
 
 

Programa de Governo 

 
Secretaria Municipal de Obras 

As obras da cidade de Coxim elaboradas por parte da equipe de obras serão executadas por uma 

autarquia criada pela Prefeitura Municipal de Coxim, abaixo agumas medidas que deverão ser 

tomadas: 

- As empresas responsáveis pelas obras devem especialmente optar pela compra dos materiais de 

construção em Coxim para que assim seja preferencialmente valorizado o comércio de Coxim; 

- Comprar materiais de empresas de fora do município apenas em caso da não existência do 

produto em Coxim; 

- Serão oferecidos subsídios para  empresas de Coxim que comprovarem a compra de seus 

produtos no município, serão realizados descontos em determindos tributos municipais como o 

alvará de funcionamento; 

- A autarquia contará com 95% de seus colaboradores sendo cidadãos coxinenses, dando assim 

preferência aos profissionais da nossa cidade, gerando assim alguns empregos em nossa Coxim. 

- Criaremos uma equipe de pavimentação asfáltica que trabalhará todos os dias empenhados em 

asfaltar as principais vias não asfaltadas da cidade de Coxim. 

- Todas as pontes de madeira da zona rural de Coxim serão substituidas por pontes de concreto. 

- Será criada uma fábrica municipal de blocos de concreto para calçar as vias e ciclovias em que 

não será feita pavimentação, mas sim calçamento com bloquetes de concreto. 

- A Secretaria Municipal de Obras de Coxim contará com uma equipe fixa e atuante para realizar a 

manutenção de todos os espaços públicos e prédios de orgãos públicos permanentemente, para 

que assim se mantenham organizados e bem cuidados os espaços públicos da nossa Coxim. 

- Será criada uma equipe de mecânicos contratados pela prefeitura para realizar a manutenção 

das máquinas e viaturas oficiais do município para que assim não quebrem em plena operação 

podendo até causar acidentes pondo em risco nossos servidores e a população. 
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- O departamento de Eletrificação trabalhará arduamente para que todas as propriedades tanto 

urbanas quanto rurais tenham acesso à energia elétrica, e quanto a iluminação pública teremos 

equipes de prontidão para executar as devidas manutenções deixando em dia a iluminação das 

ruas, praças públicas e as vias que ainda não contam com iluminação pública ou que ainda tem 

iluminação insuficiente terão atenção especial para que esse problema seja resolvido de forma 

imediata. 

- As estradas rurais do municipio de Coxim serão pavimentadas. 

- Será feito asfalto até a região da Barranqueira e asfalto até o Distrito de Jauru. 

-  A rodovia BR359 que liga Coxim ao distrito de Silviolândia será duplicada. 

- Contando com incentivos tanto do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto do 

Governo Federal. 

-  A Avenida Mato Grosso do Sul será completamente reestruturada, será duplicada e 

modernizada, as duas erosões geológicas presentes no trecho em que a Avenida Mato Grosso do 

Sul cruza a Avenida Pedro Pedrossian e onde a Avenida Mato Grosso do Sul passa abaixo do 

Posto de Saúde Marechal Rondon, conhecidas popularmente como “Buracões, essas passarão 

por obras de contenção das encostas e serão canalizadas de forma adqueada, por sobre elas 

serão construídas pontes para que a Avenida Mato Grosso do Sul possa seguir livre até o 

entroncamento com a rodovia BR163. 

- O Bairro Previsul será totalmente pavimentado. 

- A base de cálculos do IPTU será reformulada. 

- Será criada uma Moderna Avenida Duplicada até o morro do Cristo, bem iluminada com 

canteiro central, com ciclovia e bem arborizada. 

- Uma equipe será responsável pela reorgnaização, reforma e modernização dos cemitérios 

municipais, com a construção de capelas, espaços cobertos, bancos, guarita de segurança, 

bebedouros e sanitários com uma equipe de prontidão para higienizá-los. 

 

Secretaria Municipal de Saúde Pública 

 
   Os postos de saúde de nossa cidade à tempos são insuficientes para atender a nossa 

população, faltam médicos, medicamentos e muitas vezes é dificil para o cidadão comum 

conseguir atendimento de qualidade em nossas unidades básicas de saúde. Tendo isso em 

vista, proponho uma reorganização geral do setor de saúde do nosso município de Coxim, os 

seguintes itens descrevem como deverá ser feito o trabalho de restauração da saúde pública de 

Coxim: 
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- Todos os bairros de Coxim contarão com modernas unidades de saúde; 

- Serão construídas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionarão 24 horas por dia, 

em cada uma das micro-regiões do nosso município, acarretando assim no desafogamento do 

sistema público municipal de saúde, deixando o Hospital Regional de Coxim para tratar os casos 

mais complexos; 

- Criação do Centro Municipal de Análises e Diagnósticos;  

- Serão convocados mediante concurso público, médicos para todos os postos de saúde do 

município; 

- Os postos de Saúde terão vasto estoque de insumos e medicamnetos; 

- Serão implementados progressivamente mais leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) 

no Hospital Regional de Coxim; 

- As escolas de ensino infantil contarão com pediatras de plantão para atender às crianças ali 

matriculadas; 

- A prefeitura municipal de Coxim implementará um forte programa de incentivo à saúde 

preventiva da família , realiazando visitas nas casas, acompanhamento pré natal, entre outros 

serviços. A equipe será composta de diversos profissionais de saúde devidamente convocados à 

partir de concurso público; 

- Garantia de salário justo para os profissionais de saúde. 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 
A Secretaria Municipal de Educação será reorganizada e contará com novas unidades de ensino, alem 

disso serão aplicadas melhorias nas estruturas ja construidas e que já desempenham papel importante 

para a população. 

Em minha gestão me atentarei especialmente aos seguintes temas referentes a educação pública: 
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- Valorização dos professores; 

- Reajuste salarial para a classe de servidores públicos do setor de educação; 

- Treinamento contínuo dos professores; 

- Firmar uma política de moral e ética dentro das unidades escolares e orgãos públicos de todas 

as áreas do município, tratando com respeito a todos que exerçam ou que procurem o serviço 

público na cidade de Coxim; 

- As escolas municipais terão extensões em todos os bairros; 

- A cidade será dividida em micro-regiões e em cada uma dessas regiões serão construidos novos 

centros enducação infantil; 

- Os Centros de Educação Infantil funcionarão 12 meses por ano; 

- As Unidades Escolares contarão com sistema de monitoramento 24 horas por dia, com câmeras 

em todos as salas de aula e espaços de comum acesso.  

 

 

 

 

Secretaria Muninipal de Cultura 

 
Estou disposto à criar a Secretaria Municipal de Cultura independente do setor de esporte e desnvolvimento 

sustentável, criando assim um orgão competente para dar toda a assistência necessária à população com 

projetos inovadores para incentivar a cultura coxinense, como incentivos aos artistas da nossa cidade que 

à muitos anos vem sofrendo com a falta de interesse do poder público com o setor cultural. 

     Abaixo algumas das propostas de governo em relação ao setor de cultura: 

- Criaremos o Programa  Municipal de Patrocinio ao Artista visando valorizar nossos talentosos 

artistas tanto da música quanto das artes visuais, dançarinos, pintores entre outros; 

- Coxim contará com o Festival Coxim de Música anualmente organizando um festival musical 

para valorizar os artistas coxinenses, com apresentações em um local bem estruturado com 

qualidade de som e iluminação, faremos a inscrição dos artistas que queiram competir entre si 

no festival de musica com jurados e premiação para os melhores colocados no festival; 

- Tambem terão incentivo os espetáculos de teatro, bailes, saraus, festivais literários e todos os 

eventos artisticos; 
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-  A prefeitura trará de volta a saudosa Festa do Peixe de Coxim e valorizará as festas tradicionais 

da nossa cidade como a Festa do Divino, a Expoxim, a Festa Nordestina, a Festa de Sao José e 

diversos outros eventos da nossa Coxim trazendo shows com cantores famosos; 

- Campeonato Coxinense de Pesca tanto embarcado como também nas margens do rio Taquari; 

- Realização de rodeios e encontro de comitivas; 

 

 

 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

 
O setor esportivo da nossa cidade de Coxim será completmente repensado para oferecer o melhor serviço 

possível aos nossos atletas coxinenses e a todos os demais apreciadores de práticas esportivas,  será criada 

a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, assim mesmo os que praticam de forma amadora ou como 

atividade de lazer terão amparo da prefeitura com locais adequados e os devidos equipamentos para as 

praticas  esportivas regulares. 

Abaixo algumas de nossas ideias para a valorização do esporte em Coxim:  

 
- O Campeonato Municipal de Futebol de Campo passará ao formato de pontos corridos. Nesse 

modo de disputa todos os times jogam contra todos em turno e returno, assim como é feito o 

Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão, garantindo assim a participação continua de 

todas as equipes até o fim do campeonato que deverá ter inicio em fevereiro e término em 

dezembro de cada ano; 

- Também seguindo o modelo de pontos corridos teremos os campenatos municipais de Futsal e 

Futebol Society; 

- Campeonato Municipal de Ciclismo com varias provas durante todo o ano com pontuação 

acumulativa, o campeão será o que mais pontos acumular durante o campeonato, prática 

comum em campeonatos de ciclismo. Serão várias categorias de acordo com a orientação da 

Associação Municipal de Ciclismo; 

- Liga Municipal de Volei de Quadra e Volei de Areia, criação da Liga Coxim de volei que será um 

torneio durante todo o ano com provas semanais e aberto para equipes de outras cidades , 

aberto nacionalemte, visando a inclusão de equipes de alto nível incentivando assim o 

aprimoramento de nossos atletas, criação de novas equipes e até mesmo filiações de equipes 
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nacionalmente consegradas, assim realizando juntamente com a prefeitura trabalhos de 

incentivo ao esporte e prepação de equipes profissionais; 

- O basquete de Coxim será contemplado com um campeonato municipal tambem com varias 

equipes incentivando a criação de novas equipes e aberto a equipes de outras cidades 

aumentando assim a competitividade e consequentemente aumentando a popularidade e 

ascensão do basquete em Coxim e abrindo portas para o desenvolvimento de nossos atletas; 

- A Prefeitura Municipal de Coxim não deixará de fazer o possível para apoiar a todos os atletas e 

associações esportivas de nosso município visando como principal o compromisso com todas as 

áreas da sociedade coxinense, não só o esporte, mas compromisso com todos; 

- Será criado o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Bairro contra Bairro de Coxim; 

- Anualmente será realizada a Meia Maratona de Coxim, corrida com circuito de 

aproximadamente 10 mil metros, aberta em ambito internacional podendo assim participarem 

atletas de todas as partes do mundo, a corrida será realizada dia 11 de abril de cada ano; 

- Também dia 11 de abril será realizada a Volta de Ciclismo de Coxim; 

- Prova Nacional e Internacional de Ciclismo, Montain Bike e Bicicros. Contando em parte com 

patrocínio por parte da iniciativa privada e total apoio do poder executivo municipal; 

- Incentivo por parte do poder público à criação de categorias de base e equipes profissionais das 

mais diversos esportes como: 

 

* Futebol 

* Volei 

* Basquete 

* Handebol 

* Ciclismo 

* Natação 

* Atletismo 

 

- Incentivo da pratica de Motocros e Velocros, trazer etapas do Campeonato Estadual e Nacional 

de Motocros e Velocros para Coxim; 

- Construção de novas pistas para a prática de treinamento e provas de Motocros e Velocros; 

- Construção de um Skate Park com halfpipes, corrimãos, rampas de vert; 

- Construção de 3 novos campos de futebol, a Loca do Jaú vai se tornar um estádio municipal; 

- Será construido em Coxim um centro de eventos apropriado para realização de encontros de 

som automotivo, realização de arrancadas de carro e moto devidamente regularizadas; 

- Torneio Municipal de Caiaque; 

- Realização de provas de esqui aquático; 
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- Realização de Jogos Escolares da cidade: 

 

 Futsal 

 Basquete 

 Tenis de Mesa 

 Volei de Quadra 

 

 

 

Secretaria Municipal de Segurança Pública 

 
Coxim contará com uma nova secretaria, a Secretaria de Segurança Pública, responsável por orgãos como 

a Guarda Civil Municipal, o setor de Vigilancia Patrimonial e Guarda Municipal de Transito. 

 

- A cidade terá um centro integrado de monitoramento, com diversas cameras espalhadas e 

posicionadas em pontos estratégicos da cidade de Coxim mantendo a cidade protejida e 

ajudando às forças policiais em identificar onde e quando é necessária uma possivel intervenção 

aumentando significativamente a precisão e o tempo de resposta do poder público em relação à 

acidentes e delitos cometidos em nossa cidade; 

- Criação de postos policiais na maioria dos bairros de coxim para que toda a cidade tenha a 

presença das forças de segurança; 

- Criação da Guarda Municipal Mirim; 

- Criação da Guarda Municipal de Trânsito; 

 

 

 

 

Transito e Infraestrutura Urbanística 
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Em muitos anos de experiência como engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro 

de tráfego urbano, engenheiro portos e vias navegáveis e técnico em segundo grau em pontes e estradas, 

eu Engenheiro Zanin pude acompanhar as mais diversas obras de infraestrutura urbanística e tenho 

diversos projetos para melhorar a mobilidade urbana de Coxim. 

Abaixo algumas de minhas propostas: 

- Refazer toda a sinalização de trânsito de Coxim, optando preferencialmente pelo modelo de 

sinalização horizontal; 

- Indicar através de placas posicionadas proximas aos cruzamentos, os nomes das ruas e os 

numeros dos imóveis que se encontram no quarteirão referente; 

- Substituir todas as lombadas ineficientes e que causam danos aos veículos da população, por 

faixas de pedestres elevadas, as lombadas chamadas “quebra-molas” por muitas vezes 

encontrarem-se mau sinalizadas ou com dimenssões irregulares em relação as resoluções 

previstas pelo Conselho Nacional de Trânsito, orgão este responsável pela sua regulamentação; 

- Substituir semáfaros ineficazes por outros tipos de sinalização mais adequadas como sinalização 

horizontal e em horários de maior intensidade do tráfego agentes da Guarda Municipal de 

Trânsito possam atuar passando as devidas orientações aos condutores; 

- Revitalizção de todas as praças públicas de Coxim e criar novas praças para o lazer da 

população e embelezar nossa Coxim; 

- Serão construídas praças poliesportivas em vários bairros de Coxim sendo eles: 

 Bairro Nova Coxim 

 Bairro Piracema 

 Bairro Pequi 

 Bairro Vale do Taquari 

 Bairro Santa Maria 

 
- Criação do Parque Ecológico Municipal de Coxim, com um bosque composto de várias espécies 

típicas da flora coxinense; 

- O parque contará com um moderno lago artificial, iluminação de led, pista de caminhada, 

ciclovia, bancos, quadra de volei de praia e parquinho para as crianças; 

- Criação de um distrito industrial; 
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Gestão de Recursos Humanos e Qualidade no Execução 

do Serviço Público 

 

 
O servidor público municipal é parte fundamental da administração pública, valorizar nossos cidadãos que 

desempenham tarefas em favor de toda a população é compromisso de nossa gestão. 

Abaixo algumas de nossas ideias para melhorar a relação entre o poder executivo e os servidores públicos 

municipais: 

  

- Pagamentos em dia para todos os servidores públicos municipais de todos os setores, tanto os 

contratados quanto concursados; 

- Estabelecer um plano de carreira para servidores públicos municipais; 

- Décimo quarto salário para servidores públicos municipais; 

- A cada 3 anos reajuste salarial; 

- Valorização do servidor por meritocracia; 

- Treinamentos para capacitação e cursos para garantir formação adequada e continuada dos 

servidores públicos municipais para que assim seja oferecido serviço de qualidade à população; 

- Fortalecer os laços entre o poder executivo municipal e o Sindicato Municipal dos Servidores 

Públicos Municipais de Coxim, trazendo o sindicato para dentro da prefeitura municipal 

mantendo uma relação mais próxima e comprometida com os servidores e maior agilidade na 

resolução das questões para com o sindicato; 
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Setor de Incentivo ao Produtor Rural 

 

 

   A Prefeitura Municipal de Coxim se comprometerá em 

ajudar o produtor rural, principalmente o pequeno produtor. 

Notadamente o poder público municipal vem se abstendo do 

dever de manter o cuidado com as estradas rurais, pontes e 

propriedades, queremos acabar com esse ciclo de abandono 

da zona rural. 

 
Abaixo algumas de nossas ideias para garantir que o produtor rural de Coxim viva com maior 

qualidade e possa manter sua nobre atividade de abençoar os lares de nossa Coxim com o 

alimento de cada dia: 

 

- Incentivo por parte do poder executivo municiapal para que o produtor rural tenha condições de 

desenvolver sua produção em sua propriedade; 

- Garantia de local para venda de seus produtos e agilizar os trâmites burocráticos que muitas 

vezes retardam a chegada do alimento até os pontos de comércio; 

- Comprar boa parte da produção de diversos produtores para abastecer o setor alimentício de 

cada orgão público de Coxim como: merendas de escolas, alimentos do Hospital Regional, 

doação à famílias carentes , entre outros fins sociais; 

- Construção do Matadouro Municipal, que cumprirá com os devidos termos de higiene e 

segurança na manipulação de alimentos, o Matadouro Municipal contará com uma vasta equipe 

de profissionais devidamente designados as funções essenciais para garantir a qualidade do 

serviço e segurança da população, terá uma equipe da vigilância sanitária fixa no local, 

veterinários, técnicos alimentícios entre outros profissionais qualificados para determinadas 

funções específicas; 

- Reformulação da Feira do Produtor de Coxim, garantindo assim o devido espaço para que o 

produtor rural de fato possa vender os seus produtos, construindo uma nova ala abaixo da atual 

feira do produtor, especialmente designada ao produtor rural; 
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- Construção da Feira Municipal de Coxim às margens da rodovia BR163, uma ampla área 

coberta e fechada com ambiente limpo e arejado com sanitários bem organizados e com 

estacionamento para dezenas de veículos; 

 

 

Fortalecimento do Comércio e Mercado de Trabalho 

 
A cidade de Coxim precisa basicamente de mais empregos e desenvolvimento do setor comercial para isso 

proponho a criação de um distrito industrial e um fortalecimento do comercio Coxinense alem de oferecer 

meios de incentivar os empresários de Coxim à vender seus produtos e oferecer serviços à outras cidades 

vizinhas e até formarem filiais dependentes de uma matriz localizada em Coxim formando assim correntes 

de fluxo monetário até a cidade de Coxim. 

   A prefeitura Municipal de Coxim deve oferecer cursos de formação profissionais e incentivo ao comércio 

virtual, como vendas em sites a partir de empresas de Coxim, vendas por redes sociais, vendas por 

aplicativos de mensagens criando assim uma ampla rede de comércio partindo de Coxim para todo o Brasil 

e o mundo sem a influência de fronteiras físicas. Inumeras outras medidas serão tomadas à respeito do 

apoio ao comércio e geração de empregos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      


