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INTRODUÇÃO

A função de um Gestor Público, diferente do imaginário popular, vai muito além da gestão de uma em-

presa. Uma capital como Campo Grande tem complexidades,  nuances e necessidades muito variadas, 

antagônicas e conflitantes. Para fazer frente ao desafio de administrar uma cidade como a nossa, o 

Gestor Público tem que ter uma visão arrojada, que consiga, através da ação urgente e imediata, con-

struir uma alternativa permanente, capaz de preparar o futuro, prevendo seus desafios e soluções. Por 

isso, desenvolver um Plano de Governo é um verdadeiro exercício de gestão. Pensar, programar, e execu-

tar é o exercício de imaginar o agora e o amanhã. Enxergar as necessidades atuais e urgentes é uma ha-

bilidade imprescindível para o Gestor Público. 

Um prefeito de uma Capital tem que ter respostas imediatas para os desafios que surgem, porém isso 

não basta. Temos visto, ao longo das gestões anteriores, gestores com visões focadas apenas nas neces-

sidades imediatas da cidade. Sim, propor melhorias passa por resolver urgências, mas não se pode 

perder de vista as exigências do futuro. Cidades crescem, populações aumentam, e, com elas, os prob-

lemas que exigem soluções bem estruturadas.

Para garantir o futuro, o Gestor Público tem que compreender que todas as áreas possibilitam espaços 

para geração de emprego, trabalho e renda. Com a adoção de tecnologia de ponta na gestão, garantin-

do eficiência na máquina administrativa, evitando os desperdícios e ociosidades dos sistemas, é possível 

fazer os recursos públicos render e ampliar investimentos.

O nosso projeto tem por objetivo lançar Campo Grande para o futuro, com base no tripé: gestão, tecno-

logia e eficiência, sem esquecer da transparência. 

Temos o compromisso e as ferramentas para fazer de Campo Grande uma cidade moderna, pujante e 

desenvolvida, na qual o cidadão tenha orgulho de viver. Nosso povo merece isso.PLANO
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PROPOSTA
DE GOVERNO

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de Governo e 

consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os projetos que a compõem.

Diagnóstico: Com um olhar mais atento e compromissado com Campo Grande, fica claro a distopia im-

posta nas expectativas do munícipe. A falta de ações que nos tragam efetivamente para 2020, diante do 

desenvolvimento de outras capitais destroem a esperança, reduz a produtividade e o empenho do ci-

dadão campo-grandense. Nos deparamos com uma capital apática, sem possibilidades que lançam o 

pensamento coletivo na luta por um dia melhor.

Gastos em obras inacabadas e algumas desnecessárias e sem função prática ao bem comum é o retrato 

da cidade.

Diretrizes: No momento atual, no florescer do século XXI, que começa sob o signo da tecnologia, um 

Governo eficaz para uma Capital como Campo Grande não pode se furtar da mais alta tecnologia à dis-

posição. Sem sequer conseguir implementar os avanços já disponíveis, mostrando um atraso tecnológi-

co, para efetivar uma Administração eficaz é necessário terá concluir objetivos imediatos e preparar a 

cidade para os que teremos no futuro. O futuro nos aguarda com o melhor da tecnologia.

Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com as diretrizes.

Tornar um município eficiente, enxuto e viável é uma bandeira a ser levantada. Isso só acontece quando 

o compromisso não permite uma administração seria, arrojada e competente administrar sem distanciar 

de seus objetivos, todas as obras, sistemas, e organizações municipais cumprem suas funções e sua 

conclusão torna-se meta cumprida. Perseguir incansavelmente é o único caminho para atingir metas, 

sem parar diante das dificuldades e construindo soluções. Nossa gestão será pautada na transparência,
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sustentabilidade e satisfação do cidadão.

Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas.

Contemplar todas as necessidades prementes do município e preparar a capital para o futuro serão os 

alicerces dos projetos que serão implementados, interligando e aproveitando oportunidades de avanços 

entre todas as pastas e atividades esperadas por uma gestão moderna e eficaz. A seguir, apresentamos 

nossas propostas para os próximos quatro anos.

PROPOSTA
DE GOVERNO
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GESTÃO
PÚBLICA

Iremos empreender uma gestão baseada na inovação das práticas administrativas. Com ferramentas de 

tecnologia da informação, teremos um diagnóstico preciso do quadro atual de servidores municipais, 

concursados e comissionados, em todas as secretarias e autarquias. Após este levantamento, realizare-

mos uma ampla reforma administrativa que privilegiará as reais necessidades do cidadão de Campo 

Grande e permitirá maior investimento da administração municipal na capacitação e valorização dos 

servidores municipais de carreira.

Reforma administrativa com eficiência usando a tecnologia para que possamos ter transparência e resul-

tados;

Valorização do funcionário de carreira oferecendo Educação Permanente para que possa trabalhar satis-

feito e através da meritocracia ocupar os espaços de crescimento no setor público;

Redução dos cargos comissionados;

Eficiência na redução do custeio da máquina, exemplo: consumo de energia, insumos, entre outros;

Modernização no sistema de compras de insumos e serviços;

Fim da cobrança da taxa de lixo;

Eficiência na receita e na despesa, utilizando a tecnologia, buscando a justiça fiscal.
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MOBILIDADE
URBANA

Criação de um grupo de estudos para melhor definir o “Projeto de Mobilidade Urbana”;

Implantação de novas ciclovias ligando os bairros ao centro da cidade;

Criação de mecanismo para redução da tarifa;

Dotar a cidade de equipamentos urbanos mais adequados às demandas e ao crescimento da popu-

lação;

Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais;

Implantação dos corredores do transporte público urbano;

Construção de novos terminais de transbordo;

Cidade inteligente gerenciada pelo Centro de Controle Operacional;

Controle do tráfego urbano visando a redução do tempo de viagem priorizando o transporte público;
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EDUCAÇÃO

Nossa proposta se baseia em um tripé de ações afirmativas para dar um salto de qualidade na educação 

das nossas crianças, jovens e adultos, fazendo de Campo Grande a capital referência no ensino funda-

mental. São eles: investir no uso da tecnologia como ferramenta para melhorar qualificação e valori-

zação dos profissionais da REME, recuperação e modernização da estrutura física das unidades esco-

lares e inclusão e integração entre professores, alunos, pais e responsáveis com o ambiente educacional.

Implantação do Programa Educação 4.0 em Campo Grande;

Criação da Biblioteca Municipal Digital;

Implantar um sistema integrado de gestão administrativo financeira e pedagógico da Educação Pública, 

solução que integra a família e comunidade escolar por meio da tecnologia oferecendo todas as infor-

mações aos professores, alunos, pais e responsáveis através do Portal de Relacionamento e dispositivos 

móveis;

Proporcionar o conhecimento social dos alunos, pais e responsáveis, para integração e participação da 

unidade escolar resultando na melhoria do IDEB;

Proporcionar a qualidade de ensino, produzir indicadores e padronizar os processos de trabalho, aproxi-

mando a família da Escola;

Implantação de cursos de empreendedorismo nas escolas aos sábados em parceria com empresas do 

Sistema S;

Estabelecer cursos de línguas desde a educação infantil em toda a rede;

Valorização e Educação Permanente dos servidores públicos da área.
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ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Fortalecer a Política Pública da Assistência Social, através de parcerias e cofinanciamentos para o Ter-

ceiro Setor, utilizando-se do trabalho efetivo das Entidades, bem como: Igrejas, associações e demais 

órgãos, implementando a tecnologia com os dados cadastrais dos usuários;

Implantação do Centro Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente;

Criar uma Coordenação dos Conselhos Municipais (de Direitos e Setoriais), ligada ao Gabinete do Pre-

feito, a fim de conhecer as demandas da população e direcionar de acordo com os encaminhamentos 

do Governo e Sociedade Civil;

Criação de Centro de Recuperação de jovens infratores e viciados em drogas;

Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação e efetiva e correta de suas funções;

Fortalecer a Secretaria Municipal de Assistência Social para abordagem às pessoas em situação de rua e 

fortalecimento da rede de atendimento;

Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais.
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SAÚDE

Numa área tão complexa e imediata como a saúde, resolver os problemas, destravar os gargalos e impri-

mir fluidez às demandas é uma meta urgente e prioritária, porém ficar apenas agindo nesse sentido, sem 

prever o aumento da demanda é perdurar os problemas trazendo ineficiência ao sistema e impedindo o 

atendimento de excelência. Nosso governo tem uma única meta para a saúde, modernizar, automatizar 

e informatizar. Protocolos antigos e obsoletos tem que ser excluído das atividades da saúde, o Século 

XXI tem que, principalmente, nessa área ter apontar para o futuro, e isso só acontecerá se colocarmos 

ela na era digital.

Por isso temos alguns planos, programas e realizações:

Criação do Hospital Municipal da Mulher e da Criança;

Implantar o a Central de Diagnostico;

Educação permanente aos servidores públicos para valorização do material humano, estabelecendo 

uma relação de respeito entre os mesmos e a populção.
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HABITAÇÃO

Para enfrentar um déficit acima de 25 mil de moradia em Campo Grande, fortaleceremos as parcerias 

com os governos federal e estadual nos projetos de habitação, mas principalmente garantindo no orça-

mento verba carimbada que garantirá a construção de de 2 mil casas por ano, bem como buscar novas 

modalidades de financiamentos através dos fundos de investimento e promover a regularização 

fundiária com melhoria habitacionais.

São exemplos de projetos:

Projeto Morar Legal (legalização de moradias);

Plano “Moradia Digna” (melhoria habitacional de baixa renda);

Legalização fundiária;

Projeto Morar Rural.
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ESPORTE

Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos esportivos:

Projeto PEDALAÇÃO (Passeios Ciclísticos em Grupos);

Investir em torneios competições entre as escolas da REME;

Contratação de profissionais do esporte como professores de educação física para dar orientação nas 

atividades nos parques esportivos;

Firmar parceria dom a UFMS para a utilização das instalações do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão);

Ampliar as atividades no Autódromo de Campo Grande.
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DESENVOL
VIMENTO
ECONÔMICO

Estudo e implantação da regionalização do desenvolvimento da cidade;

Atração e apoio às indústrias não poluentes que possam explorar as vocações naturais de Campo 

Grande;

Celebrar convênios com o Sistema “S”, para garantir a formação de jovens aprendizes, para as áreas 

com maiores demandas na cidade;

Identificar os aspectos socioculturais que traduzem a identidade de Campo Grande no contexto nacion-

al;

Realizar estudos sobre a dinâmica de Campo Grande para os próximos anos: êxodos e regiões de 

tensão, com o intuito de aplicar de forma mais assertiva o conceito de cidades inteligentes;

Estruturar um programa de divulgação das oportunidades de negócios da Cidade de Campo Grande 

para atrair empreendedores nacionais e internacionais para as áreas de vocação da cidade;

Criação de um serviço de inteligência de gestão nos processos de transporte urbano;

Criar escritório de projetos e estimular as Parcerias Público Privadas (PPP), no intuito de substituir a pre-

sença pública em atividades que não sejam privativas do município e cujo setor público não possua ca-

pacidade de investimento.
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INFRA
ESTRUTURA

Realização de obras de pavimentação em bairros periféricos;

Exigir que a concessionária cumpra o contrato com a universalização do tratamento do esgoto;

Programa Buraco Zero e revitalização da malha asfáltica da cidade;

Reavaliação do sistema de limpeza urbana, estabelecendo um plano de logística reversa e restabelecen-

do a coleta seletiva e noturna;

Fiscalização do sistema de passeios públicos, uniforme, permitindo a acessibilidade em toda a cidade;

Manutenção das estradas vicinais do município, pela importância no transporte da produção agrícola do 

município;

Reforma e modernização dos espaços públicos nos bairros transformando-os em espaços de convivên-

cia e lazer o que implica em implantar equipamentos esportivos e recreativos, bem como na arborização 

e embelezamento.
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AGRICULTURA
E PECUÁRIA

Investir no Cinturão Verde;

Horta Comunitária em terrenos da Prefeitura (distribuição para Reme, baixa renda e restaurante popular;

Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos municípios de aquisição de 

gêneros da merenda escolar de produtores locais;

Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de acordo com a ap-

tidão de cada povoado;

Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos seus respectivos recipiente;

Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento no período de ociosidade 

do solo;

Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, por meio de cursos de capac-

itação voltados aos produtores rurais;

Criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da produção agrícola;

Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na agricultura familiar,

Criação de escola técnica agrícola;

Consolidar Campo Grande como principal centro de referência do agronegócio brasileiro;

Desenvolver o Plano Diretor de Logística, com foco em tornar a capital um centro de referência na 

cadeia de transporte e logística voltados ao agronegócio;

Implantar um Centro Tecnológico propiciando um ambiente de colaboração e cooperação entre as uni-

versidades, laboratórios de pesquisa, empresas de alta tecnologia, Prefeitura e produtores locais, com 

convergência de pesquisas direcionadas ao agronegócio;

Fomentar parcerias entre instituições públicas de pesquisa agropecuária e agências privadas.PLANO
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TURISMO

Estruturar o órgão municipal de turismo, com aporte de recursos e planejamento, com foco em pro-

moção e apoio a eventos qualificados para Campo Grande;

Capacitação da Guarda Civil Metropolitana para o atendimento ao Turista;

Criação de um plano de turismo, com diretrizes e metas;

Desenvolver programas e campanhas, voltados para a população campo-grandense e turistas, visando 

conhecer e valorizar os atributos turísticos, culturais e sociais da cidade, além de preservar o patrimônio 

existente;

Desenvolver um circuito cultural e gastronômico;

Criação de aplicativo de turismo para a Cidade.
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TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

Criar marco legal de ciência, tecnologia e inovação, permitindo ao Município receber recursos para 

pesquisa e inovação do Governo Federal (Lei da Inovação);

Mapear as demandas do município e sociedade local, para, posteriormente em convênio com institu-

ições de ensino, conceder bolsas de estágio e desenvolvimento tecnológico e social, para acadêmicos, 

cujo foco de trabalho sejam as demandas sociais da Prefeitura, conforme resultado do mapeamento re-

alizado;

Criar uma fundação de pesquisa da Prefeitura para captação de recursos financeiros e aplicação em in-

ovações tecnológicas;

Concessão de benefícios de incentivos fiscais e/ou financeiros exclusivos para empreendimentos ambi-

entalmente sustentáveis que contribuam com tecnologia e inovação para o Município;

Agilizar os processos, reduzindo a burocracia para a abertura de empresas;

Implementar o processo eletrônico para os procedimentos administrativos municipais;

Criar incentivos para que incubadoras e aceleradoras de empresas e condomínios tecnológicos se in-

stalem em prédios localizados na região central de Campo Grande;

Apoiar e estimular a criação de cooperativas, principalmente de produção e consumo, nos bairros de 

menor IDH;

Criar normas e técnicas para certificação da qualidade para o setor industrial de pequeno e médio 

portes campo-grandense instituindo um Selo de Qualidade.
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MEIO
AMBIENTE

Estabelecer parceria com a FIEMS e ACICG no desenvolvimento de um amplo programa de Educação 

Ambiental e de Produção Mais Limpa;

Tornar mais acessível e incentivar a utilização do Fundo do Meio Ambiente para projetos de recuperação 

de áreas degradadas;

Incentivar a recuperação de parques, nascentes, mata ciliar de encosta de aquíferos e criação de viveiros 

de plantas;

Recuperação e revitalização de todos os parques já implantados na cidade;

Implantação do programa de distribuição de mudas nativas para o plantio voluntário;

Combate e controle de todas as formas de poluição com uma fiscalização eficiente;

Distribuição de equipes volantes dia e noite de fiscalização para controle ambiental;

Definição e implementação de uma política de resíduos sólidos com a modernização do Aterro Sani-

tário;

Fortalecimento da coleta seletiva e o reaproveitamento dos recicláveis voltado à população através das 

cooperativas existentes e instalação de novas unidades;

Efetivar a política de reutilização de materiais inertes (entulhos) com seu aproveitamento na consoli-

dação de produtos como blocos, guias, manilhas e material para sub-base de asfalto.

Criação de redes de equipamentos para medir e instrumentalizar a administração ambiental na cidade 

para controle do ar, solo, água e lançamentos fora dos padrões definidos por lei.

PLANO
DE
GOVERNO
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020



CULTURA
E ARTE

Diferente do que é a lógica estabelecida por gestores públicos anteriores em nossa cidade, que é de rel-

egar à cultura e a arte a um total descaso, para nosso governo o investimento neste segmento é a única 

forma para transforma-lo em importante setor de geração de emprego e renda e bem-estar social, el-

evando a auto estima do cidadão campo-grandense.

Resgate dos festejos de manifestações culturais e eventos tradicionais;

Construção do complexo cultural EPCA “Embarque Para Cultura e Arte” (Esplanada Ferroviária)

Criação de eventos religiosos;

Criação da BINAC (Bienal Internacional de Artes de Campo Grande).

Reforma do Teatro do Paço Municipal.

Criação do Projeto Ateliê Vivo, pontos de venda da produção de artistas e artesões de Campo Grande.

Festival de Música, para dar incentivo aos novos talentos e apoio aos artistas da música para projeção 

nacional.
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Coligação “O futuro começa aqui”
PSC - PROS


