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1. COMPOSIÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTAS 

 

 

Diretório Estadual: 

Presidente Estadual: Evander José Vendramini Duran 

Vice-Presidente: Gerson Claro Dino 

Secretário-Geral: Kennedi Mitrioni Forgiarini 

Tesoureiro: Donizete Aparecido da Silva 

 

Diretório Municipal de Campo Grande: 

Presidente: Derly dos Reis Oliveira 

Vice-Presidente: Ulisses Duarte 

Secretário-Geral: Jeyancarlo Xavier Bernardinho da Lux 

Tesoureiro: Ana Paula Monteiro Couto 

 

2. QUEM É ESACHEU NASCIMENTO 

 

Brasileiro, Promotor de Justiça 

aposentado e Advogado, casado com Maria 

Bernadette Borges Bueno Netto. 

Pai de: João Eduardo Bueno Netto 

Nascimento casado  com Débora Spengler e 

Paula Regina Bueno Netto Nascimento 

casada com Diogo Banzer  

Netos: João Ricardo e Joaquim 

 

Graduado pela Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Paraná – Curitiba 

PR, com Especializações em Direito Público e Direito Privado. Foi 

Professor na Faculdade de Direito da FUCMT atual UCDB. 

 

Gestor Público e de Entidades Sociais, com destaque: 
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1. Desde janeiro de 2016 realizou trabalho voluntário na 

Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande como Presidente 

do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Presidente da 

FEHBESUL – Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes e 

Instituições Filantrópicas de Mato Grosso do Sul e Integrou os Conselhos 

Consultivos e de Administração da Confederação das Santas Casas de 

Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Brasil – CMB.  

2. Secretário de Estado de Justiça, Trabalho e Ação Social, 

com participação na iniciativa de reorganização do Ministério Público 

Estadual e da criação da Defensoria Pública de MS, da Escola de Formação 

de Agentes Penitenciários, de Varas de Trabalho e do Tribunal Regional de 

Trabalho de MS, da Penitenciária de Segurança Máxima da Capital, da 

Casa do Egresso do Sistema Penitenciário de apoio a pessoas da família de 

presos; organizador jurídico e primeiro Presidente do FONSET – Fórum 

Nacional dos Secretários do Trabalho; 

3. Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional. 

Em 2001 por convocação do então Ministro da Integração Nacional e 

Senador Ramez Tebet, chefiou a Consultoria Jurídica do Ministério e em 

seguida foi seu Secretário Executivo, tendo a oportunidade das seguintes 

ações participativas principais: a) Reestruturação da organização 

administrativa do Ministério; b) negociação e acompanhamento junto a 

FUNCAT/INPE do Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco 

(posteriormente convidado como Consultor pelo vice-Presidente da 

República José Alencar para atuar na legalização da implantação do 

projeto); c) negociação com vários Órgãos Federais no Projeto do Trem de 

Alta Velocidade Belo Horizonte – Rio de Janeiro – São Paulo – Curitiba; 

4. Presidiu Instituições da sociedade civil e participou de Projetos: 

a) Operário Futebol Clube; b) Rotary Clube de Campo Grande – Cidade 

Morena. c) Foi o Coordenador da Criação e negociador junto ao Ministério 

do Trabalho do Projeto CIDEM – Centro Integrado de Desenvolvimento do 

Menor (oficinas-Escolas), que desde 1981 forma jovens em diferentes 

profissões para o mercado de trabalho de Campo Grande. Instituição da 

Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária; 
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5. Foi Presidente da Associação Sul-mato-grossense dos 

membros do Ministério Público e Diretor da CONAMP – Confederação das 

Associações do Ministério Público do Brasil; 

6. Foi Fundador da Cooperativa de Crédito SICREDI-JURIDICA 

de Campo Grande/MS; 

7. É Cidadão de Mato Grosso do Sul por concessão da 

Assembleia Legislativa do Estado e Cidadão de Campo Grande por 

concessão da Câmara Municipal; 

8. Possui as seguintes Condecorações: 1) Medalha de Notre 

Dame de Lourdes – Arquidiocese de Lourdes – França; 2) Comenda e 

Diploma da Academia Municipalista de Letras do Brasil - Campo 

Grande/MS; 3) Comenda e Diploma Barão de Batovi, do GOB/MS; 4) 

Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul, da Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso do Sul; 5) Comenda e Diploma dos 40 anos da 

Associação Sul-mato-grossense dos membros do Ministério Público; 6) 

Medalha do Mérito da Policia Militar de Mato Grosso do Sul; 7) Medalha dos 

25 anos do FONSET; 8) Comenda e Diploma Paul Harrys Fellow, do Rotary 

Clube International; 8) Comenda e Diploma da Ordem Guaicurus do 

Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul; 10) Comenda do 

Rotary Clube de Campo Grande, Cidade Morena, por relevantes serviços 

profissionais e públicos; 11) Comenda dos 25 anos do TRT/MS: 12) 

Comenda da Sala Dei Grandi, da Assembleia Legislativa Provincial de 

Arezzo - Itália; 13) Comenda e Diploma  Ambassador for Peace, da 

Universal Peace Federation; 13) Comenda e Diploma Misericordia Honorare 

dos 100 anos da Associação Beneficente Santa Casa de Campo 

Grande/MS; 14) Medalha da Câmara de Comercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltora de Arezzo, Itália; 15)  Medalha da Assembleia Legislativa da 

Província de Arezzo - Itália; 16) Placa de Agradecimento por serviços 

prestados a Classe dos Tecnólogos de Mato Grosso do Sul; 17) Placa de 

Agradecimento por serviços de organização da 1ª Olimpíada Global de 

Mato Grosso do Sul - 1981; 18) Placa de Admiração por Serviços Públicos, 

da Escola Osvaldo Tognini, de Campo Grande/MS; 19) Placa de Patrono da 

Turma 2003 da Faculdade de Direito da Universidade Católica Dom Bosco, 

de Campo Grande, Mato Grosso do Sul; 20) Comenda do Conselho 
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Regional de Administradores de Mato Grosso do Sul; 21) Placa de 

Agradecimento por serviços prestados ao Sindicato Rural de 

Bandeirantes/MS. 

 

3. UMA REFLEXÃO POR ESACHEU NASCIMENTO 

 

Parafraseando Alvin e Heidi Toffler do Livro Criando uma Nova 

Civilização: O Mundo defronta-se com uma convergência de crises sem 

paralelo. O seu sistema familiar está em crise, da mesma forma que o seu 

sistema de saúde, seus sistemas urbanos, seu sistema de valores e, acima 

de tudo, o seu sistema político, que para todos os efeitos perdeu a 

confiança do povo. Tal pensamento é apropriado para a nossa Capital 

Campo Grande. 

 

Parafraseando Lavoisier, os humoristas de plantão dizem que 

"Nada se perde, nada se cria, tudo se copia." É certo que “Ninguém 

consegue ser original e apresentar ideias completamente novas”. Até 

mesmo quando achamos que tivemos uma ideia brilhante, se pesquisarmos 

bem, acabamos descobrindo que alguém um dia já pensou e escreveu 

sobre aquilo; ou seja: O problema é que "Os antigos já roubaram as nossas 

melhores ideias". 

 

De fato, a nossa vantagem e/ou desvantagem, é ter vivido depois 

de Sócrates, Platão e Aristóteles, que já pensaram tudo que os seres 

humanos tinham direito de pensar no campo da política e da cultura geral. E 

no campo da Teologia depois de Moisés, Salomão, Cristo, Paulo, demais 

apóstolos e os reformadores, sobra pouco ou nada para inovar. Aliás, foi o 

próprio Salomão quem disse que "não existe nada novo debaixo do Sol" (Ec 

1.9). 

 

No campo da comunicação é altamente volátil falar de política com 

o advento de tanta tecnologia e, em especial, com uso das redes sociais por 
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quase toda à população. Mesmo assim, ainda nos damos ao trabalho 

exaustivo de escrever a respeito. 

 

Muitos continuam imersos em decifrar as quatro últimas eleições, 

buscando bem conduzir os amantes da política a terem uma bússola eficaz 

nessa difícil tarefa de ser o regente público. Mas não adianta, no fim, a 

novidade fica por conta daquele que tem mais inteligência emocional na lida 

com políticos a ouvintes de todos os tipos e, em destaque, com a avalanche 

tecnológica. 

 

Os tempos mudam, os costumes mudam, os ouvintes mudam. O 

ouvinte de hoje não é o mesmo de cinco ou dez anos atrás, como resultado 

do crescimento assustador no volume de informações e com a rapidez do 

desenrolar dos acontecimentos. Em decorrência dessa torrente de 

informações e acontecimentos, o mundo muda, o conhecimento muda, a 

cultura social muda, o estilo de vida muda, e, mesmo sem perceber, a 

cabeça das pessoas muda.  

 

Contudo, com a mudança de contexto, a maneira como as pessoas 

encaram as verdades imutáveis como as contidas na Bíblia Sagrada muda, 

o que, portanto, exige uma inovação na forma de comunicação com as 

pessoas, na abordagem da mensagem, na aplicação prática da mensagem, 

bem como nos exemplos e ilustrações. 

 

Ai algo nos instiga, embora com todo o alvoroço dos críticos de 

plantão à espera das novas propostas, ou até mesmo no atrevimento de 

soluções inusitadas, mas a verdade é que os problemas continuam os 

mesmos pregressos, as propostas que até aqui chegaram os mantiveram 

ilesos. Então emprestando uma metáfora somos obrigados a concluir que a 

solução não está na lenha e sim em quem empunha o machado. 

Reincidimos em focar sempre na lenha, enquanto que quem faz a diferença 

é o lenhador. Por causa disto há uma inteligência no principio da alternância 

de poder do sistema republicano, que é a busca incessante por um bom 
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lenhador e no seu rodízio constante para que entenda que a floresta não lhe 

pertence. 

 

4. PROPOSTA DE GOVERNO PARA CAMPO GRANDE 

 

Nossa proposta para Campo Grande é no sentido de sua 

Transformação. Transformar no sentido de avançar para uma Cidade de 

Primeiro Mundo, a partir do elemento real de sua condição atual de Cidade 

provinciana ou como se fala, uma Capital com jeito de Interior, para uma 

nova etapa de integração entre Campo e Cidade, no sentido do urbanismo e 

da urbanidade, do seu verdadeiro renascimento. 

 

Neste contexto também é necessário Transformar as relações 

politicas viciadas de oligarquias familiares e de grupos usurpadores da 

riqueza e do espaço politico local em uma sociedade democrática e 

inclusiva, com novos atores e personagens que tenham o que contribuir 

para a formação de uma verdadeira capital, de classe média, participes da 

formação e do usufruto da riqueza gerada, consumidores de cultura, arte e 

lazer. Uma Campo Grande para todos, porque aqui é o nosso país e porque 

queremos viver numa sociedade do século XXI. 

 

O que nos cabe neste momento é “liderar sem perder a humildade” 

o que nos remete a Abraham Lincoln e, reunir as pessoas de bem e com o 

melhor conhecimento técnico e humanístico para o propósito que nos anima 

a esta jornada.   

 

Portanto, podemos afirmar que o fim é a razão para os meios; e se 

tivermos escolhidos os meios adequados, o fim objetivado é certo. Ou 

melhor, se o agente que pretende promover a sua ação, e tiver escolhido os 

meios adequados não poderá falhar. 

 

Ora, podemos aplicar estes princípios a nossa Campanha Eleitoral 

em curso.  



10 

 

 

Vamos ver, primeiramente, “QUEM” é o agente que pretendemos 

colocar em ação nesta empreitada. Depois vamos ver os meios (“COMO”) 

que serão utilizados para atingir os resultados pretendidos (“QUÊ”). 

 

O agente (o QUEM) que está pretendendo promover o RESGATE e 

TRANSFORMAÇÃO de Campo Grande (o QUÊ) é o Povo Campo-

grandense, através (o COMO) da eleição de seus representantes: Prefeito, 

Vice-prefeito e Vereadores.  

  

A seguir vamos detalhar essa grande e hercúlea missão que o 

POVO do Município de Campo Grande colocará sobre nossos ombros para 

que juntos, povo e seus representantes neste pleito eleitoral, possamos 

lograr a vitória e colocar Campo Grande no eixo do Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

5. CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS 

 

5.1. SUA HISTÓRIA 

 

O Sul de Mato Grosso até o início do século XVIII, quando ocorre a 

descoberta de ouro em Cuiabá, foi uma região ocupada por índios e 

paraguaios remanescentes das missões jesuítas espanhóis, esses que no 

século XVI, introduziram o gado e iniciam a exploração e a comercialização 

da erva-mate.  

As instabilidades políticas e econômicas com a decadência das 

minas de ouro em Cuiabá possibilitaram a migração de cuiabanos, goianos, 

gaúchos, paulistas e mineiros para a região. 

A fertilidade do solo e a facilidade de se conseguir terra para instalar 

suas fazendas atraíram migrantes vindos das diferentes Províncias e, em 

pouco tempo, Campo Grande adquire características de um vilarejo em 

franco desenvolvimento.  
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Monteiro Lobato, escritor e ativista político, que aqui esteve no final 

da década 40 vaticinou que Campo Grande seria um importante centro 

econômico que poderia rivalizar com a Cidade de São Paulo.  

O Batismo cultural de Campo Grande só viria em 1977, com a Lei 

Complementar nº 31, que criou o Estado de Mato Grosso do Sul e Campo 

Grande é elevada à condição de Capital.  

 

 

Feira de Campo Grande, onde é hoje o 

Mercado Municipal Antônio Valente. 

 

 

 

Fonte: Fotos acervo ARCA. 

 

 

                                               

 

Mercado Municipal 

 

 

 

 

 

Cidade planejada em meio a uma vasta área verde, com ruas e 

avenidas largas e com diversos jardins por entre as suas vias. Atualmente é 

uma das cidades mais arborizadas do Brasil e devido a cor de sua terra 

(roxa ou vermelha), é conhecida como Cidade Morena. 

Apesar de apresentar população acima de 850 mil habitantes, a 

cidade mantém características interiorana, com qualidade de vida e grande 

potencial de desenvolvimento.  
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5.2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Capital de um Estado que responde pelo crescimento das 

commodities do país, como a soja a celulose e o milho, Campo Grande 

apresenta uma elevada taxa de urbanização, a maior do estado, assim 

como a taxa de densidade demográfica.  Esses fatos justificam o grande 

desafio para a gestão municipal, em responder as demandas da população 

com serviços básicos de qualidade, tais como: os serviços de saúde, 

educação inclusiva, transportes público urbano, saneamento, moradia, 

segurança publica, dentre outros. 

Para responder a estas demandas, somente por meio de uma visão 

estratégica e disposição de implantar uma gestão com instrumentos de 

transparência, com a participação popular, quer através da constituição e 

efetividade dos  Conselhos Populares,  tanto como com a implantação de 

mecanismos que permitam  a desburocratização,  além da concretude  de 

propostas que levem em consideração a transversalidade das ações nas 

políticas publicas. 

Então, se por um lado o município apresenta uma carteira de 

oportunidades, deve-se considerar também o contra ponto desencadeado, 

por exemplo, pela pressão da sociedade por demandas que poderão caso 

não entre na pauta Política, potencializar problemas e desgastes de toda 

ordem.    

Para a construção dessa Proposta CAMPO GRANDE 

PROGRESSISTA, foram levadas em consideração tanto as questões que 

temos autonomia de administrar, não só relacionadas com a composição e 

estrutura atual da Administração Municipal, quanto pelas potencialidades e 

possibilidades acessíveis para tal.   

 Denota uma nova organização político-institucional na 

esfera local, que valoriza a participação da sociedade diretamente e 

através dos Conselhos Populares; orientando a estrutura do município 

para a gestão por resultado, eficiência e eficácia; valorizando os 

serviços e os servidores públicos; e, promovendo o município de 

sustentabilidade fiscal, em consonância com a Câmara Municipal. 
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6. PERFIL PROGRESSISTA 

 

 O Século XIX foi dos Impérios, o Século XX, das Nações, o 

Século XXI é das Cidades, conforme Carlos Leite em Cidades Sustentáveis 

e Tecnológicas.  

A sustentabilidade deixou de ser uma expressão que inicialmente 

referendava questões de cunho mundial, para se tornar indutora de práticas 

locais. É nesse contexto que esse Plano de Governo se posiciona.  

 O desenvolvimento municipal sustentável se dá pela promoção 

entre a dimensão econômica e ambiental, garantindo sustentabilidade à 

infraestrutura municipal; fomentando emprego e renda; integrando cadeias e 

arranjos produtivos com inovação tecnológica inclusiva; capacitação 

profissional em consonância com a demanda; protegendo e recuperando os 

recursos naturais; e, dotando o município de um sistema integrado de 

gestão sustentável.  

 Promover políticas que permitam a integração do saneamento 

básico com as demais políticas macro estruturantes; o uso e a ocupação 

sustentável do solo em harmonia com políticas de habitação; requalificação 

da mobilidade urbana; e, serviços urbanos e rurais com qualidade.  

Alavancar ações para o fortalecimento das Políticas Públicas de 

desenvolvimento econômico sustentável com foco no empoderamento das 

atividades produtivas locais, da geração de trabalho, emprego e renda, bem 

como a qualificação por meios de parcerias e também do fomento das micro 

e pequenas empresas, aproveitando as riquezas socioculturais e naturais 

do município. 

 Dessa forma, alia-se aos representantes do Agronegócio e da 

Agricultura Familiar municipal um conjunto de ações e projetos estratégicos, 

com o objetivo de gerar renda, organizar os sistemas produtivos desde o 

plantio até a comercialização, capacitar e profissionalizar atuais e futuros 

agricultores para constituírem uma nova geração de produtores de 

alimentos para a sociedade campo-grandense e para exportações. 

 A perspectiva de alcançar um cenário de desenvolvimento 

sustentável no espaço urbano pressupõe o aprimoramento da infraestrutura 

urbana, peri urbana e rural do município com a universalização dos serviços 
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essenciais como saneamento básico, revitalização e requalificação de 

programas e políticas da mobilidade e acessibilidade dentre outras. 

 

 

7. POLÍTICAS DO PARTIDO PROGRESSISTAS PARA CAMPO 

GRANDE 

 

7.1. TRANSPARÊNCIA 

 

 Aprimorar a Controladoria Geral do Município; 

 Ampliar o Sistema de Controle Interno; 

 Criar o Programa de Transparência na Administração Municipal 

com objetivo de garantir maior participação popular; 

 Fortalecer a Corregedoria Geral do Município para prevenir e 

combater atos ilícitos; 

 Ampliar o atendimento das demandas da Ouvidoria Geral, 

disponibilizando acesso virtual direto; 

 Aumentar os canais de comunicação e interlocução com a 

comunidade nos bairros, que permitam o recebimento de demandas bem 

como, receber solicitações de acesso a informação e encaminhar ao setor 

responsável; 

 Fomentar estudos propostas e gestões em colaboração com os 

demais órgãos da Administração do Serviço Municipal, objetivando diminuir 

a burocracia; 

 Garantir a participação da sociedade no processo de definição 

do orçamento do município, assegurando a inclusão de ações e propostas 

apresentadas; 

 Assegurar as condições mínimas para a participação popular 

nas instâncias de controle social das políticas públicas, apoiando a criação 

de novos espaços institucionais; 

 Estabelecer o compromisso de divulgação das informações da 

execução orçamentário-financeira do poder público municipal, ampliando os 

canais de transparência para o exercício do controle social; 
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 Estabelecer um sistema de gestão baseado na governança 

eletrônica; e, 

 Investir na capacitação profissional de servidores da 

administração municipal nas áreas de tributação, fiscalização, gestão, 

tecnologia da informação e melhoria do atendimento ao cidadão. 

   

 

 

7.2.  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Inicialmente é importante estabelecer os números de Campo 

Grande para conhecer as bases reais com as quais estamos trabalhando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Incentivar a criação do CODECOM – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico, exclusivo do 

empresariado privado e estabelecer  Parceria com a Sociedade Civil 

Empresarial da  dinamização  do CODECON - Conselho de 

Desenvolvimento e do PRODES – Programa de Desenvolvimento 

Econômico e Social de Campo Grande, tendo como objetivo possibilitar 

ao Setor Econômico a discussão dos rumos do desenvolvimento para 

Campo Grande, abrangendo todos segmentos do empresariado urbano e 

rural: indústria, comércio, serviços, agroindústria, setor primário 

agropecuário e agricultura familiar. 

 

Como forma de subsidiar essas atividades, será desenvolvida uma 

Matriz Insumo Produto para identificar as cadeias de valor nas quais o 
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município de Campo Grande apresente vantagens comparativas e naquelas 

em que haja oportunidade de adensamento dessas cadeias, evitando o 

vazamento de PIB que se verifica neste momento. 

 

Toda política de desenvolvimento, que inclui eventual concessão de 

benefício fiscal, será estabelecida e acompanhada a partir da ótica das 

cadeias produtivas, que se baseará na disponibilidade de recursos, 

aspectos geográficos e inserção em cadeias regionais e internacionais. 

2. Otimização das ações do Fundo Municipal Especial de 

Promoção da Tecnologia Aplicada às Cadeias Produtivas de Campo 

Grande – FMPTec. 

Os empreendimentos incentivados recolhem ao FMPTec parcelas 

de suas receitas, no entanto a aplicação desses recursos acaba se 

perdendo em ações que em nada guardam relação com a função precípua 

do fundo.  

 

O FMPTec terá suas receitas direcionadas ao desenvolvimento de 

setores cujo potencial de desenvolvimento tenha sido estabelecido como 

prioritário, segundo as diretrizes apontadas pelo CODECON / PRODES. 

 

3. Incentivar, através de ações de promoção, o desenvolvimento 

da demanda para a utilização do Porto Seco, possibilitando a redução de 

custos e agilização dos processos de importação e exportação, com o 

consequente incentivo à produção de bens ainda que incluam componentes 

e insumos importados, além do desenvolvimento do setor de Distribuição, 

que terá como destino os países e estados limítrofes. Campo Grande deve 

existir como um Big CD para toda a região e funcionar como um 

verdadeiro Player de negócios.  

 

O município estará profundamente envolvido em ações junto ao 

poder concedente para que a ferrovia volte servir como ativo de redução de 

custos logístico que terá como resultado a dinamização da produção e 

distribuição de bens, visto que atualmente a grande vantagem comparativa 
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da multimodalidade num entroncamento rodo-ferro-aeroviário não está 

sendo aproveitada. 

 

Um hub logístico no porto seco será convertido rapidamente num 

centro internacional de distribuição, com suporte de políticas públicas, não 

necessariamente tributárias. 

 

4. Industrialização de Campo Grande  

O município de Campo Grande tem quase 8.100 km2. 

A área urbana, no entanto, corresponde a somente 353 km2, 

portanto 96% do município é constituído de áreas rurais o que possibilita o 

desenvolvimento de um forte setor de agroindústria.  

 

A abundância de terras agricultáveis, bem como a disponibilidade 

de água em todo o território, são vantagens comparativas que serão 

apresentadas para que os investimentos se concretizem em Campo 

Grande, não somente baseados em eventuais benefícios fiscais, mas em 

função da localização privilegiada.  

 

a) INDÚSTRIA 

Muito se discute sobre a industrialização de uma Cidade nos 

tempos que correm. No entanto, Campo Grande por sua posição geográfica 

estratégica pode e deve desenvolver a sua industrialização a partir de 
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matérias primas local e circundante dando preferência para aquelas não 

poluentes e que atenda a cultura ambientalista como portal do pantanal sul. 

São propostas a serem implementadas a industrialização de 

produtos minerais encontráveis em seu subsolo e nos municípios próximos 

como, água mineral, minério de ferro de alto valor agregado como o 

manganês, granito, indústria calçadista, do vestuário, acessórios em couro, 

produtos químico-farmacêutico e fitoterápicos, materiais hospitalares, 

moveis e utensílios, etc.   

 

b) AGROINDÚSTRIA 

A agroindústria tendo por base a produção primária 

preponderantemente destinada hoje à exportação, sem valor agregado e 

sem retorno fiscal, necessita ser incentivada para sua transformação em 

produtos industrializados para abastecimento interno e para venda no 

mercado interno nacional e internacional. Inserem-se nesse modelo 

produtos alimentícios a partir da bacia leiteira que pode se transformar em 

lácteos, mandioca de mesa, milho de mesa, frangos caipiras, carnes 

cozidas e enlatadas, frutos do cerrado como castanhas e guaviras, licor de 

pequi, etc. 

Para isto há necessidade de providencias que  não foram tomadas: 

 

a. CADEIA DO BOI  

Mesmo contando com um importante centro de criação e abate de 

bovinos, Campo Grande não utiliza essa vantagem comparativa para o 

desenvolvimento de indústrias relacionadas a essa importante cadeia. 

Teremos como linhas de adensamento dessa cadeia a captação de 

investimentos nos seguintes setores: 

 

I. Sebo bovino: é um triglicerídeo, do qual se extrai glicerol e 

ácidos graxos por hidrólise. Desse processo pode-se, por exemplo, extrair:  

1. A glicerina (sabonetes, cremes, dentifrícios, xaropes, aditivos 

alimentícios, limpadores de pneus etc.),  
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2. Ácido oleico (sabão, sabonetes, amaciantes de roupa, 

lubrificantes, cosméticos), 

3. Ácido esteárico ou estearina (componente da indústria da 

borracha, creme de barbear, hidratante, aditivos em processos industriais 

na transformação de plásticos) e fogos de artifício. 

4. Biocombustível.    

II. Ossos bovinos: matéria prima para produção de rações e 

fertilizantes, além de pós-químicos como, por exemplo, o que se utiliza em 

extintores de incêndio e o carvão de ossos, que serve às indústrias 

açucareiras para branqueamento. 

III. Pelos: vassouras, pincéis de maquiagem. 

IV. Fármacos e Insulina (pâncreas bovino), vacinas (soro do 

sangue) 

V. Insumos hospitalares: linha cirúrgica (colágeno do intestino do 

boi), filmes radiológicos (colágeno de pele de bovino)  

VI. Tratamento final do couro e incentivo a indústria calçadista, do 

vestuário e acessórios. 

b. CADEIA DO LEITE 

O leite e seus derivados são tratados de forma distinta da cadeia do 

boi porque suas características são essencialmente diversas, adaptando-se 

com facilidade às pequenas propriedades familiares, inclusive em 

consorciação com piscicultura e apicultura, possibilitando o 

desenvolvimento de um mercado regional importante. 

 

O desenvolvimento da bacia leiteira no município, permitirá o 

enriquecimento da merenda escolar com qualidade e custos mais baixos, 

além de possibilitar a produção de queijos, que pode incrementar muito a 

receita das famílias, sem a necessidade de atingir mercados distantes.  

 

Para atingir esses objetivos, precisamos somente organizar a 

cadeia, dependendo basicamente de capacitação do produtor e 
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demandando investimentos pequenos e pulverizados, reduzindo riscos, 

melhorando a distribuição da renda e aumentando a velocidade de 

circulação da moeda. 

Finalmente, a indução a Agroindústria de Laticínios a serem 

organizadas e instaladas no município.   

 

c. PISCICULTURA  

O desenvolvimento da piscicultura no município de Campo Grande 

será grandemente incentivado, tendo em vista a abundância de áreas, 

adequação de clima e disponibilidade de água. Além disso, a piscicultura é 

uma atividade que colabora com o meio-ambiente, pois mantém e melhora 

a qualidade da água, além de ser fonte de proteína animal, produto 

essencial nos mercados local, regional e internacional a serem explorados. 

 

Nosso programa de ação começa pela análise, discussão e 

adequação da legislação ambiental de forma a possibilitar o 

desenvolvimento da atividade, com segurança ambiental e jurídica para que 

não se repitam os problemas já verificados nos investimentos realizados no 

passado. 

d. CADEIA APÍCOLA 

Já contamos com uma produção de mel de altíssima qualidade no 

município, no entanto, a quantidade é insuficiente até mesmo para o 

consumo local. Isso se dá, em grande medida, por conta da legislação 

extremamente danosa ao desenvolvimento de uma atividade, que é muito 

versátil e rentável, podendo ser importante geradora de receita em 

propriedades dos mais diversos tamanhos. 

 

A cadeia apícola é de importância essencial, não só em função da 

variedade de seus produtos, que abrange setores de alimentação, 

cosmética e química, como também pelo serviço ambiental, visto que 

aumenta a produção agrícola de todo o seu entorno. 
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Nosso programa de governo inclui a criação de uma câmara setorial 

da apicultura que terá como função a interlocução com o setor de forma a 

oferecer o apoio para a disseminação de boas práticas, além da revisão dos 

instrumentos legais que promovam a atividade. 

 

c) COMÉRCIO E SERVIÇOS 

O PIB do município de Campo Grande tem no setor terciário seu 

maior componente, com mais de 60% do valor adicionado a preços 

correntes. 

 

Essa preponderância é bastante comum em capitais, no entanto, 

esse segmento tem sido não só desconsiderado, como também prejudicado 

em função de políticas restritivas e excessivamente tributadas, o que fez 

com que segmentos de mercado simplesmente desaparecessem, e com ele 

vagas de trabalho.  

 

É no setor terciário (não na indústria) que reside a maior 

concentração de postos de trabalho. A enorme capilaridade do setor 

também o torna um importante instrumento de dinamização da economia e 

que terá especial atenção em nosso programa. 

 

Investimentos requeridos neste segmento são menores, mais 

pulverizados, possibilitam a fixação do cidadão em locais próximos de suas 

residências, requerendo menos deslocamento. 

 

São descritas a seguir as políticas propostas para o setor terciário: 

 

a. Comércio 

O comércio de Campo Grande tem se ressentido da falta de 

conhecimento e ou de inteligência fiscal do governo do estado. Setores 

como o de informática, por exemplo, virtualmente deixaram de existir como 

reflexo da política tributária implantada, tendo sido as atividades reduzidas 
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ou transferidas para simples representações comerciais de fornecedores de 

outros estados. 

 

A proximidade com a fronteira e a concorrência derivada disso, 

também são aspectos pouco considerados, mas que tem implicações 

negativas muito fortes, gerando uma concorrência desleal em relação ao 

comerciante formal, que paga seus impostos e é “castigado” por isso. 

 

A atuação do governo municipal será no sentido de reduzir as 

travas para estabelecimento e funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais, especialmente naqueles segmentos que estejam alinhados com 

as políticas de desenvolvimento integrado estabelecidas a partir da análise 

das cadeias de valor do município. 

 

 

 

b. Serviços 

Qualquer capital do país tem e terá no setor de serviços seu maior 

potencial de desenvolvimento. 

 

Campo Grande nunca dispendeu devida atenção ao setor, que está 

em crescimento no mundo inteiro e que há muito já assumiu a dianteira na 

geração de riqueza.  

 

É no setor de serviços que se desenvolve o designer, a tecnologia, 

que mudam todos os segmentos da economia, tanto no setor primário, 

quanto no secundário. Também é neste setor que está o segmento mais 

duramente atingido durante a pandemia e que demandará imenso esforço 

para voltar ao seu patamar de atividade anterior: o turismo. Rua 24 horas 

como corredor artístico, cultural, gastronômico com restaurantes, bares, 

cafés e, de comercio específicos e serviços, teatros, casas de shows, em 

locais adequados, Teatro, Museu, Zoológico, Jardim Botânico entre outros, 

fará de Campo Grande um destino turístico de alto nível.  
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Mas é na localização central que Campo Grande tem seu maior 

potencial de desenvolvimento do setor de serviços. A centralidade, aliada à 

disponibilidade da multimodalidade, transforma a capital num potencial 

centro de distribuição de produtos de e para um mercado importantíssimo: a 

região centro-oeste e os países sul-americanos. 

 

Políticas de atração de novas e desenvolvimento das empresas 

locais nesse segmento desenvolverão nova matriz de geração de emprego 

e renda, com a incorporação de negócios internacionais, que demandam 

mão de obra com melhores qualificação e remuneração. 

 

A integração desse segmento a outros municípios do estado, 

aumentará a capacidade de atração para negócios e consequentes 

investimentos de todo o país e internacionais.  

 

 

7.3.  AGRÍCULTURA 

 

No sentido de conter o esvaziamento do campo, um dos caminhos é 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali vivem e trabalham. Dessa 

forma, propõe-se implementar o dialogo com o setor produtivo agropecuário 

incluindo os representantes da Agricultura Familiar municipal para um 

conjunto de ações e projetos estratégicos, com o objetivo modernizar a 

produção agrícola, de gerar renda, organizar os sistemas produtivos desde 

o plantio até a comercialização, capacitar e profissionalizar atuais e futuros 

agricultores para constituírem uma nova geração de produtores de 

alimentos para a sociedade campo-grandense. 

A criação da Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária é 

compromisso que se torna imperioso para desenvolver e gerir a política 

agrícola de Campo Grande, com necessariamente uma subsecretaria da 

Agricultura Familiar. 

 

Entre tantas providencias a serem implementadas, destaca-se: 
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I. Cadastramento de propriedades rurais e desenvolvimento de 

plano de estradas vicinais de acesso e escoamento da produção 

II. Produção alternativa: desenvolvimento de polos de produção 

agrícola alternativa para diversificação da matriz de produção, considerando 

as necessidades dos produtores de assentamentos e a demanda regional. 

III. Incentivo à utilização do estudo de zoneamento de aptidão 

agrícola. 

IV. Convênios com a UFMS para desenvolvimento da capacitação 

e estratégias de desenvolvimento da produção agrícola no cinturão verde da 

capital, como forma de reduzir a dependência dos insumos produzidos em 

outros estados. 

V. Promoção das compras governamentais como forma de 

garantia de mercado ao produtor rural, em especial o familiar. 

VI. Construções de Silos ou Armazéns para apoio a produção rural 

do município. 

 

Pensando no conjunto é necessário ações pontuais:  

 

 Implantação do Sacolão Comunitário; 

 Viabilizar a criação do Ceasa Municipal; 

 Induzir a criação da Bolsa de Mercadorias de Campo Grande 

que servirá ao apoio da comercialização da produção agropecuária; 

 Implementar a Feira de Orgânicos e produtos naturais; 

 Implantar o Mercado Municipal da Agricultura Familiar, criando 

um espaço de comercialização aos agricultores familiares do município 

devendo funcionar também Central de recepção e distribuição de produtos 

da agricultura familiar para o mercado varejista do municpipio; 

 Revisar a legislação municipal para atender a produção gerada 

para as escolas municipais. 

 Apoiar o processo de certificação de produtores de orgânicos 

por meio da Organização de Controle Social (OCS); 
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 Orientar e assistir tecnicamente novos agricultores para a 

agricultura orgânica de qualidade; 

 Implementar o processo de comercialização da produção 

orgânica, com inserção no PNAE, PAA e nas feiras municipais de produtos 

orgânicos; 

 Implementar a divulgação do consumo de produtos orgânicos 

por meio de campanhas e palestras educativas; 

 Implementar projetos de diversificação dos sistemas de 

produção da agricultura familiar do município, como a piscicultura, com 

acompanhamento técnico, entreposto de pescado para embalagem, 

inspeção e comercialização do pescado oriundo da agricultura familiar; 

 Capacitar agricultores familiares na produção e comercialização 

de pescados; 

 Apoiar as organizações sociais (associações e cooperativas) da 

agricultura do município nos processos de constituição e gestão; 

 Capacitar os participantes das organizações sociais em gestão 

associativista, cooperativa e economia solidária;  

 Incentivar a participação das organizações na gestão 

compartilhada de políticas públicas; 

 Orientar a oferta à comunidade local, produtos 

agroindustrializados saudáveis, produzidos com qualidade; 

 Incentivar a estruturação do Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM); 

 Disponibilizar recursos humanos, para a criação de equipes de 

inspeção com médicos veterinários e auxiliares de inspeção, em número 

compatível com a atividade de inspeção; 

 Viabilizar o acesso a laboratório para análise da qualidade dos 

produtos sob inspeção sanitária; 

 Capacitar a equipe responsável pelas atividades de inspeção 

sanitária; 

 Realizar a capacitação de operadores de máquinas e 

equipamentos concedidos por meio de termo de autorização de uso às 

associações de agricultores do município mediante parceria com o sindicato 

rural e associações de agricultores; 
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 Realizar capacitações sobre manutenção preventiva de 

máquinas e equipamentos para operadores e associações de agricultores; 

 Realizar periodicamente a gestão compartilhada dos serviços 

em conjunto com os presidentes das associações de agricultores familiares; 

 Implantar o cinturão verde com hortas em espaços urbanos 

pertencentes ao município, para atendimento às necessidades de famílias 

em risco de segurança alimentar; 

 Apoiar instituições que colaboram com a implementação de 

projetos e ações de cunho social e que cooperam com a assistência social 

do município.  

 

7.4.  EDUCAÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 

30: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios 

... 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da  União e  do  

Estado,  programas  de  educação  pré-escolar  e de ensino fundamental 

 

 

Isso implica que, toda a modelagem da Educação pré-escolar e do 

ensino fundamental é de competência do município, que poderá conter com 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado para exercer essa 

atribuição.  

 

Os princípios que devem reger o sistema educacional estão 

previstos na íntegra nos Artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 1988. 
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O esperado em relação à educação pré-escolar e ao ensino 

fundamental está detalhado na Lei 9.394 de 1996, conhecida como Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. 

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições; 

II oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas 

e planos educacionais da União e dos Estados; 

III - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

IV - baixar normas complementares para o seu  sistema  de 

ensino; 

V - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 

seu sistema de ensino; 

VI - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas,  e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem  atendidas   plenamente   as   

necessidades   de sua área de competência e com recursos acima dos 

percentuais mínimos vinculados  pela  Constituição  Federal à manutenção 

e desenvolvimento do ensino; 

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 

 

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se 

integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema 

único de educação básica. 

 

Explicando as definições contidas na legislação: 

  

A Educação Infantil tem como missão o desenvolvimento integral 

da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, e será oferecida em creches ou entidades equivalentes 

(até três anos de idade), e em pré-escolas (de quatro a cinco anos).  

 



28 

 

 

O ensino fundamental inicia aos 6 (seis) anos de idade, e  por 

objetivo a formação básica do cidadão, com durabilidade de 9 (nove) anos. 

No que tange as escolas públicas, é dever dos municípios dispor essas 

matriculas em escolas próximas às residências dos alunos (de preferência), 

com gratuidade, de material didático, transporte escolar, alimentação e 

assistência à saúde. 

 

São inúmeras e divergentes as temáticas municipais que devem ser 

contempladas quando se pensa em desenvolvimento inclusivo, mas 

precisamos iniciar uma nova era educacional. 

 

 Reformular e implantar o Plano de Educação de forma 

democrática; 

 Ampliar as escolas municipais; 

 Finalizar as escolas em construção ou em reforma; 

 Ampliar a educação integral por meio de escolas de tempo 

integral, contra turno ou via expansão da carga horária dos alunos, com 

uma forte articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura; 

 Implantar a oferta do ensino integral nas principais escolas 

municipais; 

 Mapeamento da necessidade de criação de escolas de Ensino 

Médio para estabelecimento de solução junto ao Estado; 

 Criação das Creches noturnas para atender as famílias que 

trabalham no período noturno; 

 Priorizar as crianças especiais com profissionais qualificados 

para ensino, integração e humanização; ambientes adequados e materiais 

didáticos específicos para cada limitação física, com acompanhamento 

individualizado; 

 Revitalizar unidades escolares de acordo com as necessidades 

específicas; 

 Democratizar a gestão das escolas municipais através da 

eleição para diretores; 



29 

 

 Fortalecer a gestão democrática da educação e garantir a 

articulação com a sociedade civil; 

 Reordenar a Rede Municipal de Ensino, considerando-se a 

relação oferta/demanda; 

 Universalizar a oferta da educação Infantil com a construção, 

ampliação e manutenção, conforme a demanda apresentada; 

 Informatizar totalmente o processo de matrículas das escolas 

municipais, incluindo as que oferecem educação em tempo integral, as 

localizadas na zona rural e os Centros de Educação Infantil; 

 Prover e equipar todos os laboratórios das escolas municipais 

da Rede Municipal de Ensino; 

 Elaborar e implantar o Referencial Municipal da Educação 

Infantil para o município de Campo Grande; 

 Manter, com qualidade, o programa de distribuição anual de 

uniformes e de material escolar para todos os alunos da Rede Municipal de 

Ensino; 

 Incrementar o Programa Municipal de Alfabetização para 

Jovens e Adultos; 

 Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede 

Municipal de Ensino, independente das condições social, econômica, 

étnico-racial e cultural da população; 

 Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos 

com necessidades educacionais especiais; 

 Assegurar ampla participação das pessoas com necessidades 

especiais e garantir equipamentos adequados; 

 Fortalecer a educação inclusiva, com acolhimento dos perfis 

específicos de alunos; 

 Trabalhar particularidades para satisfazer as necessidades 

básicas de todos e promover a inclusão dos alunos no meio social; 

 Consolidar o trabalho de excelência que vem sendo 

desenvolvido, para garantir o atendimento da totalidade das crianças com 

deficiência matriculadas na Rede Municipal de Ensino; 

 Implementar e incentivar a participação em programa de 

formação continuada e de especialização aos professores da Rede 
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Municipal de Ensino para melhor atendimento e eficiência a esse público-

alvo; 

 Incentivar a carreira do magistério por meio de gratificações 

para as escolas que conseguirem melhores índices nas ferramentas de 

avaliação nacional da educação infantil e do ensino fundamental de nove 

anos; 

 Fomentar o desenvolvimento científico dos recursos humanos, 

por meio de materiais didáticos, cursos de extensão, especialização,  

mestrado e doutorado ; 

 Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda 

escolar; 

 Implementar o sistema de gestão e controle de alimentos; 

 Estabelecer cardápios elaborados por nutricionistas, com a 

participação dos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

(CMAE) e que respeitem os hábitos alimentares da localidade, vocação 

agrícola e preferência por produtos básicos; 

 Priorizar a aquisição de produtos alimentícios de agricultores 

familiares da região, visando à redução de custos e à celeridade nos 

processos de compras para o atendimento da merenda escolar; 

 Promover o conceito de Bem Viver no espaço da escola pública 

municipal e comunidade, como perspectiva enriquecedora da 

sustentabilidade, dando ênfase para ações conjuntas entre a educação, o 

esporte e a cultura; 

 Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade 

cultural como indispensável para a convivência democrática, o respeito 

entre os cidadãos e a paz social; 

 Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do 

patrimônio material e imaterial das culturas que contribuíram para a 

formação da identidade cultural da cidade; 

 Ampliar a oferta de atividades de formação educacional nos 

diversos centros culturais do município, incluindo novas linguagens que 

atendam às aspirações dos nossos educandos diante do intenso 

desenvolvimento tecnológico do mundo atual; 
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 Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática 

esportiva educacional; 

 Aumentar a participação da população em geral na prática da 

atividade física escolar voltada para a saúde e qualidade de vida, 

observando-se todas as faixas etárias e gêneros; 

 Aumentar as opções de lazer por meio do esporte, cultura com 

a disponibilização de mais quadras desportivas e parques infantis  

 

7.5. SAÚDE 

 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 

30: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios 

... 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União 

e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 

 

Frente uma política pública robusta, a Lei  n° 8.080 (Lei Orgânica da 

Saúde) estabelece atribuições comuns, tanto  do ponto de  vista 

administrativo  bem como da gestão da política de saúde. 

  

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 

atribuições: 

 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 

compete: 
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A saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem 

maior de qualquer pessoa. Propiciar saúde a todos implica uma série de 

ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação de doenças, de 

forma universal, integral e equânime.  

 

Assim, focamos na garantia do acesso aos serviços de saúde, em 

tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade no atendimento 

das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e 

especializada, ambulatorial e hospitalar.  

 

Ainda, ampliando o acesso da população aos medicamentos, 

fomentando o uso racional para a qualificação da assistência farmacêutica 

no âmbito do SUS. Atender as necessidades para reduzir e prevenir riscos e 

agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais nas 

ações de vigilância, com o foco na prevenção de doenças transmissíveis, 

acidentes e violências e na promoção do envelhecimento saudável.  

 

Além disso, aprimorar o marco regulatório e as ações da vigilância 

sanitária para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento 

sustentável do setor. Destaca-se, também, o compromisso de promover, 

para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a 

qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a 

democratização das relações de trabalho.  

 

Por fim, fortalecer as instâncias do controle social e os canais de 

interação com o usuário, com garantia de transparência e participação 

cidadã. Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e 

sustentabilidade de ações eficientes e efetivas, focando a gestão de 

qualidade que garanta uma Saúde Pública que atenda às necessidades da 

população.  

 

Apresentamos as seguintes ações estratégicas: 
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 Recuperar a rede básica de saúde municipal a partir dos 

prédios e seus respectivos entornos e renovar os equipamentos de uso 

médico-hospitalar; 

 Implantar estrito controle de informática sobre bens 

permanentes e sobre os estoques de medicamentos e materiais de uso 

diário nas Unidades Básicas de Saúde (UPAS, UBSF, Postos de Saúde); 

 Ofertar cursos de atualização técnica e de humanização no 

atendimento e assistência aos pacientes do SUS; 

 Aumentar as Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de 

Saúde Bucal, elevando a cobertura no município de Campo Grande; 

 Equiparar a cobertura dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) à da ESF, elevando a cobertura no município; 

 Ampliar a rede de coleta e apoio laboratorial e de diagnóstico 

na atenção básica; 

 Ampliar equipes e adquirir veículos para o atendimento do 

consultório na rua; 

 Implementar a atenção à saúde da gestante e do bebê em 

conformidade com a Rede Cegonha (Programa Mãe Campo-grandense); 

 Instituir o acompanhamento do bebê de risco na atenção 

básica; 

 Ofertar o teste do olhinho na atenção básica; 

 Fortalecer, no âmbito da atenção básica, a rede de atenção às 

doenças crônicas e a rede de atenção às pessoas com deficiência; 

 Ofertar serviços que integrem educação, prevenção e cuidado 

continuado à população idosa; 

 Implementar o Projeto Consulta Única; 

 Ampliar a frota de veículos de Odontomóvel; 

 Reformar policlínicas odontológicas das localidades de Estrela 

do Sul, CAIC, Santa Emília, Universitário e Vila Rica; 

 Elaborar Plano Municipal Inter setorial para o fortalecimento da 

Política de Redução de Danos; 

 Realizar o acompanhamento das crianças com diagnóstico de 

microcefalia, considerando-se a linha de cuidado; 
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 Implantar o Programa de Residência de Medicina e 

Comunidade; 

 Incorporar as Academias da Terceira Idade à áreas anexas às 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF); 

 Ampliar o serviço de atenção domiciliar, com habilitação das 

equipes e transporte sanitário à população vulnerável; 

 Captar recursos para a construção de  Unidades Básicas de 

Saúde da Família (UBSF), em consonância com o plano de expansão das 

Equipes de Saúde da Família; 

 Concluir a construção de UBSF inacabadas, ampliar outras 

unidades UBSF / UBS, reformar UBS e UBSF com problemas estruturais, 

acesso e logística;  

 Implementar o Programa de Reestruturação da Rede de 

Urgência e Emergência e Atenção Pré-Hospitalar; 

 Implementar a equipe móvel da rede de serviços de saúde de 

média e alta complexidade; 

 Implantar equipe de referência de fluxo na especialidade e 

psiquiatria; 

 Estruturar o complexo regulador com distribuição das vagas de 

leitos eletivos, de urgência e emergência, consultas especializadas e 

exames aos usuários do SUS por meio do SISREG; 

 Assegurar leitos hospitalares pactuados e ampliar o número de 

leitos da rede própria; 

 Adequar o atendimento do SAMU compatível com a Rede de 

Urgência e Emergência (RUE) e a legislação vigente; 

 Realocar e equipar o laboratório municipal transformando num 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento; 

 Ampliar a estrutura física do Centro de Especialidades Infantil; 

 Implantar Centros de Especialidade Odontológica; 

 Implementar a Unidade Especializada em Reabilitação e 

Diagnóstico (UERD); 

 Adequar e otimizar os Núcleos Internos de Regulação (NIR) e 

Núcleos de Avaliação da Qualidade Hospitalar (NAQH); 

 Implantar o Projeto Trauma Ortopédico Eletivo (TOE); 
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 Fortalecer o Comitê de Urgência e Emergência; 

 Analisar e adequar a oferta de serviços prestados pela rede 

complementar; 

 Ampliar o serviço de prótese dentária; 

 Reformar a estrutura física do Centro de Especialidades 

Médicas (CEM) para adequar os serviços das especialidades de 

atendimento; 

 Ampliar as Unidades de Acolhimento Infanto-Juvenil e de 

adultos; 

 Ampliar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) infantis; 

 Ampliar os  Centros de Atenção Psicossocial tipo III; 

 Ampliar os CAPS AD tipo III; 

 Qualificar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Rede 

Municipal de Saúde (REMUS); 

 Transformar Centros Regionais de Saúde em Unidades de 

Pronto Atendimento porte I; 

 Habilitar as novas Unidades de Pronto Atendimento da Rede 

Municipal de Saúde; 

 Viabilizar a oferta de análises clínicas nas UPA; 

 Garantir a abertura de leitos clínicos e leitos de UTI no Hospital 

do Pênfigo; 

 Garantir a abertura de leitos de UTI no Hospital Universitário; 

 Garantir a abertura de leitos de UTI e leitos semi-intensivo na 

Santa Casa; 

 Reformar, ampliar, adequar, equipar e construir unidades de 

média e alta complexidade; 

 Fortalecer a Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador; 

 Fomentar ações internas e Intersetoriais com foco na vigilância 

em saúde, ambiental e sanitária; 

 Estimular o funcionamento permanente dos comitês 

Intersetoriais e os de investigação epidemiológica; 

 Otimizar ações que assegurem o alcance das coberturas 

vacinais recomendadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI); 

 Expandir o teste biológico na Rede Municipal de Saúde; 
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 Estabelecer laudos radiométricos e análise de radiação de fuga 

e dosimetria com periodicidade; 

 Elaborar o Plano Municipal de Vigilância em Saúde de 

Populações Expostas a Agrotóxicos; 

 Intensificar as ações de controle do Aedes Aegypti com foco na 

promoção e prevenção de endemias, realizando mutirão permanente de 

combate ao mosquito; 

 Intensificar as ações de controle da leishmaniose nos 

reservatórios e vetores; 

 Intensificar as ações de controle de infecção relacionada à 

assistência à saúde; 

 Elaborar plano de ação do Centro de Referência para 

imunobiológicos especiais e medicina do viajante; 

 Implementar a rede de frio e imunobiológicos; 

 Implementar o funcionamento permanente do Comitê da 

Dengue, com a aprovação do seu regimento interno; 

 Implementar o Plano de Contingência; 

 Reformar, ampliar, adequar, equipar e construir unidades da 

vigilância em saúde; 

 Reformar a Farmácia Central; 

 Implementar processo de trabalho que envolva a 

sistematização de um modelo de atenção farmacêutica ofertado aos 

usuários do SUS; 

 Viabilizar espaços de debates entre os poderes executivo e 

judiciário relacionados à judicialização de medicamentos, formatando 

diretrizes para o setor; 

 Promover debate acerca da padronização dos medicamentos 

ofertados na Rede Municipal de Saúde; 

 Ampliar a frota de veículos para a distribuição de 

medicamentos; 

 Implantar as farmácias distritais; 

 Reformar, ampliar, adequar, equipar e construir unidades da 

assistência farmacêutica; 
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 Implantar Políticas Municipais no âmbito do SUS, como a de 

Integração Ensino-Serviço (IES), a de Humanização, em consonância com 

a Política Nacional e a de Recursos Humanos, buscando a valorização das 

relações de trabalho; 

 Fomentar a Política Municipal de Educação Permanente, 

alinhada à Política Nacional; 

 Implantar o Programa Mutirão Fila Zero;  

 Implantar o Projeto Consulta Farmacêutica; 

 Realizar estudo de viabilidade para a implantação de novos 

Distritos Sanitários; 

 Redimensionar as ações dos Distritos Sanitários de acordo com 

o território do município; 

 Construir e equipar a sede própria do Conselho Municipal de 

Saúde e manter financeiramente o referido Conselho; 

 Renovar, ampliar e executar a manutenção preventiva e 

corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Desenvolver aplicativo de controle de custo por unidades e 

dispensação de medicamentos; 

 Estabelecer política justa de remuneração com os hospitais 

conveniados com o SUS; 

 Implantar uma unidade de saúde 24 horas no Los Angeles; 

 Implantar o projeto de Intercâmbio para os Acadêmicos de 

Medicina Estrangeiros. 

7.6.  SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 

23: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: 

XII - estabelecer e implantar política de educação para a 

segurança do trânsito. 
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O Artigo 144 da Constituição Federal de 1988 apresenta: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: 

... 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais 

destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 

dispuser a lei. 

... 

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem 

pública e da  incolumidade  das  pessoas  e do seu patrimônio nas vias 

públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de 

trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao 

cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 82, de 2014) 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus 

agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

 

A Guarda Civil Municipal foi criada através da Lei nº 2.749/1990, 

quando foram definidas entre as suas competências, a promoção da 

vigilância dos logradouros públicos, dos próprios municipais e das áreas de 

preservação natural e cultural; a fiscalização quanto ao uso adequado dos 

parques, jardins, praças e outros bens públicos; a colaboração com a 

fiscalização municipal em seu exercício de poder de polícia administrativa e 

na coordenação de atividades junto ao Estado nas áreas de trânsito e 

defesa civil.  
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Com o desempenho de suas atividades restrito ao território do 

município, a Guarda Civil Municipal é um instrumento importante para a 

garantia de manutenção e conservação do patrimônio público, mas também 

exerce papel de proteção aos cidadãos, contribuindo para reforçar a 

segurança pública.  

 

A Guarda Civil Municipal deverá ser reestruturada na forma lei, 

integrada por servidores concursados dentro do regime geral do 

funcionalismo público, guardada sua especificidade e prestigiada para que 

cumpra o seu papel em favor do patrimônio público e da segurança dos 

cidadãos.  

 

Neste sentido serão as ações pontuais: 

 

 Ampliar a Patrulha Escolar, com a destinação de veículos 

equipados e integrados com sistema de segurança eletrônico, para o 

atendimento exclusivo da Rede Municipal de Ensino, através da execução 

de patrulhamento preventivo e ostensivo, principalmente nos horários de 

entrada e saída de alunos; 

 Ampliar a Patrulha da Saúde, com o objetivo de reforçar a 

segurança nas unidades de saúde, por intermédio de sete veículos 

equipados e com integração aos sistemas de segurança eletrônicos, através 

de patrulhamento ostensivo e que visará impedir a ocorrência de agressões 

a servidores e a depredação do patrimônio público municipal; 

 Criar patrulhamento direcionado para os terminais de ônibus, 

Patrulha Mobilidade, através de motocicletas, visando à proteção e 

segurança dos usuários do transporte público em Campo Grande, por 

intermédio de ações preventivas e comunitárias que possam coibir a prática 

de delitos e eventos perturbadores da ordem; 

 Garantir as ações da Patrulha Ambiental, em parceria com a 

Secretaria de Meio Ambiente, para identificar e coibir as práticas que 

prejudiquem diretamente as áreas de proteção permanente e de mananciais 

da capital; 
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 Implantar a Ronda Ostensiva Municipal, composta por viaturas 

de condução e um efetivo de pronto emprego, tendo como principal função 

o apoio a situações de crise nos prédios públicos municipais, garantindo o 

cumprimento da lei e da ordem na execução dos serviços prestados pela 

prefeitura; 

 Ampliar a estrutura do Canil Municipal implantando o Programa 

de Adestramento de Cães para o serviço da segurança; 

 Promover o adestramento gratuito de cão guia para deficientes 

visuais no Canil Municipal; 

 Promover o Ciclo patrulhamento por meio de equipes com 

bicicletas, como ferramenta para a proteção do patrimônio público e para o 

combate aos delitos em áreas de aglomerações de pedestres, praças, 

parques e logradouros de difícil acesso para veículos motorizados; 

 Ampliar a estrutura de proteção aos direitos da mulher, através 

do fortalecimento da Patrulha Maria da Penha;  

 Implantar a sede própria da Guarda Civil Municipal e do Centro 

de Ensino e Desenvolvimento de Pessoas; 

 Investir em tecnologia de comando, controle, comunicação 

digital e atendimento de despacho operacional, que possibilitem o efetivo 

controle de todas as ações de campo executadas pela Guarda Civil 

Municipal integrando com as demais secretarias; 

 Investir em tecnologia de monitoramento eletrônico de proteção 

patrimonial com resposta dedicada e integração com as viaturas de patrulha 

de campo;  

 Ampliar a capacidade operacional da Central de Vídeo 

monitoramento, com a instalação de câmeras e o aumento da malha de 

fibra ótica do município; 

 Fortalecer e equipar a Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil de Campo Grande para o desenvolvimento de sua missão 

institucional; 

 Reposicionar, reformar e ampliar as bases operacionais da 

Guarda Civil Municipal visando uma aproximação estratégica com a 

comunidade; 
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 Investir na aquisição de armamento e na qualificação do efetivo 

da Guarda Civil Municipal para o porte de arma de fogo; 

 Fortalecer a segurança nas sete regiões do Município.  

 

 

7.7. INFRAESTRUTURA 

 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 

30: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

... 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos  de  interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial; 

... 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano; 

 

Previsto está no Artigo 182 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade   e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1º O plano diretor,  aprovado  pela  Câmara  Municipal, obrigatório 

para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
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§ 2º A propriedade  urbana  cumpre  sua  função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor. 

Da mesma forma, a Lei nº 10.257/2001, mais conhecida como o 

Estatuto das Cidades, define em seu Capítulo 1, de Diretrizes Gerais: 

Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam  os arts. 182 

e 183 da Constituição Federal,  será  aplicado o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada 

Estatuto da  Cidade,  estabelece  normas  de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

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

as presentes e futuras gerações; 

 

 

A ferramenta que direciona os trabalhos do município, bem como 

define o que pode é o que não estão inseridos no Plano Diretor do 

Município, que representa exatamente o que o próprio nome diz: direção.    

 

Campo Grande possui um problema histórico que é a má qualidade 

do asfalto, ocasionado por fatores diversos e bem conhecidos da 

população. Mas a infraestrutura de uma cidade não contempla apenas a 

questão do asfalto, passa também por outras ações, cujas execuções são 

fundamentais para garantir a qualidade de vida da população.  

 

 Resolver o problema de inundações a partir intervenções nas 

micro bacias urbanas. O objetivo é de eliminar enchentes sazonais que 

ocorrem ao longo dos riachos que cortam a cidade, impactando na 
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destruição de margens e bens patrimoniais e resultando também numa má 

aparência dos logradouros por onde passam;  

 Solução para a drenagem de águas pluvial urbana, poderá ser 

com o reuso das águas das chuvas, utilizando barragens de águas 

acumuladas do Rio Anhanduí e aproveitamento intensivo na agricultura. 

 Solução para o abastecimento de água potável de qualidade 

em Campo Grande, com o Aqueduto do Rio Pardo. 

 Reestudo de Avenidas e Vias secundárias para 

intercomunicação de bairros-bairros e centro; 

 Novo modal de transporte de massas por meio de Metro, com o 

objetivo de dar qualidade e velocidade no transporte de passageiros dos 

bairros mais populosos, aliado ao reestudo dos corredores de ônibus; 

 Nova Estação Rodoviária Central de Campo Grande. Integrada 

com o Transporte Urbano; 

 Rede Elétrica subterrânea a partir da área central em direção 

aos bairros adjacentes; 

 Reestudo do Planejamento Urbano de Campo Grande para 

incrementar a indústria da construção civil e recuperação de áreas 

degradadas, especialmente do centro da cidade; 

 Novo Palácio Municipal como Ponto Zero da Capital. Prédio a 

ser construído para abrigar todos os serviços burocráticos de secretarias; 

 Reconstrução de Praças e Avenidas com Chafarizes e 

ajardinamentos, banheiros públicos, tornando a Cidade de clima seco mais 

húmida e sensação de conforto e paisagem holística no ambiente. 

Reestruturação da produção de espécies vegetais com a Fazenda das 

Flores e espécies florestais para abastecer praças e ruas; 

 Reconstrução de calçadas e do paisagismo florestal; 

 Requalificação da Avenida Rui Barbosa, tornando-a o principal 

corredor viário Sul-Norte da Cidade; 

 Portais de entradas/saídas da Cidade com Postos Policiais e de 

Serviços; 

 Fomentar estacionamentos verticais e fim dos parquímetros; 

 Priorizar passagens de níveis em aço e arquitetura artística; 

 Criação do cemitério para animais domésticos; 
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 Mudança da Praça de Pedágio de Anhandui para a Divisa do 

município. 

 Requalificar as vias urbanas com acessibilidade, drenagem, 

pavimentação e sinalização horizontal e vertical, através do Programa 

Requalificar Campo Grande;  

 Elaboração e implantação do Plano Municipal de iluminação 

Pública; 

 Revisão do Plano Municipal de Drenagem Urbana; 

 Revitalizar as áreas dos córregos Segredo e Anhanduí com a 

execução de obras de contenção e controle de enchente, urbanização da 

via, ciclovia, acessibilidade, criação de áreas de convívio, padronização do 

mobiliário urbano e sinalização horizontal e vertical; 

 Viabilizar a construção do Parque da Esplanada Ferroviária; 

 Requalificar o entorno da área do Mercado Municipal, criando 

um circuito turístico-gastronômico e econômico entre o Horto Florestal e a 

Orla Ferroviária; 

 Implantar infraestrutura de lazer nas áreas verdes dos bairros;  

 Requalificar praças e canteiros no entorno das principais 

avenidas de Campo Grande; 

 Requalificar vias urbanas com acessibilidade, drenagem, 

pavimentação e sinalização horizontal e vertical, através do Programa 

Requalificar Campo Grande; 

 Elaborar Matriz: Origem-Destino e Revisar o plano de 

Mobilidade Urbana; 

 Dotar de infraestrutura de Esporte e Lazer as áreas públicas do 

Município; 

 Reurbanizar o fundo de vale do Córrego Lajeado; 

 Executar pavimentação asfáltica com drenagem para águas 

pluviais nas principais regiões do município; 

 Realizar obras voltadas para o manejo sustentável de águas 

pluviais das bacias dos córregos Cabaças e Areias e de outros;  

 Elaborar e implementar um Plano de Requalificação de Vias 

Públicas; 
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 Estruturar a infraestrutura dos Distritos como Anhandui, 

Rochedinho e Aguão; 

 Requalificar o modal de transporte coletivo para integrar metro-

ônibus-outros; 

 

 

7.8. DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Uma cidade desenvolvida é uma cidade que garante aos seus 

cidadãos qualidade de vida e acesso aos seus direitos fundamentais. 

Sendo assim, é extremamente importante a implementação de uma 

política de desenvolvimento urbano eficiente e eficaz. 

 

 Impulsionar o Programa de Desenvolvimento Integrado do 

Município de Campo Grande, promovendo um conjunto de ações voltadas 

para a requalificação urbana nas Zonas Econômicas e Especiais de 

Interesse Cultural do Centro da cidade, a partir de investimentos para a 

melhoria da infraestrutura e dos espaços públicos, para a qualificação do 

transporte público e para a garantia de acessibilidade; 

 Efetivar a proposta dos polos de desenvolvimento, com o 

preenchimento de vazios urbanos; 

 Incentivar a participação do setor privado, em parceria com o 

poder público, visando garantir a implantação de espaços de múltiplos usos 

na área central de Campo Grande, para a sua revitalização; 

 Promover a utilização de imóveis vazios e/ou subutilizados na 

área de influência da Zona Especial de Interesse Cultural do Centro da 

cidade, que estejam em condições economicamente viáveis para uma nova 

qualificação e que contribua para a revitalização urbana; 

 Investir na revitalização da região do entorno do mercado 

municipal de Campo Grande, no trecho compreendido entre o Horto 

Florestal e a Pensão Pimentel, envolvendo ações de alargamento de 

calçadas, paisagismo e arborização, melhoria dos espaços para circulação 
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de pedestres e da iluminação pública, construção de estacionamento 

subterrâneo e padronização do mobiliário urbano; 

 Requalificar o entorno da área do Mercado Municipal, criando 

um circuito turístico-gastronômico e econômico, artístico e cultural, entre o 

Horto Florestal e a antiga Estação Ferroviária. 

 Direcionar um projeto piloto de habitação na região do Centro 

de Campo Grande; 

 Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica nas áreas 

de interesse do Centro; 

 

7.9.  MOBILIDADE URBANA 

 

O aumento da frota de veículos acabou provocando um sério 

estrangulamento na mobilidade urbana não só das grandes metrópoles, 

mas também criando problemas mesmo nas cidades de menor porte em 

todo o país, que passaram a conviver com uma realidade de 

congestionamentos em razão da incapacidade dos atuais sistemas viários 

em se adequar à nova realidade que foi estabelecida. 

A opção dos governos de estabelecer prioridade no transporte 

individual, em detrimento do investimento no transporte público e nos 

modais não motorizados, se configurou claramente através da política de 

incentivos para a instalação de montadoras no país, a partir da concessão 

de uma série de privilégios e da decisão pela redução do IPI incidente sobre 

os automóveis e da contribuição sobre a gasolina. Com a economia em 

crescimento e a oferta abundante de crédito no mercado, as vendas de 

veículos apresentaram esse expressivo crescimento. 

Dessa forma, manifestamos o compromisso da defesa do transporte 

público coletivo de qualidade e da mobilidade urbana sustentável, 

apresentam-se as seguintes ações estratégicas: 

 

 Implantar a ligação interbairros, sem ter que passagem pelos 

terminais centrais; 
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 Implantar rotatória na junção da Avenida Guri Marques e a 

Avenida dos Cafezais; 

 Garantir a ampliação e a melhoria do sistema de transporte 

público coletivo de passageiros de Campo Grande; 

 Planejar o futuro Metro de Campo Grande como forma de 

qualificar e fazer ampliar a demanda por transporte coletivo; 

 Democratizar o uso do espaço viário para o transporte público e 

os modais não motorizados; 

 Modernizar o sistema de semáforos do município, reduzindo os 

tempos de deslocamentos de viagens; 

 Reformar, modernizar e transformar atuais terminais em 

Estações de Embarque e desembarque de passageiros para Ônibus-Metro; 

 Qualificar o transporte público coletivo convencional, com 

investimento na implantação de abrigos e onde for possível com corredores 

exclusivos, na manutenção periódica das vias de circulação de ônibus e na 

disponibilização de informações de horários e itinerários aos usuários do 

sistema; 

 Promover a integração física e econômica entre os modais 

motorizados e não motorizados, estabelecendo o transporte público como 

elemento central de orientação para a mobilidade urbana sustentável; 

revisar e revitalizar o Sistema Integrado de Transporte e Trânsito, 

adequando-o à nova realidade do município; 

 Adaptar as estruturas dos prédios públicos para garantir a 

acessibilidade das pessoas; 

 Assumir a responsabilidade do poder público na definição de 

uma rede de calçadas em áreas de grande movimentação de pedestres e 

de acesso ao transporte público; 

 Requalificar as demais calçadas a partir da definição de 

requisitos e condições para a sua construção visando garantir a circulação 

das pessoas em segurança; 

 Estabelecer uma rede para a circulação de bicicletas, com 

ciclovias, ciclo faixas, rotas e espaços compartilhados, e que promova a 

integração entre as regiões da cidade; 
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 Implantar uma infraestrutura de apoio para a circulação de 

bicicletas, com para ciclos, bicicletários e estações de bicicletas públicas, 

como instrumento de garantia à integração com outros modais de 

transporte; 

 Investir em ações, campanhas educativas e programas 

permanentes tendo como eixo o respeito e a paz no trânsito, como 

estratégia que se alinha com iniciativa estabelecida pela ONU, conhecida 

como Década de Segurança Viária – 2011 a 2021, visando à redução de 50 

% do número de mortos e de feridos no trânsito; 

 Implantar Parceria Público-Privada (PPP) para investimento na 

infraestrutura dos terminais do transporte público coletivo do município; 

 Construir uma Central de Controle Operacional como 

instrumento da defesa de uma mobilidade urbana sustentável;  

 Elaborar Projeto de Solução dos Cruzamentos Críticos de 

Campo Grande por meio de viadutos e passagens de níveis;  

 Elaborar Projeto de Solução e modernização dos equipamentos 

eletrônicos educativos e orientadores de velocidade, sem cobrança de 

multas; 

 Requalificar a sinalização vertical e horizontal de Campo 

Grande com Placas de Orientações de nomes de nomes de Bairros, Nomes 

de Ruas, Sentido N-S-L-O, de localização e direção. 

 

7.10.  HABITAÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 

23: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico; 
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A Constituição Federal atribuiu à União, Estados e Munícipios a 

responsabilidade de resolver a questão da moradia,  

 

 Implantar programas de moradias de interesse social em áreas 

urbanas e rurais; 

 Reassentar famílias em situação de vulnerabilidade social em 

loteamentos com infraestrutura adequada; 

 Estimular habitação na área central de Campo Grande;  

 Oferecer assistência Técnica como de Interesse social na 

construção, ampliação ou reforma habitacional; 

 Garantir assistência social a todas as famílias beneficiadas com 

unidades habitacionais em programas com previsão de trabalho técnico 

social; 

 Atender famílias em situação de extrema vulnerabilidade social 

com moradia provisória ou com o pagamento de aluguel social; 

 Fornecer kits de materiais emergenciais às famílias 

desalojadas; 

 Promover regularização fundiária de imóveis em situação 

irregular; 

 Realizar melhorias habitacionais através de reforma de imóveis 

ou revitalização de fachadas; 

 Remover famílias que ocupam áreas de risco, promovendo o 

reassentamento em áreas com infraestrutura e condições de moradia; 

 Promover ações de combate à especulação imobiliária e ao não 

exercício da função social da propriedade; 

 Intensificar esforços para a redução do déficit habitacional no 

município, e revisar o Plano Municipal de habitação; 

 Construir unidades habitacionais ou de interesse social, 

dotadas de infraestrutura de forma a ocupar os espaços vazios urbanos do 

município; e, 

 Disponibilizar  lotes individualizados em áreas periurbanizadas. 
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7.11. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 A Ação Social da Gestão municipal de Campo Grande para 

o quadriênio 2021/2014 tem como compromisso as parcerias do 

município com a rede de assistência social privada – Igrejas, ONGS -- 

no objetivo de qualificar os agentes envolvidos na política de 

assistência social e, de ampliar e tornar eficaz a atenção a população 

em situação de vulnerabilidade.  

 

 Para tanto, serão pontuadas a seguir, providencias a serem 

implementadas:  

 

 Junto a Secretaria de Assistência Social será criada uma 

Subsecretaria para Assuntos Filantrópicos com objetivo de otimizar as 

parcerias entre a Gestão Pública e as Instituições e Ações Filantrópicas; 

 Executar e acompanhar a efetivação do Plano Municipal de 

Assistência Social e o Pacto de Aprimoramento de Gestão do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS); 

 Implementar a vigilância socioassistencial, o monitoramento e a 

avaliação dos serviços da rede sócioassistencial; 

 Estabelecer o Processo de Parcerias; 

 Implementar Parcerias com Obras Sociais da Igreja Católica, 

religiões evangélicas, comunidades espíritas e ONGS; 

 Ampliar volume de recursos para subvenções;  

 Apoiar financeiramente as instituições não governamentais que 

desenvolvam projetos voltados ao atendimento da terceira idade;  

 Implantar o centro dia para pessoas com necessidades 

especiais;  

 Apoiar financeiramente as instituições não governamentais que 

prestam serviços de alta complexidade da assistência social; 

 Garantir a oferta dos serviços de acolhimento institucional de 

alta complexidade na assistência social; 

 Implantação de uma unidade de Casa Lar para crianças e 

adolescentes;  
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 Implantação de Condomínio Social para Idosos; 

 Implantação de Centro Dia para Idosos; 

 Implantar uma Rede de Restaurantes para pessoas em 

situação de vulnerabilidade social; 

 Construção e implantação de unidade própria de acolhimento 

institucional para crianças;  

 Implantação de unidade de acolhimento institucional na 

modalidade república para jovens de 18 a 21;  

 Construir e implantar unidade própria de acolhimento 

institucional na modalidade de casa de passagem para migrantes, 

imigrantes e refugiados;  

 Fortalecer as políticas públicas com interface na assistência 

social;  

  Fortalecer o SUAS com a ampliação da rede de CRAS, CCI e 

CREAS; 

 Implementar o SAS Itinerante; 

 Implantar o Centro de Formação e Educação Permanente para 

os Trabalhadores do SUAS; 

 Implementar ações sócio produtivas; 

 Promover a Feira de fomento sócio produção; 

 Fomentar a implantação da ouvidoria do SUAS; 

 Implementar a Casa dos Conselhos e Fortalecimento dos 

Conselhos e Comitês Municipais de Assistência Social; 

 Criar o Núcleo de orientação às Entidades; 

 Reordenar os serviços de acolhimento institucional, oferecendo 

cuidados especializados, preservando os direitos dos usuários atendidos 

e/ou contribuindo para o combate à sua violação; 

 Implantar e equipar instituições de acolhimento para crianças e 

adolescente com vínculos familiares rompidos; 

 Implantar o serviço de famílias acolhedoras no município; 

 Implementar cursos de capacitação voltados para os 

conselheiros municipais de assistência social; 

 Ampliar o número de Conselhos Tutelares no município; 
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 Operacionalizar os serviços da proteção social básica em 

unidades governamentais e não governamentais; 

 Apoiar e cofinanciar as entidades não governamentais que 

prestam serviços, programas e projetos da proteção social básica e 

referenciada nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); 

 Apoiar financeiramente as ações do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

 Celebrar convênios com entidades não governamentais que 

conseguirem a aprovação de programas e projetos no CMDCA; 

 Operacionalizar os serviços de proteção social especial de 

média complexidade, além da execução de ações estratégicas do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) nos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS); 

 Implementar serviços de proteção social especial de média 

complexidade nos CREAS para pessoas em situação de rua; 

 Garantir a inclusão de novas famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza no Cadastro Único (CadÚnico), através de busca ativa; 

 Realizar o acompanhamento das famílias do município 

inseridas no Programa Bolsa Família. 

 Ampliação do atendimento às pessoas em situação de 

vulnerabilidade;  

 Ampliação do atendimento às pessoas em situação de risco em 

crises ou catástrofes, como alagamentos, desmoronamentos, entre outros;  

 Ampliação das ações especiais em datas festivas, como natal, 

páscoa, dias das crianças, entre outros;  

 Ampliação da oferta de cursos profissionalizantes para a 

comunidade, objetivando gerar renda; 

 Incentivar e apoiar a empregabilidade de pessoas aptas para o 

mercado de trabalho. 
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7.12.  TURISMO  

 

O Turismo deve ser uma importante fonte de receita para 

Campo Grande, pois fomenta o comércio local, injeta recursos 

financeiros, gera empregos, torna a cidade conhecida em nível 

nacional e internacional e ainda, devido à sua localização central no 

estado, é porta de entrada de turistas que se dirigem aos demais 

municípios do Estado. 

 

Nessa área são propostas as seguintes ações estratégicas: 

 

 Tornar Campo Grande um desejado destino turístico do Brasil; 

 Construir o Corredor Artístico e Cultural de Campo Grande (Rua 

24 horas), dotada de cobertura, iluminação, segurança, paisagismo, 

restaurantes, bares, cafés, casas de shows, miniteatros, lojas de 

artesanatos, floriculturas, serviços diversos; 

 Implantar o Jardim Botânico de Campo Grande com a criação 

da Sociedade Botânica e Sociedade ornitológica como centro de pesquisa e 

desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos e químico-farmacêuticos e, 

para visitação contemplativa; 

 Implantar o Zoológico de Campo Grande, com preferencia para 

os animais da fauna local. Centro de Pesquisa, Cuidados e preservação de 

espécies em extinção e para visitação contemplativa; 

 Espaço do Agroboy ou Espaço do Tereré. Campo Grande é 

conhecida nacionalmente por estas caraterísticas de comportamento da 

juventude amante da música serteneja-universitária e consumo do Tereré. 

Pretendemos enfatizar tais características para o lazer da juventude local e 

para servir de atração turística para jovens de todo o mundo; 

 Induzir e apoiar a instalação de hotéis SPA no entorno de 

Campo Grande, incluindo campos de golfes. 

 Produzir materiais de divulgação de informações turísticas de 

Campo Grande, criar um aplicativo turístico sobre Campo Grande;  
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 Produzir vídeos institucionais sobre Campo Grande com 

abordagens sobre pontos turísticos, manifestações artísticas e culturais, 

paisagens urbana e rural, atividade econômica, população e qualidade de 

vida; 

 Realizar cadastro para a identificação do perfil do turista que 

visita Campo Grande para criar no futuro atrativos para o seu retorno; 

 Realizar pesquisa sobre a oferta turística existente em Campo 

Grande, abordando meios de hospedagem, meios de transporte, bares e 

restaurantes e turismo de eventos, de negócio e rural; 

 Reformar e equipar os Centros de Atendimento ao Turista 

(CAT); 

 Capacitar à equipe que presta atendimento aos turistas no CAT; 

 Reativar requalificar o serviço prestado de City Tour na cidade; 

 Fortalecer a parceria com a Associação Campo-grandense de 

Turismo Rural (ACTUR); 

 Conectar as ações de turismo com a agenda cultural e artística 

da cidade, incluindo e divulgando nacionalmente e internacionalmente as 

datas e respectivos eventos. 

 

 

7.13. MEIO AMBIENTE 

 

A questão do meio ambiente vai além da preservação da natureza. 

Em um município ela está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento, pois 

o correto manejo dos resíduos, as políticas públicas dos setores e o 

implemento de ações garantem qualidade de vida à população e 

consequentemente um município mais próspero e desenvolvimento.  

A preservação do meio ambiente para a presente e futuras 

gerações importa em ações imediatas para correções de melhoramentos e 

garantia de um ambiente sadio e sustentável, para o que pontuamos: 

 

 Fortalecer as ações de educação ambiental junto às escolas 

municipais, estaduais e particulares do município, por intermédio da 
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utilização dos Centros de Educação Ambiental, incluindo a realização de 

trilhas monitoradas que poderão ser inseridas no roteiro turístico da capital; 

 Implementar campanhas socioeducativas de amplo alcance 

para conscientização da preservação do meio ambiente urbano e rural; 

 Implantar um sistema de controle do manejo da arborização 

urbana, onde o cidadão poderá acompanhar o seu pedido via internet e o 

município possuirá um mapeamento de todos os indivíduos arbóreos, 

através de atualização do Plano Diretor de Arborização; 

 Ampliar o Programa Manancial Vivo, que consiste no 

pagamento por serviços ambientais realizados por proprietários rurais nas 

Áreas de Proteção Ambiental Guariroba e Lajeado, ambas localizadas no 

município de Campo Grande; 

 Recuperar e dar tratamento adequado as nascentes de água; 

 Ampliar o Programa Córrego Limpo – Cidade Viva, com a 

criação de novos pontos na rede de monitoramento dos córregos e rios 

existentes dentro do perímetro urbano de Campo Grande, que consiste em 

iniciativa de fiscalização e no desenvolvimento de atividades de educação 

ambiental para a conscientização da população, visando o aumento do 

número de pontos com o melhor índice de IQA Cetesb; 

 Fomentar assinatura do Programa Brasil Mata Viva que 

consiste em um conjunto de normas, procedimentos e ações para o 

desenvolvimento de projetos, por meio de diversas articulações com 

diferentes parcerias Público Privadas, tais como empresas, universidades 

com o objetivo de desenvolver modelos econômicos replicáveis e aplicáveis 

em prol do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e 

social dos munícipes.  

A metodologia permite Geração de Créditos de Florestas, a partir de 

certificação de projetos de investimentos em Proteção de florestas, 

produção de alimentos e energia, em áreas rurais. 

 Ampliar e fortalecer a Patrulha Ambiental com aumento da frota 

e do contingente de guardas municipais, visando à fiscalização ambiental 

através de ações preventivas e ostensivas, com o objetivo de coibir a 

prática de atos que ocasionem danos ao meio ambiente e de crimes 

ambientais; 
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 Implantar o Plano Municipal de Coleta Seletiva, em parceria 

com o Governo Federal, como instrumento de planejamento das ações 

futuras e na perspectiva da melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

população, ampliando o atendimento e proporcionando condições para a 

construção de uma educação ambiental que assegure um meio ambiente 

saudável, equilibrado e sustentável; Apoiar as organizações coletivas que 

atuam na coleta de lixo reciclável, visando potencializar o aumento da 

geração de renda enquanto perdurar esse tipo de atividade; 

 Promover estudo para implantação de Usina de 

Termodestruição de Lixo com recuperação de energia elétrica para uso em 

prédios públicos e iluminação pública; 

 Promover o Programa Descarte Certo – Entulho Zero, que 

consiste na implantação de Eco-pontos nas sete regiões de Campo Grande, 

a partir da obrigatoriedade do cumprimento das condições estabelecidas à 

concessionária responsável pela prestação dos serviços de limpeza urbana 

e manejo dos resíduos sólidos, além da implantação de outros pontos em 

parceria com a iniciativa privada e organizações do terceiro setor; 

 Instalar novos aterros de resíduos da construção civil, visando 

ao atendimento das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, sem prejuízo de fomento para a criação de indústria de 

reaproveitamento de resíduos descartados para fabricação de materiais de 

construção civil renovados; 

 Aperfeiçoar o Sistema de Aprovação Digital, modificando-o para 

modelo de Aprovação Integrada, visando à inclusão da aprovação de 

loteamento e averbações, com a eliminação de processos físicos para 

tornar o procedimento mais célere e dentro da concepção ambientalmente 

sustentável; 

 Incluir o Licenciamento Ambiental Digital no Sistema de 

Aprovação Integrada, além da abertura de sua interação com a emissão de 

GDU, com a aprovação de projetos de infraestrutura, de certificados do 

Corpo de Bombeiros e de outros documentos, visando garantir um ambiente 

digital único; 

 Implantar sinalização ambiental, cultural e de informação, 

através de parceria com a iniciativa privada, mediante permissão de uso de 



57 

 

mobiliário urbano para publicidade, além de placas de sinalização, que 

serão utilizadas para a veiculação de informações ecológicas, culturais e da 

nomenclatura das praças e logradouros públicos; 

 Aprimorar e atualizar as legislações urbanísticas e ambientais, 

com a revisão de normativos legais como o Código de Obras, a Lei do Uso 

e Ocupação do Solo, o Código de Polícia Administrativa e da Lei que criou o 

Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental, além da 

elaboração do Código Municipal de Meio Ambiente e do Manual de 

Licenciamento Ambiental; 

 Fomentar hortas comunitárias e agricultura orgânica e 

agricultura natural nas áreas públicas; 

 Estabelecer ações e programas de logística reversa, 

estimulando e sensibilizando a população quanto à necessidade da 

destinação correta de resíduos e criando condições para a geração de 

trabalho e renda; 

 Implantar a Política Municipal de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas; 

 Implementar atividades de educação ambiental nas escolas da 
rede municipal de ensino; 

 

7.14.  JUVENTUDE 

 

Na conjuntura atual, identificamos a extrema necessidade de se 

lançar projetos que insiram social e profissionalmente a juventude, 

qualificando jovens que se encontram à margem da sociedade, muitas 

vezes chegando à situação de vulnerabilidade social, tornando-os 

impossibilitados e descrentes de qualquer perspectiva de evolução 

econômica e social. 

 O Estatuto da Juventude (Lei Federal n. 12.852/2013) foi um 

grande avanço normativo e deixa um legado para o Brasil ao dispor sobre 

direitos dos jovens, diretrizes de políticas públicas e sobre o Sistema 

Nacional de Juventude. Esse instrumento reconhece o papel estratégico da 

juventude no desenvolvimento do país e aponta os direitos que devem ser 

garantidos de acordo com a especificidade dessa população. 
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Neste sentido, o mandato à frente do executivo municipal terá como 

linha orientadora o Programa Juventude Ativa, que tem como missão 

principal a defesa e a manutenção dos seguintes direitos básicos:  

 

 Direito à cidadania, à participação social e política e à 

representação juvenil;  

 Educação;  

 Profissionalização ao trabalho e à renda; 

 Diversidade e igualdade; 

 Saúde;  

 Cultura;  

 Comunicação e à liberdade de expressão; 

 Desporto e lazer;  

 Território e à mobilidade;  

 Sustentabilidade e meio ambiente e  

 Segurança pública e ao acesso à justiça. 

 

O Programa Juventude Ativa terá como objetivo o de contribuir para 

a atuação dos jovens como agentes multiplicadores de transformações 

positivas em sua comunidade, sejam no seu desenvolvimento pessoal, se 

tornando pessoas melhores e mais capacitadas, ou na sua parcela de 

contribuição no meio externo com ações de cunho coletivo.  

 

São propostas as seguintes ações estratégicas no âmbito do tema 

juventude: 

 

 Fortalecer a Casa da Juventude, criando um espaço físico para 

o atendimento das demandas dos jovens de todas as regiões da capital, 

para a realização de ações culturais, de workshops, de conferências e de 

outras atividades, como a instalação de uma central de atendimento do 

passe estudantil e do benefício da meia-entrada, além de funcionar como 

sede da Secretaria Municipal de Juventude e do Conselho Municipal de 

Juventude; 



59 

 

 Estimular a participação e o interesse de jovens por temas 

gerais, por intermédio do Projeto Politizando, em ações de cunho 

informativo que disponibilizem conteúdo e informações sobre cidadania, 

política, legislação e outros de interesse da juventude, através de parcerias 

com escolas públicas, cursos técnicos e escolas particulares;  

 Criar o cursinho preparatório para vestibulares “Persistência, 

Oportunidade e Progresso”, voltado para o atendimento de jovens 

hipossuficientes e que contará com professores ofertados pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

 Identificar jovens que se encontram em situação de 

analfabetismo ou semianalfabetismo e que não estejam matriculados em 

ensino regular, por intermédio de parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, para encaminhamento e registro de matrícula em unidade de 

ensino do município mais próxima de sua residência; 

 Estimular a cultura do empreendedorismo entre a juventude, 

através do processo de capacitação e de acesso às linhas de crédito que 

serão disponibilizadas, com a utilização da estrutura das incubadoras 

municipais existentes no município, nas áreas de artesanato, artefatos de 

couro, produtos alimentícios e confecção têxtil; 

 Garantir o acesso de jovens agricultores e agricultoras 

pertencentes a famílias enquadradas no Pronaf à linha de crédito de 

investimento para atividades agropecuárias, turismo rural, artesanato e 

outras; 

 Oportunizar vagas em órgãos públicos aos estudantes das mais 

diversas áreas de formação para a realização de estágio remunerado, 

visando à conciliação da atividade profissional e da vida acadêmica; 

 Promover o resgate da identidade dos remanescentes de 

quilombo da Comunidade Tia Eva, fortalecendo os laços com as raízes 

africanas e fomentando a cultura e o turismo na região; 

 Incentivar o resgate das raízes culturais indígenas, por meio da 

realização de atividades voltadas para a juventude habitante das aldeias 

urbanas existentes em Campo Grande, destinada à prática do idioma da 

respectiva etnia; 
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 Realizar ações permanentes de combate à homofobia, bifobia e 

transfobia; 

 Criar o programa Agente Jovem de Saúde, em parceria com a 

Secretaria de Saúde, que integrará políticas de trabalho e saúde, 

capacitando o público selecionado para atuar no acolhimento e no 

atendimento humanizado dos usuários do SUS, fornecendo informações 

sobre procedimentos e serviços prestados pela rede municipal; 

 Disponibilizar um ônibus equipado e estruturado para a 

realização de atividades em regiões mais afastadas da cidade, com o 

objetivo de ampliar o acesso de jovens às políticas públicas, programas e 

ações que assegurem seus direitos de cidadania e que fortaleçam a sua 

capacidade de inclusão, participação social e emancipação; 

 Fomentar o trabalho de jovens artistas da cidade em espaços 

públicos, visando à valorização da cultura local e garantindo o direito de 

acesso da juventude às diversas formas de manifestações; 

 Resgatar os antigos festivais de música e talentos, estimulando 

a participação de jovens artistas da capital; 

 Criar uma ouvidoria, com a disponibilização de uma central de 

atendimento para o jovem, visando à criação de um elo de comunicação 

entre a juventude e o poder público; 

 Realizar corrida de rua da juventude e campeonato de basquete 

de rua, na perspectiva da inclusão social através de práticas esportivas e do 

incentivo à promoção da saúde; 

 Fomentar a criação de feiras verdes livres nos bairros da 

capital, visando incentivar o consumo e a produção de alimentos orgânicos 

produzidos pelas famílias de jovens residentes em Campo Grande; 

 Introduzir ação denominada Ecos, voltada para a 

conscientização de jovens a cerca das questões climáticas e de 

preservação da natureza, conservação dos recursos naturais e do potencial 

natural da cidade de Campo Grande. 

 Resgatar os antigos festivais de música e talentos, estimulando 

a participação de jovens artistas da capital; 
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 Intensificar a luta para a efetivação de direitos fundamentais de 

acessibilidade de jovens de 15 a 29 anos de idade, visando garantir 

cidadania, igualdade e a dignidade da pessoa humana. 

 

7.15.   CULTURA 

 

 

 Construir a Biblioteca Pública de Campo Grande; 

 Construir o Teatro Municipal de Campo Grande; 

 Construir pequenas salas de Teatro e de Shows espalhados 

pela Cidade. Promover uma agenda permanente de atividades e projetos 

culturais, assegurando a realização de shows e de espetáculos artísticos 

pela cidade; 

 Ampliação das Salas de Leitura;  

 Fomentar Feira de Artesanato, Feira de “Tradições e Culturas” 

envolvendo as populações  Indígenas e Quilombolas; 

 Promover a realização de Festival de Gastronomia reunindo 

exclusivamente cozinheiros amadores da capital; 

 Financiar projetos de artes cênicas por intermédio do Programa 

Municipal de Fomento ao Teatro (FOMTEATRO) da Fundação Municipal de 

Cultura; 

 Garantir recursos para o financiamento de atividades cênicas, 

visuais, audiovisuais, artesanato, música, literatura e outras através do 

Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) sob a gestão da 

Fundação Municipal de Cultura; 

 Promover a reforma da Esplanada Ferroviária; 

 Retomar as atividades do Projeto Cultural Morada dos País, em 

parceria com o SESC; 

 Revitalizar e ocupar os espaços culturais: Esplanada 

Ferroviária, Museu José Antônio Pereira, Horto Florestal, Biblioteca 

Municipal, Teatro Municipal, entre outros Garantir a reforma do Horto 

Florestal; 
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 Promover o Festival com todas as nações que compõe a cultura 

Campo-grandense; 

 Promover oficinas de atividades culturais nos bairros e distritos 

de Campo Grande;  

 Promover ações culturais nos Centros de Convivência de 

Idosos; 

 Criar o Centro de Memória da Ferrovia;  

 Criar o Salão das Artes – Bela Morena;  

 Criar festivais de arte e música; 

 Monumentos nas Praças e Avenidas; 

 Fomentar o Marketing da Cultura Local. 

 Criar o Museu da Guerra do Paraguai/Museu Antropológico de 

Campo Grande. 

 Incrementar Orquestra Sinfônica de Campo Grande. 

 Implantar o Ballet de Campo Grande – Clássico e 

Contemporâneo; 

 Implantar a Escola de Belas Artes; e  

 Festivais de Literatura – poesia, crônicas, músicas. 

 Arena de Espetáculos Artísticos. 

 

7.16.   ESPORTE E LAZER 

 

O Esporte é capaz de unir diferenças entre povos e cooperar no 

processo de inclusão social. 

A Fundação Municipal de Esporte terá papel de superior 

importância na Gestão Progressista de Campo Grande. 

É dever do município apoiar e incentivar, com base nos 

fundamentos da educação física, o esporte, a recreação, o lazer, a 

expressão corporal, como formas de educação e promoção social e como 

prática sociocultural e de preservação da saúde física e mental do cidadão. 
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Levar a pratica de Esporte e Educação, Rendimento e Lazer para 

todos os segmentos da população é a meta do futuro Governo Municipal. 

Entre as prioridades, destacam-se programas para recreação em bairros, 

praças e outros espaços públicos; construção de quadras poliesportivas nos 

bairros mais carentes, revitalização dos centros esportivos já existentes e a 

criação de novos espaços de lazer. Cabe também incentivar o esporte 

amador, administrar os Centros Esportivos e Recreativos instituídos e 

mantidos pelo município. Tudo pautado pela participação popular no 

desenvolvimento de programas que também serão fundamentais para 

afastar crianças, adolescentes e jovens das drogas e da violência. 

Visão: Compromisso com a qualidade de vida da população e 

referencia na pratica de atividades esportivas de educação, rendimento, 

lazer e recreação.  

Valores: Pessoas em primeiro lugar; saúde e bem-estar; 

comprometimento; respeito, ética, transparência. 

 

Para tanto a proposta pode ser assim pontuada:  

 

 Criação do Balneário Municipal de Campo Grande; 

 Implantar um Programa Esportivo incluindo Esporte Educação, 

Esporte de Rendimento e Esporte de Participação; 

 Implantar Centros Poliesportivos nas regiões da Cidade e 

distritos do município; 

 Implantar o Ginásio de formação de atletas olímpicos e 

paraolímpicos; 

 Buscar apoio PPP para construção da Arena Multiuso de 

Campo Grande; 

 Implementar o Projeto Futebol Nos Bairros, visando ao 

atendimento de crianças e adolescentes na faixa etária dos 7 aos 16 anos; 

 Desenvolver o Projeto Jogos de Areia para a integração de 

desportistas de diversas modalidades; 

 Realizar o Projeto Movimento Domingo no Parque, com o 

objetivo de oferecer atividades culturais e desportivas e serviços públicos 

nos parques à população; 
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 Promover Campeonatos de Futebol Sub 12, Sub 14 e o 

Campeonato Metropolitano de Futebol; 

 Organizar atividades em escolas e praças no âmbito do Projeto 

Lazer para Todos; 

 Organizar o Circuito Pantanal de Vôlei de Praia; 

 Realizar os Jogos Escolares de Campo Grande; 

 Implementar parceria com instituições de ensino superior para o 

desenvolvimento de atividades desportivas e de saúde nos bairros da 

capital; 

 Garantir a realização do Projeto Segundo Tempo, que 

democratiza o acesso à prática e à cultura do esporte de forma a promover 

o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens; 

 Organizar o Projeto Campeonato de Bairros, envolvendo 

diversas modalidades; 

 Promover a Copa Interbairros de Futebol Society, os Jogos 

Universitários Municipais e a Copa Maçônica de Futebol Society; 

 Realizar os Jogos da Melhor Idade Municipal, os Jogos 

Paradesportivos e os Jogos Urbanos Indígena Municipal; 

 Implementar o Festival de Ginástica Artística; 

 Organizar o Campeonato Municipal Vôlei Gay. 

 Fomentar os Jogos Indígenas. 

 Melhorar a infraestrutura das praças, parque e academias ao ar 

livre para realização das práticas esportivas;  

 Implementar políticas públicas de inclusão social, através da 

prática esportiva;  

 Implantar projetos de formação esportiva;  

 Estimular projetos esportivos voltados às comunidades;  

 Campo Grande Cidade Olímpica. Formação de Atletas para o 

Brasil; 

 Centros poliesportivos em cada região da Capital. 

 Bolsas para formação de Atletas; 

 Construir Balneários – praias de rios – no entorno da Cidade; 

 Requalificar o Autódromo de Campo Grande; 

 Construir a pista de Arrancadão; 
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 Construir a pista de motociclismo; 

 Inserir Campo Grande nas Agendas de Competições; 

 Realizar o Encontro Internacional de Motociclistas; 

 

7.17.  IGUALDADE RACIAL  

 

   Garantir à população negra a efetividade da igualdade de 

oportunidades e da defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e 

difusos bem como o combate a discriminação e as demais formas de 

intolerância étnicas, especialmente pela promoção do seu desenvolvimento 

econômico e propomos: 

 Garantir à população a efetividade da igualdade de 

oportunidades econômicas e da defesa dos direitos individuais, coletivos e 

difusos bem como o combate a discriminação e as demais formas de 

intolerância, por meio do desenvolvimento de políticas públicas.  

 Fomentar no governo um grupo de trabalho com representantes 

de todas as secretárias com objetivos de desenvolver ações de superação 

das desigualdades raciais e combate ao racismo institucional; 

 Fomentar Fóruns de discussão racial e suas políticas no 

município; 

 Pensar a formação e a informação para os atores envolvidos 

com a questão racial dentro e fora do governo; 

 Participar de Fórum Intergovernamental de Promoção da 

Igualdade Racial; 

 Fomentar um centro de referencia da comunidade negra e 

Quilombola; 

 Fomentar o Comitê de Saúde da População Negra; 

 Fomentar programas essenciais de doenças prevalecentes da 

população negra e indigena; 

 Realizar programas institucionais e campanhas de combate ao 

racismo; 

 Fomentar Programa de combate à violência racial com foco 

especial a discriminação imposta contra a juventude negra e indígena. 
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 Incentivar o Afro-Empreendedorismo e o Empreendedorismo 

Indígena; 

 

7.18.  MULHERES  

 

A mulher brasileira chega ao Século XXI com um saldo de 

importantes conquistas que vão do direito ao voto, ser votada, espaço 

laboral sem discriminação, proteção do Estado em caso de violências, entre 

outros. Mesmo assim há importantes conquistas a serem implementadas e 

garantidas para que o ser mulher possa, de fato, existir em igualdade de 

condições ao lado do homem. 

Pontuamos uma lista de ações a serem fomentadas na Gestão 

Municipal 2021/2024: 

 

 Fortalecer, acompanhar e apoiar a implementação da Política 

Nacional de Atenção Integral à Mulher; 

 Implementar o Plano Nacional de Políticas para Mulheres e 

assegurar a implementação das ações municipais do Pacto de 

Enfrentamento a Violência;  

 Promover a igualdade de gênero e a melhoria das condições de 

vida e saúde das mulheres; 

 Fomentar o exercício da cidadania e a gestão participativa; 

 Fomentar o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres; 

 Instituir o Comitê Intersecretarias de Políticas Públicas para as 

Mulheres; 

 Ampliar a rede de atendimento e acolhimento à mulher vítima 

de violência; 

 Garantir o combate ao assédio sexual e moral através de 

campanhas educativas; 

 Realizar campanhas de combate à discriminação das mulheres; 

 Garantir apoio e proteção às mulheres vítimas de violência 

doméstica; 

 Garantir apoio e proteção às mulheres Quilombolas vítimas de 

violência doméstica; 
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 Garantir apoio e proteção às mulheres Indígenas vítimas de 

violência doméstica; 

 Incentivar a implantação de políticas transversais de 

atendimento às mulheres; 

 Implementar a Política Municipal de Enfrentamento a Violência 

contra as mulheres com especial atenção as negras, indígenas, com 

deficiências;  

 Assegurar a gestão municipal na Casa da Mulher brasileira;  

 Desenvolver políticas de geração de renda para as mulheres 

indígenas. 

 

 

7.19.  PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

 A pessoa portadora de deficiências físicas tem uma dificuldade 

maior para viver em sociedade em nossa Cidade. Seja por força do 

preconceito, seja pela falta de qualificação para o trabalho, esportes ou 

mesmo convivência.  

 Assim propomos: 

 

 Priorizar as crianças especiais com profissionais qualificados 

para ensino, integração e humanização; ambientes adequados e materiais 

didáticos específicos para cada limitação física, com acompanhamento 

individualizado;. 

 Requalificar as calçadas como instrumento da garantia de 

acessibilidade às pessoas com deficiência, incluindo a instalação de 

botoeiras sonoras em locais de travessia; 

 Promover o adestramento gratuito de cão guia para deficientes 

visuais no Canil Municipal; 

 Realizar os Jogos Paradesportivos, oferecendo inclusão aos 

portadores de necessidades especiais em atividades esportivas 

paraolímpicas; 

 Dotar os prédios públicos municipais de condições de 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
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 Carteira Adaptável para estudantes com deficiência física. Após 

avaliação e laudo o estudante receberá o equipamento de uso exclusivo em 

sala de aula.   

 Garantir a acessibilidade da frota de transporte público em 

circulação e adequar pontos de paradas e terminais às pessoas com 

deficiências e mobilidades reduzidas; 

 Instalar semáforos sonoros próximos a locais de interesse 

público tais como; unidade de saúde, escolas, universidades,  dentre outros; 

 Fomentar a oferta gratuita da educação bilíngue em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e língua portuguesa para as pessoas surdas. 

 

 

7.20.  TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

 

Para garantir um crescimento sustentável da cidade, a força de 

trabalho direta e indireta tem que evoluir na mesma medida, assim 

propomos: 

 

 Ampliar e diversificar a disponibilização de cursos 

profissionalizantes; 

 Ampliação do Projeto de conclusão do Ensino Fundamental 

EJA Profissionalizante; 

 Promover qualificação profissional de nível básico e técnico, por 

meio da Escola de Educação Profissional, voltado para o atendimento de 

trabalhadores (as) desocupados (as) cadastrados em bancos de dados do 

sistema público de intermediação de mão-de-obra; 

 Garantir qualificação profissional para trabalhadores (as) 

ocupados (as) e da economia solidária com foco em iniciativas 

empreendedoras; 

 Promover qualificação profissional direcionada para o 

atendimento de trabalhadores (as) pertencentes a famílias de baixa renda e 

de alta vulnerabilidade social, na perspectiva da inclusão no mundo do 

trabalho; 
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 Ampliar a capacidade de atendimento para garantir a execução 

das políticas de emprego e renda no município de Campo Grande, em 

particular a intermediação de mão-de-obra, a habilitação do seguro 

desemprego, o protocolo para emissão de carteira de trabalho, a orientação 

trabalhista e psicológica ao trabalhador e a realização de estudos sobre o 

mercado local de trabalho; 

 Assegurar condições para o aumento da inserção do número de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a partir da oferta de 

trabalho e emprego e da criação de subsídios para que os empregados 

possam se adequar aos pré-requisitos estabelecidos pela legislação; 

 Ampliar o atendimento ao trabalhador por intermédio da 

unidade itinerante; 

 Garantir o aumento do aporte de recursos financeiros do 

Programa de Microcrédito Produtivo Orientado para a estruturação e/ou o 

fortalecimento de empreendimentos produtivos de pessoas com perfil de 

baixa renda, visando o enfrentamento do desemprego e de subemprego, 

garantindo assistência técnica às unidades familiares beneficiadas. 

 Implementar um calendário de atividades e cursos de 

capacitação profissional nas incubadoras do município; 

 Implantar o Programa de Segurança e Inovação 

Empreendedora nas incubadoras (PSIE), por meio do Microcrédito;  

 Criar um fundo municipal de desenvolvimento econômico; 

 Ampliar convênios com a sociedade civil para qualificação e 
colocação de trabalhadores no mercado de trabalho. 
 
 

7.21  CONCESSÕES PÚBLICAS 

 

A sociedade campo-grandense clama pela transparência nos 

contratos de concessão de serviços públicos e pela efetiva fiscalização nos 

serviços prestados, com grande clamor devido aos preços cobrados; em 

outra frente, os prestadores de serviços afirmam não haver mais-valia nesta 

relação contratual de concessão. De tal forma que propomos: 
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 Ampliar a transparência sobre as obrigações e deveres das 

partes; 

 Rediscutir as obrigações correspondentes; 

 Redesenhar os critérios de fiscalização dos contratos de 

concessão; 

 Aferir e acompanhar as obrigações definidas contratualmente; 

 Aferir a legitimidade dos preços praticados; 

 Ampliar a discussão sobre os Contratos de Concessão para 

que atinjamos um preço justo pelos serviços que a sociedade necessita. 

 


