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PLANO DE GOVERNO 

 

Prezada Cidadã, Prezado Cidadão: 

Apresentamos aqui as principais proposta à gestão 2021-2024. O conteúdo foi 

desenvolvido de acordo com a carência e necessidade do município. 

As propostas ora descritas representa os trabalhos que serão desenvolvidos e 

reflete simultaneamente nosso pragmatismo e idealismo. Contemplam objetivos 

e projetos, com aptidão, transparência e enredamento que impetrarão uma 

administração ainda mais dedicada e competente em prol do nosso povo 

buscando a excelência. 

Esperamos contar com o seu VOTO para que possamos dar início ao projeto 

com TRANSPARÊNCIA TOTAL com o dinheiro público visando o progresso do 

PROGRESSO do nosso Município. 

 

JOSEANE GARCIA  28 

Prefeita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nossas Propostas 
 

 

LUMINAÇÃO PÚBLICA 

Serão trocadas, em toda cidade, as lâmpadas amarelas e frias por lâmpadas de 

Led. Ruas de bairros afastados do centro da cidade terão sua iluminação 

ampliada. 

 

SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

 

LIXEIRAS PÚBLICAS 

 

 O aumento do número de lixeiras públicas nas ruas, praças e avenidas, com a 

coleta diária do lixo, será implementado como medida de saúde pública 

municipal.  

 Será promovida uma campanha de educação da população, para que se evite 

jogar o lixo nas ruas.  

 

COLETA DE LIXO  

 Serão refeitas as licitações para varrição e coleta seletiva do lixo na cidade. 

 Haverá sub-estações de material reciclável nas regiões da cidade. 

 Implantação de coleta de lixo no perímetro de São Gabriel. 

 

 O lixo não reciclável será transformado em lixo orgânico, material asfáltico, 

tijolo ou energia térmica, adotando as novas técnicas de tratamento do lixo, 

resultando em benefícios econômicos e ecológicos para o cidadão 

corumbaense. 

 

HABITAÇÃO 

 Incentivar a criação de moradias populares nos bairros, através de parceria 

público privada, utilizando terrenos de propriedade do município. 

• Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit 
habitacional; 



• Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 

• Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários-mínimos aos 
programas habitacionais; 

• Aquisição de terreno para implantação de loteamento residencial; 

 

 

INDUSTRIA DA MULTA 

 Cabe à prefeitura a gestão do trânsito e o transporte de qualidade em prol do 

munícipe. Ao invés de fomentar a indústria da multa, serão promovidas 

campanhas maciças de educação no trânsito através dos meios de comunicação 

para o aperfeiçoamento da urbanidade entre os cidadãos. 

 

Infraestrutura e Transporte 

     Pavimentar as ruas dos bairros da nossa cidade; 

     Reforma e adequação das praças públicas; 

• Recapeamento de ruas e avenidas; 

• Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do 
Município; 

   Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de internet em toda 

a cidade, sinal livre para a população da cidade e dos distritos de Corumbá/MS 

com implantação do sinal de televisão nos distritos.  

• Melhoria nas academias ao Ar Livre; 

• Em praças públicas dos bairros construção de Parque Infantil; 

• No distrito de Albuquerque construção de praça pública; 

• No distrito de Albuquerque construção de creche infantil; 

• Aquisição de veículos para renovação da frota municipal; 

• Viabilizar uma feira de artesanato noturna em um ponto especifico da 
cidade; 

• Revitalização do parque Marina Gatas, com estruturas para praça de 
Alimentação; 

• Fomentar estudo da viabilidade construí uma área gastronômica no mirante 
do Cristo Redentor; 

• Viabilizar estudo para implantar um posto do corpo de bombeiro na parte 
alta da cidade; 

• Aquisição de veículos para as Equipes de Saúde da Família; 

     Melhoria das estradas vicinais e manutenção nas pontes; 

 



 

Gestão 

• Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo á produtividade dos 
servidores públicos municipais; 

• Implantação de ferramentas para obter eficiência e transparência na 
arrecadação e gasto público; 

• Criação do Plano de Carreira do Servidor Público Municipal. 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

• Ampliar a parceria com o a Secretaria de Segurança Pública do Estado e do 
custeio do banco de horas dos policiais militar e civil; 

• Firmar parceria com o Governo federal e do governo do Estado no combate 
da criminalidade e tráfico de drogas no Município; 

• Ampliar as instalações de câmeras de monitoramento em pontos 
estratégicos da cidade; 

• Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as 
competências legais do órgão; 

• Aumentar o efetivo policial; 

• Garantir o policiamento ostensivo em todos os bairros da cidade; 

• Realizar parceria com o governo estadual para aumentar o efetivo policial; 

• Fortalecer a agência municipal de trânsito; 

• Incentivar o combate a violência contra as mulheres; 

• Apoiar as ações da Polícia Militar Ambiental; 

 

 

SAÚDE 

• Ampliar o atendimento de especialidades nos postos; 

• Manter os programas e projetos já existentes com adaptações de melhorias 
e funcionamento; 

• Reativar o hemocentro diariamente no município; 

• Equipar o centro cirúrgico e hospitalar em diversas especialidades, para 
que o município consiga atender os cidadãos em sua necessidade cirúrgica, 
sem o custo do deslocamento para a capital; 

• Programa de incentivo para os profissionais especialistas; 

• Maior valorização da equipe de enfermagem e técnico de enfermagem na 
área; 



• Retorno das equipes de tratamento bucal nas escolas com o apoio do 
profissional odontológico; 

• Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na 
busca de mais recursos para o Município; 

• Nas áreas rurais e assentamentos aumento de dias de atendimento nos 
postos;  

   Promover capacitações dos servidores e profissionais a fim de garantir a 

melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, 

assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à 

expectativa da população; 

   Ampliar o horário de atendimento no posto no distrito Albuquerque;   

 

EDUCAÇÃO 

• Implantar creche no distrito de Albuquerque;  

• Garantir que todas as crianças estejam na escola; 

• Melhorar a infraestrutura física das escolas e o ambiente do seu entorno; 
• Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com 

atenção à Educação Especial; 
• Garantir o pagamento do piso salarial nacional dos professores; 
• Incentivar os educadores ligados à Educação no índice Ideb Brasil; 
• Melhorar a qualidade do ensino nas escolas e creches; 
• Promover cursos de capacitação dos profissionais ligados à Educação; 
• Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de 

vagas ofertadas a cada ano; 
• Criar o programa de incentivo Universitária Municipal (auxiliar do educador); 
• Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede 

municipal; 
• Adotar mecanismos transparentes de divulgação e distribuição de vagas 

nascreches e escolas; 
• informatizar todo sistema educacional (aluno, pai e professores) 
• Garantir que todas as crianças tenham acesso às vagas nas creches; 
• Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e 

adultos. 

 

Assistência Social 

• Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

• Criação do Conselho Municipal do Idoso; 

• Implantar a Escola Municipal de Gestão da Cidadania; 

• Implantar o Projeto Recomeçar visando funcionar como uma parceria que 
busca resgatar o vínculo familiar e garantir um atendimento social, de 
saúde, educação e trabalho; 



• Implantar o projeto Tenho Nome e Sobrenome, que busca criar parcerias 
com cartórios, tribunais de justiça e bancos para todas famílias possam ter 
seus documentos. 

 

 

Emprego, Trabalho e Renda 

• Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no     
município; 

• Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando 
apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e 
geração de emprego e renda; 

• Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na 
vocação do município; 

• Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas; 

 

Cultura, Esporte e Lazer 

• Estruturar o Departamento de Cultura e Lazer; 
• Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município; 
• Manter as festas culturais e de lazer em nosso município; 
• Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades 

esportivas; 
• Promover eventos esportivos de diversas modalidades; 
• Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais; 
• Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para a execução de 

projetos de iniciação esportiva; 
• Construção de novos espaços poliesportivos; 
• Implantação do Projeto A Praça é Sua, com programação de atividades 

sociais, de cultura e lazer das quais a população participe. 
• Reformar a estação ferroviária e torná-lo um espaço cultural visando o 

aumento empregatício à população corumbaense.  

• Implantar espaço de lazer e de esporte em torno da via férrea;  

Agricultura e Meio Ambiente 

 ONDA VERDE: Transformaremos os bairros mais afastados e o centro da 

cidade em ruas verdejantes. Cada casa terá à sua frente uma muda de árvore 

cedida pela prefeitura e dreno natural das chuvas. ( Distribuição de mudas de 

plantas nativas).  

 As praças e jardins serão rearborizadas com flores e gramas, com preservação 

diária para que as mesmas sempre refloresçam. 



• Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a 
efetivamente em funcionamento; 

• Aquisição de equipamentos agrícolas; 

• Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da 
Agricultura Familiar, bem como associações e cooperativas; 

• Preservar as áreas de mananciais; 

• Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos 
e nascentes; 

• Desenvolver projeto de construção de terraços para contenção de águas de 
enxurradas (visando preservação do meio ambiente e das estradas 
vicinais); 

• Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais 
de proteção ao Meio Ambiente e Animais; 

• Implantar aterro sanitário; 

 


