos de lazer nas áreas rurais potencializando as riquezas naturais do 

município em parceria com a iniciativa privada, promovendo o lazer e o 

ecoturismo para crianças, jovens e as famílias do município. 

 

5 – Espiritualidade 

 

Incentivar as atividades religiosas no espaço urbano, como política de combate 

a violência, drogas e incentivo a socialização, respeitando a diversidade de 

crenças, fé e o caráter laico do estado; 

 

 

23 



 

 

Estimular o diálogo da comunidade religiosa com o município, articulando a 

capacidade de atuação social das mesmas, com a necessidade de prestação 

de serviços sociais por parte do município; 

 

Apoiar a construção de uma cultura da paz como forma de fortalecimento dos 

valores éticos, morais, e da harmonia nas relações pessoais no seio da 

comunidade; 

 

Estabelecer parcerias com as entidades religiosas para a execução de 

programas de combate ao consumo de drogas e recuperação de dependentes 

químicos; 

 

6-Sustentabilidade ambiental 

 

Promover a reestruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando 

fortalecer a gestão ambiental municipal estabelecendo políticas de longo prazo 

voltadas para a sustentabilidade e para mitigação dos efeitos das mudanças 

climáticas e do aquecimento global; 

 

Priorizar as ações voltadas para universalizar o índice de abastecimento de 

água, limpeza urbana e a coleta e tratamento do esgoto a 100% (cem por 

cento) da população; 

  

Disponibilizar em toda área urbana os serviços de drenagem e de manejo de 

águas pluviais adequados à saúde pública e a proteção do meio ambiente; 

 

Intensificar o trabalho de proteção e revitalização das nascentes e cursos 

d’água no município, promovendo a redução das áreas contaminadas e do 

passivo ambiental, atuando em parceira com os governos federal e estadual, e 

com a iniciativa privada; 

 

Priorizar as ações nas unidades de conservação no município, fortalecendo a 

execução de seus planos de manejo e a proteção dessas áreas; 
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Fortalecer as ações voltadas para tratamento adequado dos resíduos no 

município, dando solução para os graves problemas de lixão a céu aberto e 

contaminações de áreas em virtude de deposições indevidas e irregulares; 

 

Promover o combate as enchente e inundações, elaborando o plano municipal 

de saneamento básico, e a partir dele executar obras de infraestrutura e 

estabelecer novos parâmetros para a ocupação do solo urbano; 

 

 

Promover o trabalho de manutenção e conservação da rede de drenagem 

urbana, juntamente com o combate ao assessoramento dos córregos e a 

proteção as áreas de preservação permanente; 

 

Incentivar o estabelecimento de programas de incentivo à produção e utilização 

de energias limpas e renováveis no município; 

 

Promover o fortalecimento das ações e atividade pelo Conselho Municipal do 

Meio Ambiente CMMA, estimulando e potencializando ao máximo sua atuação, 

bem como incentivando a sociedade civil em sua atuação; 

 

Promover o fortalecimento do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, 

estimulando e potencializando ao máximo sua operacionalização, bem como 

induzindo o recebimento de recursos a serem utilizados nas ações de 

educação, proteção e conservação ambientais; 

 

Fortalecer o sistema de licenciamento ambiental municipal, intensificando as 

ações de fiscalizações ambiental no município; 

 

Implantar uma estratégia de prevenção e adaptação às mudanças climáticas, 

com o planejamento de respostas aos impactos atuais e potenciais da 

mudança do clima, objetivando minimizar possíveis danos e aproveitar 

oportunidades potenciais; 
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7- Mobilidade urbana  

 

Fortalecer o sistema de integração no transporte coletivo, ampliando o seu 

alcance e planejando o seu gradativo crescimento; 

 

Implantar um sistema de planejamento permanente da mobilidade urbana no 

município integrado com as demais unidades administrativas, de modo a 

antecipar o surgimento de problemas e prever adequadamente as soluções 

necessárias para a manutenção de elevados níveis de qualidade de vida; 

 

Assegurar por intermédio da Agência de Regulação a melhoria da qualidade 

dos serviços oferecidos, com base na ampliação e modernização da frota, bem 

como com a devida oferta de ônibus nos horários de pico; 

 

Promover a melhoria do conforto nos locais de embarque e desembarque, 

otimizando as condições de atendimento e informação aos usuários; 

 

Fiscalizar as condições de remuneração e trabalho assegurando aos 

trabalhadores do setor, condições dignas e treinamento permanente, visando 

um atendimento de excelência ao usuário; 

 

Reestruturar o processo de planejamento dos sistemas de transporte e trânsito 

da cidade, para que ocorra de forma integrada com o planejamento global 

delimitado pelo Plano Diretor, Lei de uso e ocupação do solo, e as 

determinações expedidas pelo PLANURB; 

 

Elaborar e implantar o plano municipal de mobilidade urbana integrando os 

modais motorizados e os não motorizados, priorizando alternativas não 

poluentes para o sistema; 

 

Reformular as campanhas educativas de trânsito priorizando a mudança da 

cultura do automóvel para as outras possibilidades de transporte menos 

poluentes na cidade; 
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Implantar de forma integrada um novo paradigma de locomoção no município, 

incentivando a caminhada, a bicicleta, os aplicativos e o transporte público; 

 

Promover o fortalecimento e a melhoria dos serviços de táxi, moto-táxi, moto-

frete, aplicativos, fretamentos e transportes escolares no âmbito municipal; 

 

Recuperar a rede de ciclovias existentes e promover a ampliação com uma 

arborização adequada, ampliando o seu alcance, e ampliar a implantação de 

ciclo de faixas; 

 

Fortalecer e ampliar as campanhas educativas para os pedestres, ciclistas, 

motociclistas, passageiros e motoristas; 

 

Aprimorar e ampliar o sistema de sinalização viária, modernizando a 

sinalização semafórica e ampliando a sinalização viária horizontal e vertical; 

 

Ampliar o programa de asfaltamento das vias públicas, implantando o 

programa de recapeamento das vias em substituição à manutenção com tapa-

buracos; 

 

Iniciar a implantação da rede VLT – Veículo leve sobre trilhos, de modo a 

modernizar definitivamente o sistema de transporte de massa no município. 

 

8-Segurança pública 

 

Implantar programa e ações voltadas para a proteção ao cidadão, em conjunto 

com entidades da sociedade civil, órgãos estaduais e federais; 

 

Criar o Núcleo de Segurança Municipal ligado diretamente ao Gabinete do 

Prefeito para desenvolver e coordenar ações voltadas à melhoria da segurança 

pública no município;  
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Implantar um sistema municipal de combate à violência e a criminalidade 

pública baseado no monitoramento dos bairros, das vias públicas, praças e 

parques e próprios municipais por câmeras de vídeo, e pela participação 

popular por meio das mídias sociais; 

 

Ampliar a estrutura da guarda municipal aparelhando, capacitando e 

remunerando adequadamente o efetivo a fim de colaborar na prevenção da 

violência e criminalidade; 

 

Fortalecer e aparelhar a defesa civil objetivando possibilitar respostas às 

emergências antecipando as ações de modo a minimizar os danos junto à 

sociedade.   

 

10-Proteção Animal 

 

Estabelecer mecanismos de combate à repressão, ao abandono e aos crimes 

de maus-tratos; 

 

 Estabelecer uma política voltada aos cuidados e proteção da causa animal, 

implantando parcerias e desenvolvendo ações com a iniciativa privada e  firmar 

parceria, por meio de  convênio com o com governo estadual, objetivando 

reestruturar a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e 

de Atendimento  ao Turista -  DECAT.  

 

Fortalecer os processos de atendimento e planejamento de serviços oferecidos 

pelo Centro de Zoonoses (CCZ); 

 

Ampliar as ações vinculadas junto ao Conselho do Bem-Estar animal de 

Campo Grande.  

 

Implementar a criação de um canal especializado em denúncias voltados 

exclusivamente à causa animal. 
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