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CAMPO GRANDE SOMOS TODOS NÓS 
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“Emprestamos o que está no coração do 

nosso povo e transformamos em esperança. 

Agora, importa-nos, todos juntos, fazermos 

esta esperança se tornar CIDADE.” 

Pedro Kemp  
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A CAMPO GRANDE QUE TEMOS: DIAGNÓSTICO 

O município de Campo Grande, com 8.092,95 km², está localizado 

geograficamente na porção central de Mato Grosso do Sul, 

ocupando 2,26% da área total do Estado. Conta hoje com uma 

população estimada em mais de 890 mil habitantes, sendo 51,53% 

de mulheres e 48,47% de homens, representando 32% da 

população de Mato Grosso do Sul, e está na 20ª posição dos 

municípios com maior número de habitantes. A população urbana 

representa 98,66% (uma das mais altas taxas de urbanização do 

Brasil) e a rural é de apenas 1,34%. Em sua constituição 

populacional podemos encontrar descendentes de paraguaios, 

bolivianos, espanhóis, italianos, portugueses, japoneses, sírio-

libaneses, armênios, entre outros, e pessoas que migraram de 

outros estados brasileiros, especialmente dos vizinhos São Paulo, 

Paraná, Minas Gerais. É significativa na cidade a presença de 

indígenas provenientes de diferentes etnias sul-mato-grossenses. 

A renda média mensal da população é de 3,4 salários mínimos e o 

IDH de 0,784. A taxa de mortalidade infantil é de 9,82 óbitos por mil 

nascidos vivos, a expectativa de vida da população é de 75,6 anos 

e a taxa de fecundidade é de 1,8. 

O município é formado pela sede municipal, área rural e dois 

distritos, Anhanduí (4.500 habitantes) e Rochedinho (1.100 

habitantes). A sede municipal se divide em sete regiões urbanas e 

possui 79 bairros. Os 10 bairros mais populosos são: Aero Rancho 

(36 mil), Nova Lima (35,5), Vila Nasser (25,6), Centro-Oeste (24,8), 

Santo Amaro (23,5), Moreninha (22,7), Tiradentes (21,8), 

Universitário (21,7), Coronel Antonino (20,3), Popular (18,8). O 

bairro de maior crescimento populacional é o bairro Noroeste 

(98,4%). A baixa densidade urbana (número de habitantes por 

hectare) implica em altos custos de implantação de infraestrutura 

para atender as demandas da população da cidade. Cada 
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quilômetro de rua existente representa custos de pavimentação, 

rede de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, coleta de 

lixo, varrição, atendimento com transporte coletivo, que divididos 

por um pequeno número de usuários se torna caro e inviável, além 

da necessidade de equipamentos sociais como escolas, unidades 

de saúde, entre outros. A população de mais baixa renda é a mais 

atingida pelas consequências da baixa densidade, vez que não 

possui recursos para pagar a implantação dessa infraestrutura e se 

submete a morar em bairros precários, tornando-se excluída social 

e territorialmente da cidade. 

Meio Ambiente e Economia  

Campo Grande possui instituídas 6 Unidades de Conservação em 

seu território, sendo 3 Áreas de Proteção Ambiental instituídas pelo 

poder público municipal. Seu território conta com 11 micro bacias 

hidrográficas e 33 córregos. Existem parques públicos distribuídos 

nas diferentes regiões urbanas e 11 parques lineares, conectando 

diferentes espaços multifuncionais. 

A população economicamente ativa do município totaliza 333.597 

pessoas (189.202 homens e 144.397 mulheres). De um modo 

geral, a maior parte da mão-de-obra ativa é absorvida pelo setor 

terciário (comércio de mercadorias e prestação de serviços). A 

construção civil também desempenha importante papel na 

economia local e o serviço público, em função de a cidade ser 

também a capital do estado. A cidade conta com quatro polos 

industriais, sendo o mais antigo no Núcleo Industrial Indubrasil, e 

os mais novos são o Polo Oeste (Região do Imbirussu), Paulo 

Coelho Machado (Região do Anhanduizinho) e Norte (Região do 

Prosa). A renda per capita em Campo Grande é de R$ 867,76 

(SISGRAN, 2017). 
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Assistência Social 

Campo Grande, como todo o resto do Brasil, é uma cidade 

marcada pelas desigualdades sociais, tendo segmentos 

populacionais vivendo na pobreza e em condições de 

vulnerabilidade, que requerem a implementação da política de 

assistência social, capaz de promover-lhes proteção social, 

defesa e garantia de direitos. Para tal, o município conta com 20 

CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), 04 CREAS 

(Centros de Referência Especializada de Assistência Social e 01 

Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua, sendo que os investimentos orçamentários para a Política 

de Assistência Social representam 1,94%. A política de assistência 

social perdeu o protagonismo na cidade e, com isso, não há novas 

iniciativas que favoreçam os avanços dos direitos 

sócioassistenciais. O SUAS deve ser entendido como um sistema 

estratégico na construção de iniciativas intersetoriais com outras 

políticas como a Saúde, Educação, Previdência Social, políticas 

voltadas para segmentos como mulheres, população negra, 

criança e adolescente, jovens, população indígena, migrantes, 

LGBT, assim como outras populações invisíveis para o acesso à 

proteção social. 

 Os indicadores sociais do IBGE (2019) indicam que Campo 

Grande/MS apresenta um percentual de 30,3% da população com 

rendimento de até ½ salário mínimo, sendo que 20,5% das famílias 

encontram-se cadastradas no CADUNICO e apenas 9,6% são 

beneficiadas pelo programa Bolsa Família. A cidade caracteriza-se 

por ter espacialmente, de forma muito nítida, índices de renda e 

demográficos menos positivos proporcionalmente à distância do 

centro e se aproximando dos limites extremos de sua ocupação 

urbana. A organização econômica vigente em Campo Grande é a 

concentração da pobreza em áreas periféricas, distantes, sem 
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infraestrutura adequada, orientada por políticas urbanas que 

realocam as classes populares, cada vez mais, em espaços 

distantes dos centros, criando um padrão de segregação e 

desigualdade de classes no território. Com este modelo de 

crescimento, com grandes vazios em meio a loteamentos 

parcelados, implantados, mas não totalmente ocupados, os custos 

para as infraestruturas e serviços, como o transporte, serão sempre 

elevados.  

Educação  

O Sistema Municipal de Educação de Campo Grande é composto 
por uma Rede de 95 unidades escolares de educação fundamental, 
105 EMEIs, Secretaria Municipal de Educação - SEMED e o 
Conselho Municipal de Educação, que atende aproximadamente 
104 mil alunos, com um grupo de 5.900 servidores. Segundo dados 
do Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – 
2018-2019, apenas 30% das crianças de 0 a 3 anos de idade estão 
sendo atendidas na Educação Infantil, sendo que a meta é atingir 
50% até 2024. Com relação a faixa etária de 4 a 5 anos, a meta é 
atender 100% das crianças, porém o município atende apenas 
67%. Quanto às crianças com deficiência, a meta é atender 100% 
nessa modalidade até 2024, ao passo que o relatório de 
monitoramento do plano informa que atendeu apenas 
parcialmente. Quanto ao ensino fundamental, não há demanda 
reprimida de matrículas. Essa modalidade, segundo a LDB (Lei de 
Diretrizes Bases) deve ser a prioridade dos municípios, e o 
compromisso é de universalizar o atendimento da educação 
fundamental em parceria com a rede estadual, implantar 
gradativamente a educação de tempo integral a partir de um projeto 
pedagógico que resulte na qualidade da educação, na medida que 
atinja 50% dos alunos da Rede Municipal até 2024; meta essa 
muito distante de ser alcançada, tendo em vista que o município 
conta com apenas duas escolas de tempo integral, atendendo aos 
anos iniciais do ensino fundamental. Com relação à qualidade do 
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ensino, a meta proposta é que 100% das crianças concluam o 
ensino fundamental dentro de um período de 9 anos. Meta essa 
muito distante de ser alcançada, tendo em vista que o relatório de 
acompanhamento do PME informa que em 2019 apenas 63% dos 
alunos conseguiram tal êxito. Isso indica que a Rede Municipal de 
Ensino convive com um elevado índice de evasão e repetência. A 
educação profissional não é uma das prioridades no âmbito 
municipal.  
 
A grande maioria das escolas da REME com biblioteca escolar não 
atendem os parâmetros mínimos com mobiliários, equipamentos e 
internet para atender a seus usuários. Em mais da metade das 
escolas, ou seja, em 57 delas a biblioteca escolar ocupa espaço 
adaptado e acervo precário. Em relação aos Centros de Educação 
Infantil (EMEIs), nenhum deles possui o espaço da biblioteca 
escolar. Em relação à brinquedotecas, a situação dos EMEIs é 
alarmante, posto que apenas 10 oferecem às crianças o espaço da 
brinquedoteca e 5 escolas com pré-escola possuem este recurso. 
Quanto ao IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 
das escolas municipais de Campo Grande (2017), que é calculado 
com base no aprendizado dos alunos em português e matemática 
e no fluxo escolar (taxa de aprovação), o índice foi de 5,7, ficando 
abaixo da média 6,0. É inaceitável que nossos índices 
permaneçam tão baixos e a desigualdade de oportunidades tão 
grande. O maior desafio da educação pública, portanto, é melhorar 
a qualidade no processo ensino-aprendizagem, garantindo um 
desempenho escolar mais satisfatório dos alunos, um fluxo escolar 
adequado e investimento permanente na qualificação dos 
educadores. 
 
Saúde 

A saúde pública em Campo Grande é uma das principais 

reclamações da população usuária dos serviços da rede municipal, 

que vai desde a precariedade da estrutura física e conservação de 
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grande parte das unidades de saúde, a falta de equipamentos em 

condições de uso adequado, a falta crônica de medicamentos e 

materiais para exames, materiais de expediente, limpeza, 

impressos e insumos até o número insuficiente no quadro de 

profissionais médicos. A estrutura da SESAU é insuficiente para um 

projeto de prevenção e promoção da saúde. O município não faz 

adequadamente a Atenção Básica, não tem Centro de Exames e 

Diagnóstico, não tem hospital municipal, não possui serviços de 

infraestrutura e engenharia da saúde. Em muitas unidades verifica-

se a demora no atendimento, ausência de especialistas e 

dificuldade para agendamento de consultas. Desde unidades com 

estrutura mais restrita, como é o caso das UBSFs (Unidades 

Básicas de Saúde da Família), até as mais equipadas, com 

capacidade para atender casos de urgência e emergência, como 

as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), o que mais se 

encontra são reclamações dos pacientes sobre o sistema público 

de saúde, com salas de espera lotadas. A dificuldade de acesso 

aos serviços da Atenção Básica com qualidade e em tempo 

oportuno configura-se como desafio a ser superado, uma vez que 

o modelo vigente, centrado na urgência e emergência, além de não 

proporcionar resolutividade é financeiramente insustentável, haja 

vista o grande custo e baixo financiamento. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, “Saúde é direito de todos 

e dever do Estado”, cabendo à iniciativa privada participação no 

sistema apenas em caráter complementar. Ocorre que os governos 

de orientação liberal têm atuado no sentido de reduzir a atuação 

direta do poder público na área, abrindo cada vez mais espaços 

para o setor privado, tornando as prefeituras dependentes da 

compra de serviços, principalmente os de alto custo. Há uma 

tendência de privatizações e terceirizações, além de transferir para 

OSs (Organizações Sociais) os serviços de saúde de 

responsabilidade do poder público, que passa a pagar sempre mais 
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por cada vez menos. É necessário reverter esta tendência para que 

o município possa investir os recursos públicos da saúde na 

estruturação de serviços próprios. 

Segundo dados e-GESTOR extraído em 25/09/2017, 43,26% da 

população de Campo Grande está coberta por Atenção Básica 

sendo 38,05% por equipe ESF. Atualmente, todas as 66 Unidades 

de Saúde da Rede de Atenção Básica, sendo 24 UBSs e 42 

UBSFs, realizam agendamentos de consultas ambulatoriais para 

odontólogos e médicos (clínicos gerais, generalistas, 

ginecologistas e pediatras). Hoje há uma prática de pré-

agendamentos de consultas de madrugada em atenção primária, 

com aglomeração de demanda de vários bairros em apenas um 

posto de saúde, com limites de consultas. Existe a falta de 

profissionais nas unidades de saúde, porque não existe uma 

perspectiva na Carreira Profissional e nem educação continuada. 

Além das unidades básicas de saúde, o município conta em sua 

rede de atendimento com 6 Centros Regionais de Saúde 24 horas; 

6 CAPSs (Centro de Atendimento Psicossocial), sendo 1 infanto-

juvenil; 6 Unidades de pronto Atendimento (UPA). As unidades de 

saúde 24 horas estão distribuídas nos 04 Distritos Sanitários: Norte 

(UPA Coronel Antonino e CRS Nova Bahia), Sul (CRS Aero 

Rancho), Leste (UPA Universitário, UPA Moreninha, CRS 

Tiradentes e Hospital da Mulher) e Oeste (UPA Vila Almeida, UPA 

Santa Mônica, UPA Leblon e CRS Coophavila). 

Dentre as especialidades com maior demanda reprimida em 

consultas estão: Neurologia, Neurocirurgia, Psiquiatria, 

Endocrinologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Reumatologia e 

Ortopedia (joelho). Dentre os exames diagnósticos, que se 

encontram com demanda reprimida, podemos elencar 

prioritariamente o exame de colonoscopia, Tomografia 

computadorizada, USG de abdome total, USG de ombro e de 
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tireoide. São 13 as Unidades Móveis do SAMU (03 Unidades de 

Suporte Avançado - USA e 10 Unidades de Suporte Básico- USB) 

no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) e estão distribuídas em diferentes locais, como estratégia 

para corroborar com a redução do tempo para chegada do socorro 

solicitado. A saúde bucal possui 99 equipes distribuídas nas 

unidades básicas de saúde, nas 06 Unidades de Pronto 

Atendimento, 04 Centros Regionais de Saúde e 05 Policlínicas 

Odontológicas. Verifica-se a dificuldade de acesso ao atendimento 

odontológico na atenção primária em saúde bucal e na atenção 

especializada, sobretudo nas especialidades: Endodontia, 

Periodontia e Cirurgia. A oferta de prótese dentária é insuficiente 

para demanda. 

Em 2.018, a rede municipal de saúde realizou 2.241.341 

atendimentos e mais de 2,5 mi de procedimentos; 49.093 

internações hospitalares de pessoas residentes em Campo Grande 

e mais de 15 mil internações de pessoas de outros municípios do 

estado. O município possui 1.433 leitos hospitalares credenciados 

no SUS, sendo que já chegou a ter 1.674 em 2.015. Há uma 

insuficiência crônica de leitos de UTI, visto o quantitativo de 

pacientes advindos de outros municípios da região, para os quais 

Campo Grande é referência, destacando-se as especialidades de 

Neurologia, Ortopedia, Infectologia, Cirurgia Cardíaca. A 

insuficiência de oferta de cirurgias eletivas nas diversas 

especialidades, principalmente em Ortopedia, Oftalmologia, 

Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Angiologia, Urologia e 

Ginecologia. Em relação à consulta em Psiquiatria adulto, a 

demanda reprimida é de 5.273 solicitações no SISREG com tempo 

de espera de aproximadamente 2 anos e 6 meses. Nas consultas 

farmacêuticas, levantou-se que a taxa de não adesão ao 

tratamento medicamentoso de pacientes com doenças crônicas 

chega a 79%. 
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Saneamento Básico 

O sistema de abastecimento de água tratada de Campo Grande 

atende cerca de 99,9% da população e tem uma produção média 

mensal de 6,5 milhões m³, para um consumo medio de 5,3 milhões 

m³. Os setores de abastecimento de água são divididos em 

microssetores, chamados Setores de Fornecimento, os quais 

controlam a melhoria na distribuição de água e as perdas. Existem 

104 Setores de Fornecimento. A extensão da rede de água atinge 

pouco mais de 3.900 km e uma rede de esgoto de 2.200 km. O 

sistema de esgotamento sanitário com coleta e tratamento 

disponível para 83,96% da população conta com duas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs) em operação. 

Transporte Coletivo e Mobilidade Urbana 

O transporte coletivo urbano é uma das grandes reclamações 

dos campo-grandenses que utilizam o serviço. O Sistema Integrado 

de Transportes (SIT) começou a ser implantado em 1991 e conta 

com oito Terminais de Transbordo com integração física e o Ponto 

de Integração Hércules Maymone, sendo que o pagamento da 

tarifa nos ônibus, que hoje custa R$ 4,10, é exclusivamente com o 

cartão eletrônico. 30% das passagens são de gratuidades 

concedidas pelo poder público municipal. Em 2012, o serviço do 

transporte coletivo foi licitado, em caráter de exclusividade, e 

passou a ser explorado pelo Consórcio Guaicurus. O consórcio 

opera com uma frota de veículos abaixo do exigido pelo contrato, 

que é de 575 veículos operantes e reserva. Segundo a 

concessionária são 568 veículos, sendo que a AGEREG (Agência 

Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) acusa 530 carros, 

operando em 197 linhas. O número médio de passageiros/dia que 

utiliza o transporte coletivo vem diminuindo nos últimos anos, 

contrariando uma política que se impõe nos grandes centros 

urbanos, que vêm enfrentando sérios problemas decorrentes do 



 
 

13 
Programa de Governo – Partido dos Trabalhadores – Campo Grande – MS - 2020 

carro-centrismo, como engarrafamentos constantes, acidentes de 

trânsito, demora nos deslocamentos pela cidade, entre outros. Em 

2008, o sistema público transportava uma média 229 mil 

passageiros/dia, sendo que dez anos depois este número caiu para 

183 mil. Os usuários do transporte coletivo de Campo Grande 

reclamam da precariedade dos serviços prestados pelo consórcio, 

muitos veículos velhos com defeitos que quebram com frequência, 

ônibus atrasados e superlotados, terminais necessitando de 

reforma e tarifa cara. 174 ônibus precisam ser substituídos em 

2020. De acordo com o contrato de concessão do serviço a idade 

média dos veículos deve ser de até cinco anos, sendo que hoje é 

de 6,5 anos. O Ministério Público estadual abriu inquérito sobre 

possível favorecimento quanto à aplicação de multas pela 

AGEREG e AGETRAN contra o Consórcio Guaicurus. Cerca de 3,1 

mil multas com prazo de vencimento expirado não teriam sido 

cobradas em 2013 e 2016, em valor aproximado de R$ 2 milhões, 

e nada foi pago. 

A maior oferta de empregos na região central da cidade exige 

deslocamentos da população residente em vários bairros 

periféricos com o mesmo destino, sobrecarregando o sistema viário 

naquela região. A persistir o crescimento da frota de automóveis a 

taxas cerca de 4 vezes superiores ao crescimento populacional, 

fica evidente que o sistema viário da região central não terá 

capacidade de atendimento de toda demanda e apresentará sérios 

problemas de congestionamento. Com isto, a cidade precisa 

planejar a descentralização das atividades econômicas e a oferta 

de empregos, bem como apostar num sistema de transporte 

coletivo mais eficiente e acessível. 

A topografia plana e pouco acidentada de Campo Grande favorece 

o uso da bicicleta como meio de locomoção não motorizado, 

sustentável e saudável de transporte. O aumento da utilização 
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deste modal pode ser constatado pelo crescente número de 

ciclistas envolvidos em acidentes de trânsito, muito em razão do 

não investimento do poder público municipal neste modal de 

transporte. Já existem algumas ciclovias implantadas – embora 

ainda sem interligação entre si e, principalmente, sem ligação com 

o Centro da cidade – destino preferencial da maioria das pessoas 

que se deslocam no meio urbano, porém faz-se necessária a 

ampliação da rede de ciclovias e ciclofaixas nas diversas regiões 

da cidade, de modo a permitir os deslocamentos de bicicleta em 

todo o perímetro urbano. 

Infraestrutura 

A área urbana de Campo Grande dispõe de cerca 2.500 km de vias 

pavimentadas e sistema de micro drenagem (galerias e meio fio 

para escoamento superficial) e macrodrenagem (canalização de 

trechos de córregos). Contudo, a qualidade da pavimentação 

asfáltica é bastante diversificada, com a existência de um 

acelerado desgaste do pavimento em muitas vias e trechos com 

remendos de sucessivas operações tapa-buracos. Não há 

dispositivos de drenagem que atendam inteiramente às 

necessidades da cidade, ocorrendo eventualmente problemas de 

enchente ou acúmulo de águas pluviais em alguns pontos. De 

acordo com a própria Defesa Civil municipal, a cidade tem hoje 33 

pontos críticos sujeitos a alagamento e inundações em períodos de 

chuva, sendo os principais a rotatória da Avenida Ernesto Geisel 

com a Avenida Rachid Neder, a região do Parque das Nações 

Indígenas e o ponto entre a Rua Joaquim Murtinho e a Avenida 

Ricardo Brandão, tendo como causas a defasagem do sistema de 

drenagem da Capital e o aumento da impermeabilização do solo. 

Diversas vias pavimentadas e com meio-fios implantados não 

dispõem de áreas de passeio revestidas ou em condições para 

caminhada dos pedestres, inclusive com acessibilidade adequada 
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para pessoas com deficiência, forçando os pedestres a circularem 

pela pista de rolamento dos veículos com o consequente risco para 

a ocorrência de atropelamentos. Em Campo Grande, os pedestres 

não recebem a prioridade a que têm direito. O transporte coletivo 

deficitário, a expansão de veículos particulares, a precária 

sinalização de vias, o crescimento do número de motos (verifica-se 

que tem sido especialmente relevante o crescimento da frota de 

motocicletas, ao índice de espantosos 16,29% ao ano) e de 

bicicletas e a falta de uma rede mais ampla e segura de ciclovias é 

responsável pela alta incidência de acidentes de trânsito e a média 

de 40 atropelamentos ao mês, o que pressiona nossa rede pública 

de saúde, com internações prolongadas e de alto custo para o 

sistema. Os acidentes de trânsito representam um grave problema 

de saúde pública uma vez que causam significativo número de 

mortalidade e morbidades na população de Campo Grande, acima 

da médica nacional. 

 

CAMPO GRANDE SOB UM NOVO OLHAR 

A cidade que queremos. 

Campo Grande precisa conhecer um novo modelo de 

administração, que tenha uma marca forte na ampliação da 

participação da sociedade, particularmente dos setores populares, 

contribuindo para aperfeiçoar as políticas públicas e implementar 

um programa de governo que seja capaz de induzir o 

desenvolvimento socioeconômico, promovendo a inclusão social, a 

sustentabilidade ambiental, explorando as vocações econômicas 

locais e descobrindo novas, com geração de oportunidades de 

trabalho e investimentos, resultando na promoção da qualidade de 

vida para o conjunto da sua população. 
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Após a experiência dramática da pandemia do COVID-19 vivida 

pela humanidade, as políticas neoliberais, do estado mínimo, 

privatizado e excludente, mostraram-se responsáveis pelo 

aprofundamento das desigualdades sociais e incapazes de 

responder às necessidades da sociedade. Mais do que nunca, a 

realidade nos mostrou que necessitamos de um estado forte, 

presente na vida dos cidadãos, que realize políticas que garantam 

o acesso das pessoas a serviços públicos de qualidade, como 

condição da garantia de direitos, e fazendo a mediação dos 

conflitos existentes na vida social, tendo sempre como parâmetro 

o interesse maior da coletividade. 

Nossa cidade precisa ser bem cuidada como a extensão de nossas 

casas, e as melhorias urbanas não podem ficar concentradas no 

centro da cidade. É fundamental que o poder público municipal dê 

especial atenção aos bairros periféricos, que padecem pela falta de 

pavimentação asfáltica, iluminação pública, segurança, limpeza 

urbana, atendimento adequado nas unidades de saúde e tenham 

transporte coletivo eficiente e acessível, para que todos possam 

desfrutar de espaços, equipamentos e serviços públicos de 

qualidade. Precisamos de investimentos e incentivos que 

promovam o desenvolvimento do comércio e a prestação de 

serviços nas mais diversas regiões da cidade, através da formação 

de pequenos pólos ou “aglomerados de atividades” em 

determinados bairros, colocando-os numa posição de 

independência do centro no que se relaciona a compra de produtos 

de consumo diário, incrementando pequenos e médios 

empreendimentos, apoiando a economia solidária e fortalecendo a 

economia local. 

O município cresceu sem planejamento, que resultou em extensos 

vazios urbanos com muita especulação imobiliária, levando 

conjuntos habitacionais populares para regiões distantes, sem 
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equipamentos sociais e infraestrutura adequada, com mobilidade 

focada no carro-centrismo. O processo histórico de ocupação do 

espaço urbano campo-grandense é desfavorável a uma política de 

mobilidade urbana sustentável. A cidade deve, além de qualificar e 

democratizar os espaços públicos na região central, tornando 

possível o encontro entre a população dos seus mais diversos 

recantos, investir em ações urbanísticas nos bairros e regiões 

urbanas, para proporcionar novos espaços de trabalho, 

convivência e lazer, com novos padrões de socialização e 

identificação dos habitantes com sua cidade, valorizando a 

memória e as expressões públicas de diferentes identidades 

culturais. Faz-se necessário o cuidado com o meio ambiente, 

protegendo nascentes e monitorando a qualidade da água nos 

córregos e mananciais do município, preservando e ampliando os 

parques, praças e ciclovias por todo o perímetro urbano. 

Campo Grande precisa modernizar sua administração, por 

intermédio das ferramentas da Cidade Inteligente, que forneçam 

informações precisas para planejamento, formulação de políticas 

de educação, saúde, habitação, assistência social, segurança, e 

soluções racionais de urbanismo, infraestrutura, transporte e 

trânsito, mobilidade e preservação ambiental. Para tal, deve 

promover a gestão democrática, fortalecendo os Conselhos 

Regionais, os Conselhos Municipais, fóruns e instâncias de diálogo 

com a sociedade civil e os movimentos sociais, bem como pela 

realização de conferências municipais setoriais representativas. 

Desenvolver políticas de valorização e qualificação permanente do 

funcionalismo público, visando racionalizar e melhorar o 

atendimento à população. Promover ações e políticas afirmativas 

contra a discriminação racial e étnica, de gênero, de orientação 

sexual, de pessoas com deficiência, voltadas à afirmação da 

cidadania e defesa da igualdade de direitos e oportunidades para 

todos e todas. 
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O município constitui-se, potencialmente, hoje, no mais importante 

espaço de democratização da ação pública e de construção da 

cidadania, considerando-se esta como um forte espaço de inclusão 

social e superação de desigualdades de toda ordem, sejam 

econômicas, sociais, culturais, de gênero, raça, orientação sexual 

ou religiosa. É com esse olhar que se torna fundamental trabalhar 

o planejamento da cidade, da sua construção e afirmação. A 

identidade cidadã, para configurar-se, pressupõe que haja um 

profundo processo de diálogo entre a administração pública e quem 

vive a cidade no dia a dia, em cada uma de suas especificidades. 

As administrações públicas tradicionais têm se pautado, na maioria 

das vezes, por ações espetaculares, de grande visibilidade, 

buscando apenas impacto junto à opinião pública, no sentido de 

consolidar apoios pessoais e eleitorais no futuro. É preciso superar 

essa lógica, pautando-se pela concretização de políticas setoriais 

e gerais, geradoras de cidadania, desde a busca do combate às 

desigualdades e exclusão social até a criação de processos 

crescentes de participação popular e de novos procedimentos de 

gestão. Queremos a sedimentação de políticas cuja maturação vai 

além de quatro anos de gestão, criando pontos que impeçam 

retrocessos e visando a busca de novos patamares de serviços 

públicos e de administração, com transparência e eficácia, capazes 

de promover e garantir o desenvolvimento humano, social, público, 

cultural e econômico de todos os cidadãos e cidadãs. Para a 

consecução de tais objetivos, apresentamos quatro diretrizes 

gerais comuns e articuladas entre si, para o desenvolvimento de 

um Programa de Governo para a construção de uma cidade 

democrática e cidadã. São elas: 

1. Gestão ética, democrática e eficiente; 

2. Desenvolvimento local sustentável e direito à cidade; 

3. Políticas sociais e realização de direitos. 
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I - Gestão ética, democrática e eficiente 

O fortalecimento da democracia no âmbito do município pressupõe 

enfrentar o desafio de instituir um novo modelo de gestão da 

administração pública em seus diversos níveis, tendo como 

principais objetivos transformar a relação entre o poder público e a 

sociedade e ampliar a capacidade gerencial, a fim de prestar 

serviços e promover políticas públicas eficazes para a realidade do 

município.  

É necessária uma mudança no modo de governar, evitando que o 

poder de decisão sobre os destinos da coletividade fique nas mãos 

de poucos privilegiados, sem que a maioria da população se 

aproprie dos processos políticos. Além disso, é fundamental 

investir na modernização administrativa, ou seja, governar de forma 

eficaz e transparente, participativa e ética, com planejamento e 

monitoramento dos projetos e programas prioritários, seja no 

interior do governo seja pela sociedade, melhorando a qualidade 

do atendimento, padronizando os procedimentos, utilizando os 

instrumentos de tecnologia de informação, estabelecendo metas e 

indicadores para avaliação dos serviços públicos, produzindo 

relatórios gerenciais, democratizando decisões, realizando 

parcerias e buscando estratégias de obtenção de receitas próprias. 

Este novo comportamento da administração se observará na forma 

de construir e monitorar as políticas públicas e os serviços 

governamentais, possibilitando à maioria da população a 

oportunidade de opinar e de contribuir para o aperfeiçoamento das 

políticas que lhe são oferecidas; na forma de direcionar os recursos 

públicos, que muitas vezes são distribuídos por critérios de 
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apadrinhamento e clientelismo ou em relações espúrias com 

empresas e consórcios. 

O exercício da ética pública e o combate à corrupção precisam ser 

vistos como pressupostos básicos e como qualidades intrínsecas 

ao modo de administrar, tornando-se um compromisso reconhecido 

e respaldado pela população. Tal compromisso não pode estar 

apoiado somente na retidão de caráter dos agentes públicos com 

capacidade de decisão, mas devem ser fruto de organização e de 

mudança estrutural da administração, de forma a garantir a gestão 

democrática, eficiente e aberta ao controle social. Este padrão ético 

de procedimentos e de relacionamento com os cidadãos (ãs) é o 

que coloca em prática a noção de serviço público como bem 

público, ao qual todos têm direito. 

É importante que a máquina pública, constituída por seus agentes, 

tenha no cidadão (ã) o foco central de sua atividade. Isso significa 

que em todo o processo de modernização da administração 

pública, o investimento em capacitação dos seus agentes e o 

aperfeiçoamento dos serviços devem ser feitos para cumprir 

objetivos e metas e prestar serviço público de qualidade ao cidadão 

(ã) e instituir mecanismos transparentes e democráticos de 

trabalho, bem como de disponibilização do conhecimento, 

informações e serviços à sociedade. 

Os agentes públicos e gestores de políticas públicas são 

potencialmente educadores de cidadãos (ãs) e devem participar de 

programas de valorização e aperfeiçoamento, com vistas à 

formação permanente e à construção de uma cultura de 

atendimento de qualidade, de maneira a tornar o serviço público 

referência de excelência. A administração deve criar um ambiente 

ético, de respeito e de confiança em relação aos servidores 

públicos, propiciando o resgate da autoestima, reconhecendo-os 
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como profissionais que desenvolvem um trabalho importante no 

resgate da cidadania plena, possibilitando o acesso a bens e 

serviços públicos. 

Importante ressaltar a necessidade de descentralização 

administrativa, para garantir a participação da cidadania e a efetiva 

realização de direitos e dos interesses da sociedade. Sem 

descentralização o poder será puramente descendente, impositivo, 

apartado do povo, exercido de forma burocrática, muitas vezes à 

revelia das próprias necessidades das comunidades. Desta forma, 

a descentralização é condição de exercício democrático da 

governabilidade e método eficaz de gestão. 

A administração de Campo Grande deverá criar e fortalecer 

espaços e canais de diálogo e participação, particularmente com 

os movimentos sociais, visando, a um só tempo, trazer os conflitos 

sociais e de interesses para o espaço público; ampliar as condições 

e oportunidades de exercício de uma cidadania ativa; aperfeiçoar 

as políticas públicas em todos níveis por meio de processos de 

planejamento, a serem instituídos e consolidados a partir de 

marcos legais. Trata-se de buscar assegurar a continuidade e a 

avaliação e o aprimoramento das políticas, como práticas 

sistemáticas, sempre tendo como referências a promoção da 

igualdade, o exercício da liberdade e do direito à participação.  

A Constituição Federal de 1988, marco destas conquistas 

democráticas no âmbito da legislação, estabelece os princípios de 

participação da sociedade na elaboração, gestão e controle social 

das políticas públicas. É importante lembrar que antes de 1988, o 

Estado brasileiro exercia medidas de controle sobre a sociedade, 

mas não existiam instrumentos que permitissem à sociedade 

controlar as ações do Estado. 
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Historicamente, os espaços de poder e tomada de decisões foram 

hegemonizados por representantes das elites, que sempre 

negaram a existência de conflitos de interesses na sociedade. Para 

estes setores, a “participação” significa uma retórica acionada para 

ocultar as contradições sociais e privilegiar seus interesses. A 

participação cidadã que propomos inclui e alarga a noção de 

participação popular, evidenciando que todos os atores sociais 

devem ser considerados nas ações públicas, sejam eles 

tradicionalmente marginalizados ou não, explicitando os conflitos a 

serem enfrentados. Ressaltamos que os setores marginalizados e 

excluídos merecem atenção especial para estimular e garantir sua 

efetiva participação nos processos sociais e políticos. A 

participação cidadã e o controle social serão responsáveis pela 

superação de privilégios de poucos em detrimento dos interesses 

da maioria da população, favorecendo uma cultura democrática 

baseada em direitos e responsabilidades dos cidadãos. 

 

PROPOSTAS 

1. Gestão participativa e democrática 

- Incentivar a participação popular cidadã nos conselhos 

municipais, conselhos regionais, comitês e fóruns populares, 

conferências municipais, audiências públicas e debates, com vistas 

a elaboração do orçamento público municipal e das políticas 

públicas de desenvolvimento econômico sustentável e de inclusão 

social;  

- Fortalecer os canais de participação popular e cidadã e de 

controle social, com a manutenção do diálogo com múltiplos 

segmentos sociais, lideranças políticas e sociais; 
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- Instituir uma política de comunicação e informação da população 

sobre as ações do governo municipal, que considere todos os 

atores sociais envolvidos com a gestão de políticas públicas, 

executores e usuários, incluindo formas de relação com os órgãos 

de imprensa; 

- Promover atividades de formação sobre as políticas sociais, o 

funcionamento da administração pública, o papel dos canais de 

participação e a importância da gestão democrática, promovendo 

uma cultura de participação e defesa de direitos; 

- Implementar ferramentas que permitam o acesso de qualquer 

cidadão interessado a todo o processo de uma contratação pública 

e investimento realizado pela prefeitura municipal, desde a abertura 

de uma licitação até a execução e pagamento dos serviços; 

- Regulamentar parcerias na execução de serviços públicos, 

possibilitando transparência no uso do dinheiro público e 

controlando a qualidade da prestação dos serviços; 

- Estabelecer parcerias com universidades, centros de pesquisa, 

escolas de governo e com outros municípios para construção de 

metodologias e instrumentos de gestão e capacitação de agentes 

públicos para novos processos administrativos; 

- Estimular a integridade pública por meio de instrumentos que 

visem fortalecer a gestão, prestar contas à sociedade e prevenir 

comportamentos antiéticos; 

- Explicitar os projetos da administração municipal, desde sua 

elaboração, passando pela execução, avaliação e replanejamento, 

de forma a permitir não só o conhecimento amplo por parte da 

população, mas a interlocução efetiva com os setores interessados 

e/ou impactados pelos mesmos; 
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- Reconhecer e respeitar o Legislativo Municipal como um poder 

autônomo, com o qual o Poder Executivo deve se relacionar, bem 

como estimular os vereadores a acompanhar e dialogar com os 

debates promovidos nos canais de participação popular; 

- Capacitar os agentes públicos institucionais de todas as áreas do 

governo para atuarem em consonância com a diretriz da 

participação popular cidadã e do controle social, para que este 

novo comportamento não seja apenas de responsabilidade de um 

departamento, secretaria ou coordenação, mas uma prática 

incorporada por toda equipe de governo. 

2. Eficácia Administrativa 

- Investir no uso intensivo e apropriado das tecnologias de 

informação e comunicação para implementar modelos de gestão 

eficientes, eficazes e democráticos, com o objetivo de facilitar o 

acesso à informação e aos serviços públicos, buscando 

transparência e controle social; 

- Revisar a estrutura administrativa do governo, dos processos e 

métodos de gestão, buscando racionalidade administrativa, 

descentralização de responsabilidades e integração das políticas 

setoriais, subordinadas às diretrizes políticas comuns a toda a 

gestão; 

- Implementar um sistema de gestão de processos e documentos 

eletrônicos que promova a transparência e a automatização dos 

fluxos de trabalho, reduzindo o uso do papel; 

- Promover a descentralização administrativa por meio da 

implantação dos Centros Regionais de Atendimento ao Cidadão, 

em cada Região Urbana da capital, visando a facilidade do acesso 

e a melhoria da qualidade de atendimento aos munícipes. Os 
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Centros Regionais deverão contar com atendentes qualificados e 

instrumentos informatizados integrados à retaguarda de 

atendimento dos vários serviços, para que o usuário possa ter 

todas as suas solicitações atendidas em apenas um ponto de 

atendimento; 

- Investir na melhoria e no aperfeiçoamento dos procedimentos 

com maior impacto na prestação de serviços ao cidadão (ã), no 

ambiente físico e comportamental e nos recursos e metodologias 

de trabalho, dentro de um programa de modernização 

administrativa; 

- Instituir o Programa de Desburocratização municipal, que deve 

abranger as diversas áreas, com o objetivo de melhorar a gestão e 

prestação de serviços e facilitar o acesso dos cidadãos (ãs) a estes, 

potencializando os recursos disponíveis para gestão de políticas 

públicas; 

- Integrar todas as bases de dados da prefeitura, de forma a dar 

condições para a rápida tomada de decisões, otimizando a sinergia 

e a matricialidade das ações de governo; 

- Incrementar o serviço da Ouvidoria municipal como instrumento 

de controle social da gestão e de recebimento de denúncias e 

reclamações referentes a serviços solicitados e não atendidos, 

integrado a toda a gestão dos serviços prestados ao cidadão (ã), 

visando o aprimoramento de procedimentos, prazos de 

atendimento, qualidade dos serviços públicos, etc; 

- Implementar uma política de valorização dos servidores públicos 

municipais, para que seja garantida a reposição das perdas 

salariais, dialogando com o funcionalismo, os sindicatos e 

entidades que representam as categorias; 
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- Investir em um processo de educação continuada e no 

desenvolvimento de competências dos agentes públicos para o 

atendimento e a prestação de serviços com qualidade junto à 

população, por meio da apropriação de um novo modo de pensar 

e agir dos agentes e gestores públicos; 

 

II - Desenvolvimento local sustentável e direito à cidade 

Há algum tempo a sociedade mundial, em especial a comunidade 

científica, vem alertando que nosso Planeta está sob um grande 

risco ambiental, devido ao crescimento desordenado da economia 

mundial que produziu impactos negativos em todos os continentes, 

alterando e desiquilibrando os diversos componentes do meio 

ambiente, com inúmeras consequências danosas, podendo-se 

citar a principal delas o fenômeno das mudanças climáticas. 

A humanidade que já presenciava a cada dia o agravamento do 

desequilíbrio ambiental foi surpreendida por uma enfermidade 

causada por um microrganismo que vivia entre nós há muito tempo, 

mas nesse ecossistema desiquilibrado que se tornou nosso mundo, 

encontrou condições favoráveis de nos atacar mortalmente, na 

conhecida Pandemia do Coronavírus, que além do alarmante 

impacto nas vidas dos seres humanos, mostrou-nos que a 

continuarmos nesse ritmo desenfreado de crescimento 

desiquilibrado da nossa sociedade de consumo, o futuro da 

humanidade ficará cada dia mais incerto. 

Diante desta triste realidade que vivemos, é necessário emergir 

uma nova sociedade no Planeta, no Brasil e aqui em Campo 

Grande, que possa compreender que somos parte de um meio 

ambiente, e para continuarmos a desfrutar de tudo o que ele pode 

nos oferecer, precisamos iniciar um processo radical de 
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convivência harmônica com todo o ambiente vivo que nos cerca, 

minimizando os impactos ambientais e quando não for possível 

mitigando-os, senão estaremos fadados a um futuro onde tudo que 

nossa sociedade capitalista produziu não poderá ser usufruído 

pelos próprios seres humanos que construíram. 

Portanto, mais do que apresentarmos propostas para termos um 

desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, 

precisamos enunciar princípios norteadores dessa nova sociedade 

que terá que emergir nos próximos anos, baseada no 

restabelecimento do equilíbrio entre pessoas e meio ambiente, 

mesmo que isso custe retrocedermos um pouco na nossa ganância 

de consumo material desenfreado que faz com que cheguemos ao 

limite do esgotamento dos nossos recursos naturais, ao mesmo 

tempo que aumentamos o abismo existente entre os que usufruem 

exageradamente de tudo que oferece a nossa sociedade de 

consumo e a outra grande parcela da população que não possui as 

mínimas condições materiais para ter uma vida digna. 

O município de Campo Grande tem a oportunidade que outras 

grandes cidades do Brasil já não conseguem mais ter. Apesar de 

vivermos numa cidade marcada por profundos contrastes entre os 

bairros mais urbanizados e com melhor infraestrutura para se viver, 

e os bairros mais afastados do centro da cidade onde faltam as 

mínimas condições para as famílias sobreviverem com dignidade, 

ainda temos a oportunidade de realizar um reordenamento do 

nosso desenvolvimento, invertendo prioridades, que ao longo de 

décadas marginalizou um grande contingente de nossa população, 

incluindo-a nesse novo momento virtuoso de desenvolvimento 

econômico sustentável com inclusão social. Ao mesmo tempo 

devemos adotar práticas sustentáveis com relação ao meio 

ambiente que nos cerca. 
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Nosso desafio será a promoção do desenvolvimento sustentável, 

que compreende a articulação entre desenvolvimento social, 

ambiental e econômico, de modo a garantir a preservação da vida 

em todas as suas dimensões e dos recursos naturais para as 

gerações atuais e futuras. Isso implica a perspectiva de que os 

ganhos e benefícios do crescimento econômico sejam apropriados 

por toda a população, ou seja, crescimento, estabilidade e 

distribuição. Por outro lado, o desenvolvimento econômico e a 

inclusão social não devem acarretar o desequilíbrio ecológico-

ambiental e destruir os recursos naturais. A sustentabilidade é 

condição estratégica para garantir o direito à cidadania e superar a 

degradação da vida e as desigualdades. 

O desenvolvimento local sustentável implica em promover o acesso 

à educação, à saúde, à moradia digna e à terra urbanizada, ao 

saneamento ambiental, ao trabalho, ao crédito, à posse da terra, à 

titularidade de imóveis, aos bens públicos, à mobilidade e ao 

transporte público de qualidade, ao trânsito seguro e a tudo o que 

é indispensável a uma vida de boa qualidade em uma sociedade 

democrática moderna. Além disso, é necessário investir na 

sustentabilidade financeira, no combate à discriminação de grupos 

sociais e étnico-raciais, à segregação urbana e à diversidade 

socioespacial, comprometendo-se com a função social da cidade e 

da propriedade. Este modelo de desenvolvimento supõe formas 

mais avançadas de planejamento e controle do território, lidando 

com os limites, explorando potenciais do meio físico, econômicos, 

da rede de logística e transporte de maneira que os impactos do 

crescimento não terminem por gerar desequilíbrios e mais 

desigualdade social e territorial. 

A mobilidade urbana deve ser vista não apenas no sentido da 

necessidade do deslocamento das pessoas e da circulação de 

bens e mercadorias, mas na perspectiva da qualidade de vida de 
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quem mora na cidade, para a realização dos seus direitos básicos 

de cidadania, com menor gasto de tempo e energia possível e 

menor impacto ao meio ambiente. Uma cidade é organizada, 

eficiente e preparada para atender aos cidadãos e cidadãs quando 

as pessoas conseguem morar perto do seu local de trabalho e 

acessar os serviços essenciais, sem a necessidade de grandes 

deslocamentos, podendo realizar pequenas viagens a pé ou de 

bicicleta ou por meio dos modos coletivos de transporte, de 

preferência. A formação e consolidação de subcentros urbanos 

resulta na diminuição de viagens, posicionando-se melhor os 

equipamentos sociais, realizando-se a informatização e 

descentralização dos serviços públicos e ocupando-se os vazios 

urbanos. A administração municipal deverá entender que o espaço 

viário urbano é escasso e a priorização de meios alternativos de 

deslocamento é fundamental para mudar esse quadro. A eficiência 

do transporte coletivo, bem como para a garantia de um trajeto 

seguro e eficaz, estão entre as medidas prioritárias.  

Tal proposta deverá ser o resultado da ação conjunta do governo 

municipal e da sociedade, que, com suas respectivas 

responsabilidades, dinamizam as potencialidades e a cultura locais 

e estimulam uma visão empreendedora. É preciso identificar, 

aproveitar e fortalecer as vocações locais urbanas e rurais. Imprimir 

conteúdo de sustentabilidade às políticas públicas implica estimular 

a responsabilidade e a participação da sociedade nas iniciativas de 

controle da poluição e do impacto ambiental provocado pelo 

consumismo da vida moderna, na preservação de áreas verdes, 

nas práticas de redução, triagem e reciclagem de resíduos sólidos, 

dentre outras medidas capazes de promover uma nova cultura de 

relação com a cidade. 

Esta concepção de desenvolvimento que queremos trabalhar, 

dialogando com todos os setores da sociedade e promovendo a 
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articulação entre os setores produtivos, trabalhadores, setores 

excluídos, parlamentares e os vários níveis de governo, é marcada 

pela ética da solidariedade, com a qual se busca, em conjunto, a 

superação das desigualdades. Não se pode desperdiçar e esgotar 

recursos existentes, desconsiderando as necessidades e o direito 

das gerações futuras ou mesmo das atuais gerações, nem 

desenvolver um setor social ou região à custa da manutenção ou 

ampliação da pobreza. Muitas vezes o crescimento econômico 

acontece, mas não diminui a pobreza, porque beneficia poucos, 

concentra renda e não amplia as oportunidades de trabalho e de 

acesso às políticas públicas e concretização de direitos. Assim, a 

necessidade não é apenas a de produzir riquezas, mas também de 

distribuí-las. As políticas sociais e as políticas redistributivas ou de 

transferência de renda, vinculados às políticas de acesso ao crédito 

e às tecnologias, de abastecimento e de comercialização dos 

produtos, são poderosos instrumentos de desenvolvimento, pois 

promovem ao mesmo tempo os direitos de cidadania, a 

emancipação das pessoas, a democracia e impulsionam o 

desenvolvimento local.  

Ao fazê-lo, queremos impulsionar não só políticas e ações voltadas 

para esse fim, mas processos de planejamento da vida do 

município, em permanente articulação com lideranças, 

especialistas, comunidades, sindicatos, empresas, universidades e 

instituições locais, em busca do conhecimento por eles acumulado, 

levando em conta as necessidades específicas das pessoas, de 

sorte a potencializar recursos materiais e humanos. Planejar o 

futuro da cidade a partir da participação democrática de todos os 

setores sociais, econômicos e políticos que a compõem, 

respeitando-se sempre a identidade e a diversidade cultural que 

caracteriza o município, de forma a construir um compromisso 

entre cidadãos que torne a cidade um direito de todos. 



 
 

31 
Programa de Governo – Partido dos Trabalhadores – Campo Grande – MS - 2020 

PROPOSTAS 

 

1. Desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e 

Turismo 

- Identificar e explorar potenciais vocações do município, tendo em 

vista suas já existentes redes econômicas, suas riquezas naturais, 

suas vantagens competitivas e sua inserção na economia regional, 

estadual e nacional, fomentando sempre o caráter sustentável do 

desenvolvimento; 

- Planejar o desenvolvimento econômico local, incluindo a 

constituição de câmaras, conselhos, consórcios, visando a 

cooperação entre os diversos setores da economia e do trabalho; 

- Adotar uma política de incentivos à atração de novas empresas e 

indústrias para o município apoiada no compromisso da 

responsabilidade ambiental e social, exigindo a geração de 

oportunidades de trabalho produtivo para mulheres e homens, 

adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, 

equidade e segurança e capaz de garantir vida digna (Trabalho 

Decente); 

- Incentivar a realização de estudos e pesquisas voltadas à 

identificação de novos mercados produtivos e das inovações 

tecnológicas, tendo em vista o desenvolvimento dos setores do 

comércio e prestação e serviços, da indústria e da agricultura do 

município;  

- Promover parcerias entre a prefeitura, o setor produtivo, 

universidades, sindicatos patronais e de trabalhadores em torno de 

pesquisas e desenvolvimento tecnológico, que induzam o 

fortalecimento das cadeias produtivas presentes no município, 

visando o aumento da competitividade das empresas e a geração 
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de benefícios em escala para a cadeia de fornecedores, além de 

geração de emprego e renda para os trabalhadores; 

- Valorizar e incentivar os micro e pequenos empreendedores, 

empresas familiares e do terceiro setor com políticas de 

capacitação e microcrédito, e apoiar as incubadoras de empresas 

e microempresas; 

- Incentivar a agricultura sustentável por meio do acesso ao crédito 

e a tecnologias sustentáveis, desde a produção até a 

comercialização; 

- Incentivar a realização de eventos científico-culturais, artísticos e 

de negócios, com vistas a dinamizar o turismo na cidade e a 

economia local; 

 

2. Geração de emprego e renda e qualificação profissional 

- Implementar programas de geração de emprego e renda em 

parceria com o governo estadual e federal, instituições sociais, 

universidades, sindicatos, SEBRAE, e outros; 

- Promover a inclusão, com base na superação da precarização do 

trabalho, no combate à informalidade e no respeito à diversidade 

de gênero, raça, etnia, orientação sexual e deficiência, ampliando 

inclusive a oferta de vagas a egressos do sistema penitenciário, 

jovens que cumprem medidas socioeducativas e população em 

situação de rua; 

- Desenvolver ações de qualificação profissional e preparação para 

o mundo do trabalho, com prioridade para os jovens e 

trabalhadores informais, em parceria com o Sistema S, Instituto 

Federal de Mato Grosso do Sul, rede estadual de ensino e 
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empresas na experimentação técnico-profissional, visando a 

promoção do Trabalho Decente; 

- Implementar ações voltadas à promoção do empreendedorismo, 

do cooperativismo, da rede de produtores, das microempresas e do 

terceiro setor; 

- Incrementar o Banco do Povo para oferecer consultoria e crédito 

produtivo e solidário aos micro e pequenos empreendedores, com 

juros reduzidos ;  

- Promover políticas públicas de economia solidária, priorizando as 

regiões periféricas do município, com concessões de crédito, 

parcerias e formação para os empreendedores nas faixas etárias 

mais atingidas pelo desemprego, aquisição pública, integrando o 

setor informal da economia ao processo de desenvolvimento, com 

apoio a redes comunitárias de produção e comercialização e 

cooperativas; 

- Desenvolver um programa municipal de capacitação e formação 

de mão-de-obra para pessoas com deficiência; 

- Incentivar a compra de produtos de agricultores familiares; 

- Implantar a Feiras da Agricultura Familiar e dos Produtos 

Agroecológicos, do Artesanato e da Cultura Regional, com duas 

edições anuais cada uma; 

 

3. Meio ambiente 

- Implementação no município das diretrizes da Política Nacional 

de Meio Ambiente, de Saneamento Básico, do manejo dos 

Resíduos Sólidos, das Mudanças Climáticas e do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação; 



 
 

34 
Programa de Governo – Partido dos Trabalhadores – Campo Grande – MS - 2020 

- Planejamento ambiental transversal a todas as políticas públicas 

adotadas na administração municipal, em especial na distribuição 

espacial da população e das atividades econômicas no território 

municipal; 

- Planejamento do desenvolvimento da cidade e do município a 

partir de suas bacias hidrográficas, para evitar e corrigir as 

distorções do crescimento urbano e rural, assim como os impactos 

negativos sobre o meio ambiente, com uma política de 

conservação e preservação da qualidade ambiental dos recursos 

hídricos, com monitoramento da qualidade das águas, combatendo 

a poluição e o assoreamento, em especial dos mananciais de 

abastecimento, das microbacias hidrográficas urbanas e rurais; 

- Revisão da legislação do Licenciamento Ambiental para estimular 

empreendimentos de baixo impacto ambiental e conferir maior rigor 

para atividades potencialmente poluidoras; 

- Adotar medidas de adaptação às mudanças climáticas visando 

reduzir as emissões de poluentes atmosféricos e gases de efeito 

estufa; 

- Incentivar a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, com 

acompanhamento sistemático do tratamento dos resíduos sólidos 

e disposição final ambientalmente adequada dos dejetos, 

universalizando a coleta seletiva na cidade, bem como a rede de 

esgotamento sanitário; 

- Incentivar e apoiar as cooperativas de catadores e separadores 

de materiais recicláveis; 

- Estimular a reciclagem dos resíduos da construção civil com sua 

utilização na própria construção civil, diminuindo a exploração dos 

recursos naturais minerais; 



 
 

35 
Programa de Governo – Partido dos Trabalhadores – Campo Grande – MS - 2020 

- Adotar sistemas autônomos e sustentáveis de geração de energia 

para os gastos da prefeitura, estimulando também formas de 

mobilidade urbana que reduzam a emissão de gases de efeito 

estufa; 

- Conservar e preservar os remanescentes da flora, melhorando a 

relação e a qualidade de áreas verdes por habitante aprimorando 

os mecanismos de incentivo à recuperação e proteção ambiental; 

- Recuperar áreas degradadas para seu aproveitamento urbano, 

aplicando medidas de minimização de processos erosivos; 

- Aplicar o Estatuto da Cidade, estimulando a ocupação produtiva 

dos vazios urbanos públicos e privados, urbana e peri-urbana, 

destinando-os a produção agroecológica para um programa de 

segurança alimentar e para o abastecimento alimentar saudável da 

capital; 

- Estimular a adoção de sistemas de produção de energia limpa nas 

residências e comércio, e de construção sustentável, com 

incentivos tributários para os que aderirem; 

- Estabelecer um ordenamento ambiental municipal no uso de 

agrotóxicos, privilegiando a conversão e adoção de processos 

menos intensivos no uso desses, através do princípio que permite 

estabelecer maior rigor à norma de proteção ao meio ambiente e à 

saúde da população. 

- Programa continuado de educação ambiental participativa, 

abrangendo escolas, condomínios, comércio, serviço público e 

outros locais de concentração de população, com política de 

incentivos as diversas iniciativas desenvolvidas pela sociedade 

organizada; 

- Fortalecer a fiscalização ambiental; 
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- Ampliar as áreas verdes arborizadas e parques da cidade, 

garantindo transparência e participação na gestão dos mesmos; 

 

4. Desenvolvimento urbano, infraestrutura e habitação 

- Adotar medidas legais visando coibir os extensos vazios urbanos, 

como os previstos no Estatuto da Cidade como a edificação ou 

parcelamento compulsórios, o IPTU progressivo e até a 

desapropriação para fins urbanísticos, adotando uma política de 

uso e ocupação do solo em áreas com infraestrutura e 

equipamentos urbanos já existentes, que reduza investimentos do 

poder público e minimize a necessidade de deslocamentos dos 

cidadãos; 

- Desenvolver uma política habitacional no município, garantindo o 

direito à cidade e um atendimento à população que responda à 

diversidade da demanda em todas as regiões urbanas (centrais e 

periféricas), por meio da construção de moradias de interesse 

social, urbanização, assistência técnica e mediação de conflitos 

fundiários, com gestão democrática e transparente; 

- Promover a regularização fundiária das áreas irregulares, de 

favelas e assentamentos informais; delimitar áreas para habitação 

de interesse social e prevenir a ocupação das áreas de risco; 

- Incentivar a descentralização das atividades econômicas e a 

consequente geração de empregos, através da consolidação de 

centros comerciais nos bairros, objetivando atender quanto ao 

comércio e serviços, preferencialmente no entorno dos terminais 

de transporte coletivo onde a aglomeração de pessoas é grande, 

evitando as viagens dos consumidores até o centro da cidade e 

propiciando o desenvolvimento local; 
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- Investir e valorizar as praças, parques e outros espaços de uso 

público, que permitam a integração das pessoas e o lazer, 

contribuindo para a multicentralidade na cidade e para maior 

qualidade de vida das pessoas em cada lugar; 

- Desenvolver programa que possibilite o acesso da população à 

internet em espaços públicos urbanos, democratizando o direito à 

informação e às redes de comunicação; 

 

5. Transporte público e mobilidade urbana 

- Promover a revisão, de forma participativa, do Plano Diretor de 

Transporte e Mobilidade Urbana de Campo Grande, para orientar 

a política de mobilidade a partir da análise das condições de 

acessibilidade e mobilidade existentes, de ações para ampliação e 

aprimoramento do Sistema de Transporte Coletivo, Cicloviário e de 

Circulação de Pedestres;  

- Estabelecer um programa para o gerenciamento das vias, de 

ações para implementação de estacionamentos em áreas 

estratégicas da cidade, de diretrizes tarifárias, em especial para 

população de baixa renda, de ações para garantir a acessibilidade 

universal e a redução dos impactos ambientais; 

- Desenvolver os meios não motorizados de transporte, por meio 

da melhoria e da ampliação da rede de ciclovias e ciclofaixas nas 

diversas regiões da cidade, servindo-se de projeto de desenho 

urbano de forma a permitir os deslocamentos de bicicleta com 

maior agilidade e segurança em todo o perímetro urbano, fazendo 

a interligação dos bairros com a área central da cidade, evitando 

conflitos com outros usuários e garantindo melhorias na paisagem 

urbana. 
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- Viabilizar a implantação de calçadas em vias que não dispõem de 

espaço adequado para a circulação de pedestres e melhorar a 

qualidade do pavimento nos passeios já existentes, incluindo 

rampas para o acesso de pessoas com necessidades especiais, e 

compatibilizando a arborização viária com a acessibilidade nos 

passeios; 

- Priorizar os investimentos e o uso do Sistema Viário para o 

pedestre e os meios de transporte coletivo, principalmente nas 

situações de conflito com o transporte individual e de carga; 

- Promover a contínua melhoria do transporte coletivo urbano, 

considerando o desenvolvimento tecnológico de veículos e 

equipamentos, e que garanta qualidade, eficiência, quantidade 

adequada e preço socialmente justo; 

- Implantar e garantir a manutenção de sinalização regulamentar 

no perímetro urbano, definindo um plano de modernização 

semafórica e de controle de tráfego, com prioridade para os 

pedestres nos locais de maior demanda para a transposição das 

vias e melhorando a mobilidade urbana através de placas 

indicativas direcionais; 

- Priorizar a definição de áreas de uso exclusivo para pedestres, 

em especial na área central e próximo a parques municipais, com 

a ampliação das áreas úteis de calçadas e calçadões. 

 

III - Políticas sociais e realização de direitos 

 

A administração popular e democrática terá como foco prioritário 

uma mudança na realização das políticas públicas sociais para que 

atendam aos critérios de universalidade, igualdade e justiça social, 



 
 

39 
Programa de Governo – Partido dos Trabalhadores – Campo Grande – MS - 2020 

superando toda a lógica do estado mínimo, do paternalismo e do 

clientelismo. Trabalharemos para que estas políticas apontem para 

a concretização dos direitos sociais, englobando as áreas da 

educação, saúde, assistência social, geração de trabalho e renda, 

transferência de renda aos vulneráveis, direitos humanos, 

abastecimento e segurança alimentar, segurança pública, cultura, 

lazer, esporte, políticas agrária e agropecuária, meio ambiente, 

inclusão digital, ações afirmativas, visando a igualdade de gênero, 

étnico-racial e a liberdade de orientação sexual e religiosa. 

Deveremos realizar uma verdadeira revolução educacional no 

município, tendo como objetivos a melhoria da qualidade do ensino 

e dos níveis de aproveitamento escolar, focada nas pessoas, na 

promoção da justiça social e na emancipação, e no 

aperfeiçoamento da democracia, com a transversalidade de todos 

os setores, extrapolando as fronteiras da escola e buscando se 

desenvolver em toda a comunidade. A gestão pública promoverá a 

educação com base nos seguintes eixos indissociáveis: educação 

plural, gratuita, laica, de qualidade social e com gestão escolar 

democrática; democratização do acesso à educação e garantia da 

permanência com aproveitamento escolar; educação integral e em 

tempo integral; intersetorialidade; e valorização dos profissionais 

da educação. 

A política de saúde não será entendida apenas como a cura das 

doenças, mas também como as ações de promoção e prevenção, 

que são fundamentais para que as pessoas tenham uma melhor 

qualidade de vida. Terá como compromisso oferecer um sistema 

público universal, gratuito e com qualidade. O fortalecimento da 

Atenção Básica é fundamental para uma política de saúde mais 

eficiente, pois evita o desenvolvimento e o agravamento da maioria 

das doenças. Aprimorar o atendimento nas Unidades Básicas de 

Saúde será uma prioridade. O empobrecimento e envelhecimento 
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da população, o agravamento do estado de saúde de pacientes 

com doenças crônico-degenerativas, a falta de recursos para 

locomoção, a falta de estrutura de apoio familiar, dentre outros 

fatores, torna também prioridade assumir a proposta da oferta de 

serviços em Centros Regionais de Saúde com equipes 

multiprofissionais e em diferentes especialidades. É importante que 

a administração leve a população a ter cuidado continuado com a 

saúde, com seu médico e sua equipe de saúde, incentivando o 

protagonismo do cidadão no seu próprio cuidado e fortalecendo 

ações de prevenção e promoção da saúde. 

As heranças do patrimonialismo, do patriarcalismo e da cultura 

escravista do passado foram determinantes para conferir às 

políticas sociais um viés clientelista, assistencialista e machista, 

bem como para a naturalização dos privilégios das elites, em 

detrimento da concretização dos direitos e da construção de uma 

cultura de respeito aos direitos sociais e humanos. Na perspectiva 

da efetivação de uma sociedade verdadeiramente democrática, 

faz-se necessário o investimento na garantia do acesso da 

população a serviços públicos eficientes e de qualidade, que 

garantam seus direitos fundamentais, fazendo o enfrentamento da 

exclusão, da discriminação e das desigualdades sociais. 

É nosso dever ético localizar as pessoas em situação de extrema 

pobreza na área urbana e rural e tornar a administração municipal 

presente em suas vidas com políticas articuladas, voltadas à 

superação dessa condição e à emancipação social e cultural. A 

política pública de Assistência Social não será o repositório das 

limitações das demais políticas, mas deverá ser gerida de forma 

unificada, por profissionais qualificados, planejada e monitorada, 

conforme previsto no marco regulatório do SUAS, em articulação 

estreita com as demais políticas sociais. Toda a política pública 

social terá como meta o atendimento a todos os cidadãos(ãs), 
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respeitando suas especificidades e deve ser garantida no âmbito 

municipal, por meio de ações executadas pelo próprio poder 

público ou por setores não-governamentais, neste último caso com 

as diretrizes e gestão da política pública, financiamento e seus 

resultados definidos pelo governo municipal, em diálogo e com o 

controle da sociedade. 

O reconhecimento das diferenças de gênero, raça e geracionais, 

de orientação sexual e de capacidades, que compõem a 

heterogeneidade e a pluralidade da sociedade, e dos violentos 

processos de discriminação, que dão suporte e aprofundam as 

desigualdades deverão fundamentar e sustentar as diversas 

propostas de políticas sociais reparadoras e ações afirmativas para 

a busca da igualdade de direitos. A igualdade entre as pessoas é 

pressuposto básico dos direitos humanos fundamentais. As 

contradições sociais no aspecto econômico e as assimetrias de 

raça e gênero estruturam as desigualdades em nossa sociedade, 

requerendo a formulação de políticas com posicionamento crítico 

como forma de enfrentar e exclusão social, o machismo, o racismo, 

a homofobia e todas as formas de discriminação contra jovens, 

idosos, negros, índios, pessoas com deficiência e LGBTQI+. 

Considerando que Campo Grande é chamada de Cidade Morena, 

no sentido feminino, e que as mulheres são a maioria da 

população, é importante transformá-la em referência nacional de 

políticas públicas de inclusão das mulheres e de mudança cultural 

com relação a valores, comportamentos e igualdade de direitos. O 

município, nos últimos anos, regrediu na gestão da política para as 

mulheres, seja quanto à qualidade do organismo governamental 

responsável pelo setor seja quanto aos recursos orçamentários 

destinados para a implementação da política. A maior atuação hoje 

da subsecretaria de políticas públicas para as mulheres resume-se 
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à administração e gestão da Casa da Mulher Brasileira, inaugurada 

em 2015 e iniciativa do governo Dilma Roussef. 

Será importante o reconhecimento efetivo da diversidade cultural 

como um patrimônio e uma riqueza da cidade e a afirmação de uma 

cultura do respeito e de encontros e trocas acolhedoras entre as 

diversidades, combatendo a intolerância, enfrentando preconceitos 

e a cultura do ódio. A cultura será considerada como agenda 

estratégica e indispensável ao desenvolvimento econômico, social 

e sustentável da cidade. Os agentes e grupos culturais e a política 

cultural são forças primordiais de transformação positiva do 

município. 

Por isso tudo, será fundamental a transversalidade no 

planejamento e na execução das políticas públicas sociais, 

apontando a necessidade de integração e complementariedade 

entre elas, potencializando equipamentos públicos, recursos 

humanos e gestores para garantir o acesso aos serviços, às ações 

e aos programas municipais com qualidade. 

 

PROPOSTAS 

9. Educação 

- Implantar a Constituinte Escolar com vistas a promover um 

processo de avaliação e revisão do Plano Municipal de Educação 

e do projeto político-pedagógico das escolas, com ampla 

participação dos profissionais da educação da Rede Municipal e da 

comunidade escolar;   

- EDUCAÇÃO INFANTIL: - Investir na ampliação da oferta da 

educação infantil na rede pública municipal, inclusive em período 

integral, assegurando sua qualidade e a articulação da etapa 

escolar seguinte; concluir a construção das Escolas Municipais de 
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Educação Infantil; construir novas salas em escolas que dispõe de 

espaços e construir novas escolas de Educação Infantil com vistas 

a atender a demanda reprimida por vagas; climatizar as escolas e 

equipá-las com parques infantis, solários, brinquedotecas e 

bibliotecas. 

- ENSINO FUNDAMENTAL: - Elaborar a política de educação de 

tempo integral; ampliar as escolas de tempo integral, visando 

atingir 50% da rede municipal em 4 anos; adequação do número 

de alunos por sala de aula, com o objetivo de reduzir a 

superlotação; criar mecanismos de integração das famílias e da 

comunidade com as escolas; ampliar e construir novas escolas de 

ensino fundamental; ampliar a oferta de turmas de Xadrez, 

Capoeira, Futsal, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Tênis de Mesa 

e outras modalidades em parceria com a Fundação de Esporte; 

criar em cada escola o Coletivo de Teatro e inserir na matriz 

curricular nas escolas em tempo integral na rede municipal; 

desenvolver um projeto do auxiliar pedagógico para as salas de 

alfabetização (primeiro ao terceiro ano), por meio de Bolsas aos 

acadêmicos e cursistas do normal médio; implementar a 

informatização das salas de aulas com equipamentos de 

multimídias (Smart TV, com caixa de som e internet); implementar 

os laboratórios de base científica para aulas práticas, numa 

perspectiva que reúna ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. 

- EDUCAÇÃO ESPECIAL: garantir o atendimento educacional 

especializado, adequado às necessidades especiais do alunado, 

no que se refere a currículos adaptados, métodos, técnicas e 

material de ensino diferenciados, ambiente emocional e social dos 

alunos, com profissionais motivados e qualificados; avaliação 

permanente, com ênfase no aspecto pedagógico, considerando o 

educando em seu contexto biopsicossocial, com vista a 

identificação de suas possibilidades de desenvolvimento; 
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ampliação do serviço de apoio especializado na escola regular;  

qualificação dos profissionais que atuam na área da educação 

especial, bem como para os profissionais da rede regular de 

ensino; promover a acessibilidade em todos os aspectos, 

investindo na adequação arquitetônica dos prédios, na aquisição 

de tecnologia assistiva (mobiliários, equipamentos e recursos), no 

acesso à comunicação por meio de línguas, linguagens e códigos, 

combatendo toda forma de discriminação e barreiras que impeçam 

o acesso, permanência e a participação plena; 

- GESTÃO DEMOCRÁTICA: Garantir a gestão democrática para 

todos os níveis com a participação de todos os profissionais 

(Professor/a, orientador/a , supervisor/a e administrativo com 

licenciatura) e da comunidade escolar; fortalecer o conselho 

escolar com o envolvimento dos profissionais da educação; garantir 

o fortalecimento da APM com reuniões periódicas;  garantir a 

transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e 

financeiros; colegiado escolares, com a participação de 

representantes da comunidade escolar, definidos em regimento 

próprio; promover a transferência automática e sistemática de 

recursos às unidades escolares, na forma definida em lei ou 

regulamento próprio; 

- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: - Ampliar a oferta da 

Educação de Jovens e Adultos na rede municipal, em diferentes 

turnos, para possibilitar aos trabalhadores diferentes opções de 

horário; reestruturar a oferta de turmas buscando contemplar as 

regiões de Campo Grande em que a rede estadual não oferece a 

modalidade; 

- EDUCAÇÃO DO CAMPO: Elaborar uma proposta curricular que 

estabeleça conteúdos curriculares e metodologias apropriadas 

para atender as reais necessidades e interesses dos alunos do 

campo, a articulação entre a cultura local e as dimensões gerais do 
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conhecimento e aprendizagem; formação político-pedagógica dos 

docentes, de forma integrada, com vistas a superar o isolamento 

do docente rural; melhoria das condições didático-pedagógicas no 

meio rural; integração da comunidade, incluindo cooperativas, 

sindicatos do meio rural, movimentos sociais, órgãos públicos e 

privados de pesquisa, assistência técnica e extensão rural e outras 

organizações que atuam no meio rural; melhoria das condições do 

transporte dos alunos do campo para as escolas; 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: - Desenvolver uma política de 

valorização dos profissionais da educação, por meio da oferta de 

infraestrutura adequada nos espaços educativos, da melhoria das 

condições de trabalho, da carreira e da remuneração e da 

promoção permanente da saúde; garantir uma política de formação 

continuada aos profissionais da educação e fomentando 

oportunidades de acesso aos cursos de especialização, mestrado 

e doutorado, com possibilidade de licença remunerada para esse 

fim ou redução de carga horária, com critérios definidos com a 

categoria; implantação do piso salarial nacional (por 20 horas), 

tanto na remuneração bem como no cumprimento de 30% de horas 

atividades; garantir o reajuste anual de acordo com a lei do Piso 

Nacional; liberdade de organização sindical no local de trabalho 

dos profissionais da educação, de comunicação e divulgação de 

opiniões e de ideias;  

PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES: - Reforma e 

ampliação das escolas que se encontram em condições impróprias 

para o exercício da atividade pedagógica; adequação de 

laboratórios, oficinas e demais equipamentos indispensáveis à 

execução do currículo; adequação das bibliotecas às necessidades 

de docentes e alunos nos diversos níveis e modalidades de ensino, 

assegurando a atualização do acervo bibliográfico; ambientes 

próprios para aulas de educação física e realização de atividades 
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esportivas e para outros componentes curriculares quando 

necessário; 

- Rever a proposta de avaliação institucional em vigor e promover 

a criação de indicadores de qualidade do Ensino Fundamental que 

atendam às especificidades da Rede Pública Municipal e 

considerem o processo educativo em todas as suas dimensões; 

- Transformar os espaços educacionais em lugares de criação e 

recriação da cultura, bem como criar um conjunto de ações 

articuladas que amplie o universo cultural de todos os estudantes; 

- Avançar na implementação de projetos educacionais voltados à 

superação de dificuldades de aprendizado, garantindo a avaliação 

processual e contínua (externa e interna); 

- Investir na ampliação da oferta e no aprimoramento do uso das 

tecnologias da informação na educação, com computadores e 

tablets atualizados, internet rápida e infraestrutura que tornem 

possível o trabalho pedagógico, assim como a formação e apoio 

aos professores para o desenvolvimento do trabalho com os 

alunos. 

- Descentralizar a merenda escolar para as escolas e EMEIs e 

definir verbas para reformas, aquisições e ampliações;  

- Implantar o Cartão Material Escolar, objetivando o repasse de 
recursos financeiros às famílias dos alunos matriculados na Rede 
Municipal de Ensino, que deverão utilizá-lo exclusivamente para a 
compra de material escolar, prestando contas com a apresentação 
das notas fiscais nas secretarias das unidades escolares. 

- Desenvolver a semana de jogos (anualmente) em parceria com a 

Fundação de Esporte; criar uma semana Pedagógica da rede 
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municipal em parceria com as universidades; desenvolver e 

incentivar as feiras científicas;  

- Processo seletivo para escolha da orientação e supervisão 

pedagógica (que assuma por ordem de classificação) e realização 

de concurso público a cada dois anos. 

 

  2. Saúde 

- Conduzir a política de saúde na cidade em conformidade com as 

normas e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), tendo como 

compromisso buscar oferecer um sistema público universal, 

gratuito e com qualidade, tendo como fundamento principal a 

valorização da vida; 

- Fortalecer a integração das ações e serviços de saúde, buscando 

a garantia do acesso igualitário aos serviços em nível ambulatorial 

e hospitalar, de apoio diagnóstico e terapêutico do Sistema Único 

de Saúde; 

- Fortalecer a Atenção Básica como eixo principal do sistema 

municipal de saúde, ampliando e garantindo acesso a toda 

população, desenvolvendo a Política de Humanização do SUS e 

reduzindo o tempo de espera das pessoas para atendimento; 

- Adotar alternativas organizacionais para consolidar a gestão 

pública da saúde do município, assegurando que tais alternativas 

sejam de natureza pública e 100% SUS, reduzindo 

progressivamente a dependência e a terceirização dos serviços de 

saúde e contrapondo-se a contratações de OSs; 

- Dotar unidades de saúde da rede pública de estrutura, materiais, 

medicamentos e equipamentos de forma a realizar pequenos 

procedimentos, poupando leitos hospitalares, e permitindo que as 
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estruturas hospitalares atendam casos mais complexos e graves 

de maneira mais adequada e eficiente; 

- Realizar estudos de viabilidade técnico-financeira e buscar as 

condições para a implantação do Hospital Municipal de Campo 

Grande; 

- Adotar uma política de valorização dos profissionais da área da 

saúde, com ingresso por meio de concursos públicos a serem 

realizados sistematicamente para a recomposição do quadro e com 

Plano de Cargos, Carreira e Salários condizente com a importância 

estratégica da atuação da categoria, promovendo educação 

continuada em saúde com cursos e treinamentos para 

aprimoramento técnico dos trabalhadores da área; 

- Estabelecer a participação e controle social como método de 

governo, fortalecendo os Conselhos e as Conferências de Saúde 

como espaços estratégicos de gestão participativa, e seu caráter 

democrático, paritário e deliberativo, com respeito à autonomia das 

entidades e movimentos e garantia da sua ampla participação na 

formulação, acompanhamento e controle das políticas de saúde do 

município; 

- Articular as ações de Vigilância em Saúde às ações de assistência 

à saúde, de modo a promover uma melhor gestão dos recursos e 

maior qualificação das ações de saúde; 

- Estabelecer um Programa de acolhimento e humanização em 

toda a rede de saúde, incrementando o uso de tecnologia para 

interação direta com o usuário, sobretudo no agendamento de 

consultas, classificação de risco, atendimento médico, 

odontológico, enfermagem, assistência social, e no tratamento 

continuado de pacientes crônicos; 
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- Garantir o abastecimento das Unidades de Saúde, bem como da 

farmácia e do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, com 

os medicamentos, materiais e insumos básicos necessários ao 

adequado atendimento da população; 

- Intensificar e aprimorar a execução das atividades de vigilância 

sanitária, de vigilância epidemiológica e de assistência terapêutica 

e farmacêutica; 

- Proceder ao levantamento e acompanhamento dos profissionais, 

dos plantões médicos, dos equipamentos e materiais das entidades 

públicas e privadas de atendimento aos pacientes do Sistema 

Único de Saúde - SUS, bem como o efetivo cumprimento da carga 

horária dos profissionais da área médica; 

- Ampliar a Rede de Exames e Diagnóstico por Imagens da rede 

municipal, disponibilizando serviços de radiografia, tomografia 

computadorizada, ultrassonografia e ressonância magnética; e 

ampliar o atendimento do Centro de Especialidades Médicas; 

- Descentralizar a Atenção Especializada com a presença 

sistemática de especialistas nos Centros Regionais de Saúde; 

- Reduzir o tempo de resposta na realização de exames de baixa, 

média e alta complexidade; 

- Reformar e adequar a estrutura física das unidades básicas de 

saúde com deficiências na infraestrutura; 

- Conservar o patrimônio com Central de Manutenção e Engenharia 

Clínica e Tecnologia da Informação, que permita otimizar os 

equipamentos, sistemas e todo o potencial instalado da rede 

pública, evitando abandono e sucateamento dos equipamentos; 

- Implementar uma Política de Saúde Mental, integrando-a à 

Atenção Primária, ampliando o atendimento dos CAPSs, 
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desenvolvendo ações de promoção, prevenção e cuidado dos 

transtornos mentais e o cuidado para pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas; 

- Reduzir o tempo-resposta médio das unidades móveis do SAMU; 

- Elaborar um planejamento intersetorial integrado de combate 

inteligente às endemias, com atenção para o combate aos 

transmissores da dengue, zika, chikungunya e leishmaniose 

visceral, reduzindo o Índice de Infestação Predial por Aedes 

aegypti; 

- Implantar o serviço odontológico hospitalar especializado voltado 

ao atendimento das pessoas com deficiência; 

- Promover mais saúde na cidade, ampliando ações intersetoriais 

de promoção à vida saudável e prevenção de doenças, 

principalmente em relação à mobilidade urbana, alimentação 

saudável, prevenção da violência urbana e doméstica, uso dos 

espaços públicos, culturais e esportivos para estimular a prática de 

atividades físicas. 

- Incrementar o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento 
Veterinária – UPA-VET, com o objetivo de prestação de serviços 
de primeiros socorros, além de atendimento de urgência e 
emergência, consultas, medicações e cirurgias, promovendo 
parcerias com universidades para a realização de exames 
complementares necessários, para o atendimento de excelência 
dos animais de estimação. 

- Incrementar o funcionamento do Castra-móvel no município, 
unidade móvel de castração de animais de pequeno porte. 
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     3. Assistência Social 

- Fortalecer no âmbito municipal a Política de Assistência Social, 

consolidando o Sistema Único da Assistência Social – SUAS, para 

ampliar seus serviços e benefícios, programas e projetos conforme 

o arcabouço legal, político, técnico e ético, respeitando os valores, 

princípios e direitos já consolidados, buscando romper com ações 

clientelistas, de cunho assistencialista e meritocrático; 

- Adequar as Unidades Públicas – Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social (CREAS), assim como outras unidades 
públicas de atendimento à população em situação de 
vulnerabilidade, às pessoas idosas e com deficiência, e demais 
espaços públicos que ofertam as ações da Política de Assistência 
Social, aumentando o número de CRAS, especialmente nas 
regiões mais pobres e populosas da cidade, dando ênfase na 
manutenção dos prédios que se encontram sucateados, bem como 
promovendo adequação  do quantitativo de profissionais que atuam 
nos serviços; 
 
- Implementar a busca ativa de pessoas e famílias, em especial as 
que estão em situação de pobreza extrema, com direito a 
programas sociais, mas ainda não atendidas, incluindo-as no 
Cadastro Único para Programas Sociais; 
 
- Reorganizar o trabalho social com as famílias atendidas pela rede 

assistencial numa perspectiva emancipatória, buscando alcançar 

maior participação no processo de desenvolvimento da cidadania; 

- Implementar políticas públicas para pessoas com deficiência 

como condição da cidadania e da superação das várias formas de 

preconceito e exclusão, articulando ações no campo da saúde, 

educação, assistência social, trabalho, qualificação e formação 

profissional e acessibilidade; 
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- Reorganizar e propor ações na oferta de Benefícios de 

Transferência de Renda aliados aos Serviços Sócioassistenciais; 

- Fortalecer as relações intersetoriais nos territórios na perspectiva 

da garantia dos direitos sociais e humanos. 

 

     4. Mulher 

- Criar a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 

(SEMU), com equipe técnica capacitada e estruturada em áreas 

administrativas e de execução transversal das políticas públicas, 

garantido orçamento público para as ações do setor e fazendo 

constar as questões de gênero no Plano Diretor da Cidade, de 

forma transversal e integradas com todas as áreas da 

administração; 

- Apoiar os movimentos de mulheres e fortalecer os espaços de 

participação e controle social, especialmente do Conselho 

Municipal dos Direitos das Mulheres, garantindo-lhe função 

deliberativa sobre as políticas para as mulheres, revisando o Plano 

Municipal de Políticas para as Mulheres num amplo processo 

popular e participativo de mulheres; 

- Implantar Programa de Inserção e qualificação das mulheres no 

mercado de trabalho, que contemple a inclusão digital e os novos 

mecanismos de organização laboral, e incentivar o mercado de 

trabalho a adotar equidade de gênero nas organizações, 

garantindo a valorização e o aperfeiçoamento das mulheres no 

trabalho, combatendo as discriminações em razão do sexo, origem, 

raça, etnia, classe social, orientação sexual, deficiência, com 

igualdade de rendimentos; 

- Oferecer cursos de capacitação para geração de renda (economia 

solidária) em conjunto com as políticas de desenvolvimento 
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econômico que envolvam cadeias produtivas, com acesso a 

programas de crédito (Banco do Povo), incentivos fiscais, renda e 

suporte técnico para as mulheres, inclusive as indígenas e 

quilombolas; 

- Fortalecer e implementar políticas públicas de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher, com a promoção, ampliação, qualificação e 

humanização das ações na rede pública e privada, com notificação 

de casos de violências doméstica, sexual e outras; 

- Fortalecer as políticas de prevenção e tratamento de doenças 

sexualmente transmissíveis, câncer de mama e de colo de útero e 

doenças crônicas, ampliando o acesso e a qualidade na atenção 

obstétrica, efetivando o parto humanizado com redução de 

cesáreas; 

- Promover o acesso das mulheres aos serviços, projetos, 

programas nas unidades públicas CRAS e CREAS, serviços de 

acolhimento, assim como na rede sócioassistencial, priorizando os 

critérios de seleção em programas de proteção social para as 

mulheres em situação de violência, com acesso à renda básica que 

assegure o seu sustento e o de seus filhos; 

- Implementar políticas de combate a todas as formas de 

discriminação e violências contra mulheres, incluindo o tráfico e a 

exploração sexual, com isonomia de tratamento das cidadãs, 

levando em conta as intersecções com as questões de raça, etnia, 

sexualidade, especialmente nas periferias e regiões da cidade mais 

vulneráveis; 

- Fortalecer a Casa da Mulher Brasileira e investir para que continue 

sendo referência no atendimento às mulheres em situação de 

violência e ampliando o acolhimento em casas abrigo para reduzir 

o feminicídio, protegendo as mulheres que vivem em situação de 

violência; 
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5. Juventude 

- Consolidar a Secretaria Municipal de Juventude, de forma 

permanente e com orçamento próprio, para formular, planejar, 

coordenar e executar políticas públicas de juventude, articulando-

as com programas e ações de outras esferas de governo; 

- Fortalecer os organismos de participação ativa da juventude na 

construção e fiscalização de políticas, como as conferências, 

fóruns, conselhos, plataformas virtuais, movimentos estudantis, 

garantindo a representatividade de gênero, étnico-racial e das 

regiões urbanas e rural;   

- Estimular programas de apoio financeiro e geração de renda para 

pequenos projetos de promoção de eventos de caráter pontual 

apresentados por organizações juvenis populares, estimulando o 

protagonismo dos jovens; 

- Fortalecer os Centros de Referência Cultural de Juventude, 

envolvendo trabalhos de formação em cultura, política, educação, 

geração de renda e cidadania, contemplando as diversidades 

regionais, étnico-raciais, culturais, de gênero e de orientação 

sexual; 

- Instituir programas de formação profissional, de geração de renda 

para o exercício da autonomia e independência financeira, 

estimulando a economia solidária e criativa, o acesso ao crédito, o 

trabalho associativo e cooperativo e a formação empreendedora 

em diferentes áreas, com recorte específico para a juventude;  

- Desenvolver e ampliar, em parcerias com as universidades, o 

programa jovem empreendedor, realizando campanhas e 

apresentando incubadoras e projetos de desenvolvimento 
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socioeconômico-cultural aos jovens, desburocratizando o crédito 

na formulação de novos projetos; 

- Desenvolver o programa de primeiro emprego para a promoção 

da inserção dos jovens no mercado de trabalho, por meio da 

implementação de parcerias e incentivos fiscais, bem como do 

estímulo à reserva de vagas para jovens nas empresas 

fornecedoras e prestadoras de serviços da administração 

municipal;   

- Promover políticas públicas voltadas à saúde da população 

adolescente e juvenil, principalmente a residente em áreas de 

maior vulnerabilidade, com programas de prevenção à gravidez 

não planejada, às doenças sexualmente transmissíveis, redução 

do uso do álcool, drogas e tabagismo; 

 

6. Cultura, esporte, lazer 

- Reconhecer a cultura como agenda estratégica e indispensável 

ao desenvolvimento econômico, social e sustentável da cidade, 

considerando os agentes e grupos culturais e a política cultural 

como forças primordiais de transformação positiva do município; 

- Implementar o Sistema Municipal de Cultura de Campo Grande 

por meio dos seus instrumentos de formulação e operacionalização 

da política cultural, quais sejam: o Órgão Gestor, Conselho de 

Política Cultural, Fundo Municipal de Cultura, Plano Municipal de 

Cultura e conferências municipais; 

- Promover a transversalidade e intersetorialidade da cultura, 

especialmente o tripé indissociável formado por educação, esporte 

e cultura, buscando a interseção com a comunicação, direitos 

humanos, turismo e desenvolvimento urbano; 
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- Incentivar projetos culturais, ampliando e diversificando a 

economia desse setor, profissionalizando as relações de trabalho 

e criando condições para que artistas, produtores culturais e 

fazedores de cultura possam viver do seu trabalho, distribuindo 

renda, trabalho e oportunidades para os que fazem arte e cultura; 

- Implantar o projeto Cine-cultura na Escola, em unidades escolares 

polo nas diferentes Regiões Urbanas, para a exibição de filmes e 

documentários e apresentações culturais, abertas à comunidade, 

ampliando a possibilidade da experiência cinematográfica e das 

artes cênicas na cidade, numa parceria entre as secretarias de 

educação e de cultura; 

- Democratizar as oportunidades de acesso a bens e serviços 

culturais de qualidade e de livre manifestação cultural para toda a 

população da cidade; 

- Expandir a oferta de opções de cultura, esporte e lazer nas 

regiões periféricas, com foco especialmente nos jovens que 

trabalhem ou residam nessas áreas, garantindo segurança e 

suporte às atividades; 

- Fortalecer a política de esporte nas comunidades, estruturando 

os espaços públicos, através da criação e ampliação dos centros 

poliesportivos e promovendo a produção de equipamentos 

urbanos, de modo a desenvolver o esporte localmente; 

- Adequar o anfiteatro do Paço Municipal e disponibilizá-lo para as 

apresentações culturais de iniciativa de artistas e fazedores de 

cultura da comunidade. 

7. Direitos Humanos 

- Incentivar a promoção do respeito aos direitos humanos de todas 

as pessoas, sem distinção de qualquer natureza, devendo ser 

assegurados transversalmente em todas as políticas: direito à vida, 
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à segurança, à privacidade, ao acesso à justiça, à não-

discriminação, ao tratamento justo e digno e aos direitos sociais; 

- Investir na superação do sexismo, do machismo, do racismo e da 

homofobia como uma questão de caráter ético, considerando que 

essas práticas são condições estruturantes da desigualdade e da 

exclusão social, a fim de se garantir a promoção da igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, brancos, negros, pessoas com 

deficiência, indígenas e todos os grupos étnicos, e pessoas LGBT; 

- Promover ações que deem visibilidade às pautas e alcancem 

resultados efetivos em temas vinculados a mulheres, negros, 

indígenas, imigrantes, pessoas com deficiência, pessoas em 

situação de rua, crianças e adolescentes, jovens, idosos, LGBT, de 

forma a incidir sobre o debate público e ajudar a reduzir 

preconceitos e estereótipos e outras formas de violência, 

ampliando as atitudes de respeito e tolerância; 

- Reduzir a desigualdade racial e de gênero no acesso aos recursos 

econômicos e sociais, garantindo às mulheres, aos negros e 

negras, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, indígenas 

melhores condições de acesso à formação e ao mercado de 

trabalho, bem como ampliação da representação e participação 

nos espaços de poder; 

- Garantir a plena acessibilidade na cidade para que as pessoas 

com deficiência usufruam dos serviços e ambientes públicos ou de 

caráter público em todos os sentidos e formas; 

- Prover capacitação e formação continuada em Direitos Humanos 

aos servidores públicos municipais de maneira articulada nos 

temas de combate à intolerância, a todas as formas de violência e 

de promoção da dignidade de todas as pessoas; 
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8. Segurança Pública 

- Fortalecer o papel do município como protagonista no combate à 

violência a partir de uma política de segurança urbana cidadã 

calcada na prevenção e no engajamento comunitário; 

- Articular permanentemente ações de enfrentamento à violência 

por meio de políticas integradas, multissetoriais e territorializadas, 

baseadas na manutenção de espaços públicos seguros e na 

promoção da resolução não-violenta de conflitos; 

- Garantir que o desenvolvimento urbano da cidade siga no 

caminho de uma cidade inclusiva, segura e aberta às mulheres, 

jovens, negros e pessoas LGBT, que significa enfrentar e combater 

firmemente a cultura da violência contra estes segmentos no 

município; 

- Capacitar os agentes de segurança na área dos direitos humanos, 

promovendo a política de prevenção à violência e segurança dos 

cidadãos e cidadãs, efetivando o respeito às diversidades como: 

etnia/raça, sexo/gênero, cultura, orientação sexual, religião, 

opiniões políticas, pessoas com deficiência, condição 

socioeconômica e geracional; 

- Garantir iluminação pública em todo o espaço urbano, com 

atenção especial para as regiões periféricas da cidade que não 

contam com o serviço de maneira satisfatória. 

 

13 PROGRAMAS PARA CUIDAR BEM DA CIDADE 

 

I - Gestão ética, democrática e eficiente 
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1. Programa Campo Grande Democrática: 

-  Orçamento Participativo (Discussão com representantes 

dos bairros nos Conselhos Regionais das prioridades de 

investimentos nas obras e serviços municipais);  

- Conferências Setoriais Municipais (Educação, Saúde, Meio 

Ambiente, Assistência Social, Juventude, Mulher, LGBTQI+, 

Pessoas com Deficiência); visando a discussão das políticas 

públicas para os setores;  

- Incrementar o funcionamento dos Conselhos Municipais, 

os mecanismos de controle social, o Portal da Transparência 

e a Ouvidoria Municipal. 

 

2. Programa Prefeitura Eficiente 

- Descentralização administrativa e Criação dos Centros 

Regionais de Atendimento ao Cidadão;  

- Desburocratização e implantação de instrumentos 

informatizados integrados dos vários serviços, para o 

usuário ser atendido em suas solicitações em apenas um 

ponto de atendimento;  

- Política de valorização dos servidores públicos municipais.  

 

 

II - Desenvolvimento local sustentável e direito à cidade 

 

3. Programa Campo Grande Digital 

- Promover a economia digital, economia criativa, com 

software e aplicativos de ofertas de serviços e currículos de 

profissionais de diversas áreas para aumentar a 

empregabilidade e o intercâmbio profissional;  
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4. Programa Habitar 

- Construção de moradias de interesse social, 

preferencialmente ocupando os extensos vazios urbanos, 

em áreas com infraestrutura e equipamentos urbanos já 

existentes, reduzindo investimentos do poder público e 

minimizando a necessidade de deslocamentos dos 

cidadãos. 

 

5. Programa Trabalho Decente 

- Incentivos à atração de empresas e indústrias com o 

compromisso da responsabilidade ambiental e social e a 

geração de empregos com direitos assegurados; ações de 

qualificação profissional; constituição de câmaras, 

conselhos, consórcios, visando a cooperação entre os 

diversos setores da economia e do trabalho. 

 

6. Programa Campo Grande Verde 

- Universalização da coleta seletiva de recicláveis;  

- Implantação de usina de transformação do lixo em material 

de construção;  

- Política de conservação e preservação da qualidade 

ambiental dos recursos hídricos;  

- Ampliação dos parques lineares com espaços de encontro 

e lazer para a população;  

- Ocupação produtiva dos vazios urbanos com o Projeto 

Hortas da Comunidade;  

- Realização das Feiras da Agricultura Familiar e dos 

Produtos Agroecológicos;  

- Combate aos incêndios na área urbana e promoção da 

educação ambiental. 

 

7.  Programa Direito à Cidade 
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- Revisão, de forma participativa, do Plano Diretor de 

Transporte e Mobilidade Urbana;  

- Avaliação criteriosa do contrato de concessão do 

Transporte Coletivo Urbano, visando promover a contínua 

melhoria do serviço, considerando o desenvolvimento 

tecnológico de veículos e equipamentos, que garanta 

qualidade, eficiência, quantidade adequada e preço 

socialmente justo;  

- Ampliação de 30 Km de ciclovias e ciclo faixas, interligando 

os bairros ao centro da cidade;  

- Promover a implantação de calçadas para a adequada 

circulação de pedestres;  

- Investir na engenharia de trânsito de modo a garantir 

ordenamento, fluidez e segurança a motoristas e pedestres.  

 

III - Políticas sociais e realização de direitos 

 

8. Programa Mais Saúde 

- Fortalecer a Atenção Básica como eixo principal do sistema 

municipal de saúde;  

- Implantação do Hospital Municipal;  

- Recursos públicos voltados para a estruturação da rede 

pública de saúde;  

- Adequação física das unidades de saúde, dotando-as de 

materiais, equipamentos, insumos e medicamentos, de 

forma a garantir a ampliação, eficácia e humanização do 

atendimento, incluindo a realização de pequenos 

procedimentos; 

- Projeto Saúde Humanizada (tecnologia para interação 

direta com o usuário, sobretudo no agendamento de 
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consultas, classificação de risco, atendimento médico, 

odontológico, enfermagem, assistência social, e no 

tratamento continuado de pacientes crônicos);  

- Ampliação da Rede de Diagnóstico e Exames;  

- Valorização dos profissionais da saúde, com a realização 

de concursos públicos e plano de cargos, carreira e salários;  

- Aprimorar o serviço de vigilância epidemiológica;  

- UPA-VET e Castra-Movel (ações voltadas a proteção de 

animais, castração, vacinação, apoio aos protetores). 

 

9. Programa Escola Cidadã 

 

- Ampliação da rede de escolas de educação infantil;  

- Democratização do acesso e permanência na escola; 

- Ampliação das escolas de tempo integral;  

- Qualidade social da educação;  

- Melhoria da rede física das escolas;  

- Valorização dos profissionais da educação;  

- Concurso público para professores e servidores 

administrativos;  

- Gestão democrática nas escolas;  

- Projeto Escola Aberta (promoção de atividades de 

integração entre pais e alunos e entre alunos de diferentes 

escolas, preferencialmente nos finais de semana);  

- Projeto Escola Viva (oferta de atividades de xadrez, 

capoeira, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, tênis de 

mesa, coletivo de teatro e promoção dos jogos escolares);  

- Constituinte Escolar;  

- Cartão Material Escolar; 

- Descentralização da Merenda Escolar. 

- Criação das Bibliotecas Digitais (espaços públicos com 

internet banda-larga; aplicativos educacionais, disponíveis 
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aos alunos no contra turno e demais pessoas da 

comunidade com direito de acesso à educação digital). 

 

10. Programa Cidade Solidária 

 

- Adequar a estrutura física e ampliar as Unidades Públicas 
– Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS), assim como outras unidades públicas de 
atendimento à população em situação de vulnerabilidade 
social, às pessoas idosas e com deficiência, especialmente 
nas regiões mais pobres e populosas da cidade;  
- Implementar a busca ativa de pessoas e famílias, em 
especial as que estão em situação de pobreza extrema, com 
direito a programas sociais; 
- Renda Cidadã (direcionado às famílias em situação de 
pobreza e de extrema pobreza, garantindo o direito à 
alimentação e o acesso à educação e à saúde);  

 
 
11. Programa Economia Social e Solidária 

 

- Incrementar o Banco do Povo (facilitar e ampliar o acesso 

ao microcrédito produtivo e solidário, com redução de juros); 

apoio à micro e pequenas empresas (no Brasil, elas 

representam 27% do PIB, na Itália 65%, na Alemanha 60% 

da economia);  

- Incentivar os centros comerciais nos bairros, investindo na 

multicentralidade da cidade;  

- Incentivo às compras governamentais de pequenas, 

médias e microempresas locais; fortalecimento da indústria 

e do comércio local; 

- Fortalecimento de cooperativas de trabalhadores. 
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12. Programa Viva Cultura 

 

- Incentivar e fomentar atividades e projetos culturais, 

manifestações artísticas populares e eventos, visando o 

fortalecimento da identidade cultural, a geração de emprego 

e renda, atração do turismo e a dinamização da economia 

local;  

- Conclusão do Centro de Belas Artes e implantação do 

Projeto Oficina de Talentos (oficinas de música, dança, balé, 

teatro para crianças e adolescentes das escolas públicas, 

em especial aqueles que vivem em situação de 

vulnerabilidade social, incentivando intérpretes-criadores);  

- Projeto Teatro do Paço é do Povo: reforma e 

disponibilização do Anfiteatro do Paço Municipal para 

apresentações artísticas e culturais da comunidade;  

- Feiras literárias e do Artesanato Regional  

- Temporadas Populares (Shows e apresentações 

artísticas). 

 

13. Programa Mais Dignidade 

 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMU), 

com equipe técnica capacitada e estruturada em áreas 

administrativas e de execução transversal das políticas 

públicas, garantido orçamento público para as ações do 

setor;  

- Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, 

visando promover ações que deem visibilidade às pautas e 

alcancem resultados efetivos em temas vinculados a 

mulheres, negros, indígenas, imigrantes, pessoas com 

deficiência, pessoas em situação de rua, crianças e 
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adolescentes, jovens, idosos, LGBTs, de forma a incidir 

sobre o debate público e ajudar a reduzir preconceitos e 

estereótipos e outras formas de violência, ampliando as 

atitudes de respeito e tolerância, e articulando a 

intersetorialidade das políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

“Uma cidade parece pequena 
se comparada com um país. 

Mas é na minha, na sua cidade, 
que se começa a ser feliz.” 

(Hilton Acioti) 


