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1      

ADMINISTRAÇÃO 
MODERNIZAR ADMINISTRATIVAMENTE A MÁQUINA PÚBLICA, 

PROFISSIONALIZAR A GESTÃO. 

• Recursos humanos (Funcionários Públicos). 

 

a. Criar o conceito de “Servidores Públicos Efetivos no Topo da 

Pirâmide”: Estimular na estrutura organizacional as Funções de 

Confiança de Coordenadores, que somente os servidores de 

carreira podem ocupar, garantindo-lhes, por merecimento, direito 

de participar das decisões de governo e ocupar os melhores 

postos. 

 

b. Estimular a cultura do desempenho com avaliação de resultados. 

Para cada período, serão definidas e apresentadas metas a serem 

cumpridas por cada uma das repartições e seus integrantes. 

Medidos os resultados, eles serão o passaporte da equipe para a 

premiação coletiva, quando as metas forem atingidas.  

 

c. Reajuste anual automático e Bônus por Eficiência no Resultado da 

Gestão. Sempre dissemos que em quatro anos, e não de uma vez 

só, a Prefeitura tinha por obrigação recompor as perdas salariais 

dos servidores públicos municipais. E com o forte investimento em 

gestão que pretendemos, este será o nosso objetivo.  

 

d. Elaboração de um Plano de Carreira e Promoção para os 

Servidores.  

 

e. Promover o treinamento frequente, técnico, especializado e de 

aprimoramento ao exercício do cargo.  

 

f. Proibição de acumulação de férias vencidas, em cumprimento da 

lei. 

 

g. Replanejamento da estrutura física de trabalho, com 

melhoramentos nas condições de trabalho. 

 

h. Unificação dos espaços de atendimento e governança municipais 

com a ocupação do prédio cedido pela Justiça de MS (antigo Fórum 

de Coxim) que será transformado em Paço Municipal e a sede 

administrativa, sem desembolso financeiro pelo município. 
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• Modernização da Máquina Pública (estrutura física, organização, 

insumos, patrimônio e atendimento). 

 

a. Implantar o conceito de Governo Eletrônico com a informatização 

das repartições e dos dados públicos, por meio do desenvolvimento 

e do suporte em TIC (Tecnology of Information and comunication, 

tecnologia de informação) para melhorar a performance da 

administração e tornar rápida a tramitação e o acesso.  

a. E com isso simplificar e desburocratizar a tramitação de despachos 

que, com assinatura digital, serão feitos eletronicamente, tornando-

se rápidos os expedientes da administração: processos de licitação 

e de compras; processos internos em geral; expedição de 

documentos aos munícipes, que poderá ser feita eletronicamente 

pelos próprios interessados, quando não se preferir que a 

repartição pública o faça. 

 

b. Adequação do contingente de Recursos Humanos à necessidade 

de cada repartição.  

 

c. Criar e implantar um Regimento Interno da Administração Pública 

de Coxim. Com o uso desse instrumento, a prefeitura e a 

administração indireta definirão para cada um dos seus processos, 

a forma, o local e o tempo de realização. Nesse compasso, com 

base em procedimentos predefinidos, a rotina dos serviços 

acontecerá dentro de uma lógica conhecida que não dependerá de 

quem ocupa o cargo, mas do modelo escolhido que deverá ser 

seguido por todos. 

 

d. Criação de Estoque Regulador, almoxarifado físico central e banco 

digital mensal de melhores preços e implantação da cultura de 

registros de preços para a aquisição do maior número de itens da 

administração em geral. Visando a baratear as compras da 

administração, bem como garantir que haja um mínimo de 

segurança para que não faltem materiais e insumos, a 

administração manterá um estoque regulador mínimo que, físico, 

será armazenado em almoxarifado eletronicamente controlado.  

 

e. Implantação do Arquivo Digital da Prefeitura Municipal de Coxim. 

Enfatizando o conceito de Governo Digital, implantaremos, no 

âmbito da administração pública como um todo, sistema de 

arquivamento digitalizado de todo o expediente da administração, 

evitando desta forma que o arcabouço de processos no âmbito da 

administração permaneça na forma de papel, a ser utilizado apenas 

se e quando necessário. Com isso, além do aspecto ecológico a 
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ser atendido, o acesso e o armazenamento das informações do 

Poder Público serão melhorados. 

 

f. Ampliação do Orçamento Democrático, para que além das 

reuniões de ordem presencial, as pessoas possam interagir por 

meio das mídias sociais, ajudando a administração. 

 

g. Incentivar a implantação do Orçamento Impositivo, para que cada 

Vereador possa participar mais ativamente da Administração 

levando em seu nome melhorias à comunidade. 

 

h. Locação da frota de veículos da administração e outros mais 

(mantidas apenas as grandes máquinas), adequando-os de fato às 

necessidades reais e implantação de sistema de controle. 

Inicialmente, estudo técnico para que haja uma frota de veículos 

em nível compatível com a real necessidade da administração.  

 

i. Implantar a Coordenadoria de Transportes e Manutenção (CTM).  

a. A CTM será responsável pela manutenção preventiva, 

reparos, trocas de partes e peças e a limpeza da frota. 

 

DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO, DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

DAS OBRAS PÚBLICAS. 

 

Será criado Secretaria de Planejamento que ganhará um status mais amplo, ela, 

por meio de um Planejamento Geral dos quatro anos de gestão, definirá em 

conjunto com todas as secretarias da Prefeitura, todas as ações do município 

para que haja condições de planejamento real e uma estratégia conjunta de 

atuação ordenada no espaço e no tempo e, principalmente, de acordo com a 

receita e o orçamento.  

Será implantado nessa secretaria, um PMO (Project Management Office, 

Escritório de Gerenciamento de Projetos), para controle, desenvolvimento e 

aprimoramento dos projetos. 

a. Criação de estrutura técnica e física compatível com o tamanho da 

Secretaria e a necessidade do município. 

 

b. Dotar a estrutura funcional da Secretaria de oito cargos de carreira 

(efetivos, por concurso), que atuarão de maneira eminentemente 

técnica para garantir os projetos e a aplicação do Plano Diretor: 

entre eles, Técnico Agrimensor e Técnico em Eletrotécnica, 

Técnico Ambiental. 

 

c. Aquisição de equipamentos e insumos (Ploter, Licença de Autocad, 

entre outros. 
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d. Arquivamento digital de todos os projetos existentes no município. 

 

e. Reestruturação da área de Orçamentos de obras. Visando a 

otimizar o serviço, é preciso trazer para o âmbito da Secretaria a 

responsabilidade pela montagem de todos os processos licitatórios 

relacionados a obras, mantendo-se, em regime de terceirização, 

apenas os Projetos Executivos. 

 

f. Elaboração e simplificação das rotinas de tramitação de processos 

pertinentes à área de Planejamento com fixação de prazos 

máximos e implantação de mecanismos de controle em tempo real 

das tramitações. 

 

g. Inserção imediata no mapa do Plano Diretor dos traçados das 

futuras avenidas estruturais e radiais para nortear as diretrizes a 

serem fornecidas por ocasião dos pedidos para implantação de 

parcelamentos do solo. 

 

h. Elaboração do Plano Diretor de Mobilidade do Município. 

 

i. Revisão do Plano Diretor do Município. 

 

j. Implantação da primeira etapa do Plano de Obras do Plano Diretor. 

 

k. Garantir 100% de acessibilidade nos prédios e locais de 

atendimento no município. 

 

l. Instalação de rampas de acessibilidade no entorno das praças, 

escolas e unidades de saúde do município. 

m. Sinalização do limite de velocidade em todas as avenidas e vias 

principais do município. 

 

n. Manutenção e implantação de novas ciclovias até o final do 

governo. 

 

o. Adequações no entorno do rio, para potencializar o uso dos 

passeios públicos para as caminhadas e descanso, com 

investimentos na qualidade dos pisos, na iluminação e na 

recomposição das áreas verdes. 

 

p. Extensão e ligação de vias públicas, exemplo: da Avenida Mato 

Grosso do Sul, ligando aos Bairros Vila Bela, Pequi I e II, Jardim 

Europa e adjacências e abrindo um novo acesso para os bairros da 

região norte. 
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q. Realizar melhoramentos em todas as praças públicas de Coxim, 

implantando em todos canteiros floridos, bancos e iluminação 

adequada. 

 

r. Construção de uma nova Concha Acústica na Praça Central de 

Coxim, mais adequado a eventos abertos a toda população. 

 

s. Construção de uma fonte luminosa na Praça Silvio Ferreira (Praça 

da Catedral) para embelezamento e distração dos munícipes e 

implantação de novo piso e colocação de luminárias adequadas. 

 

t. Construção de novas praças com um novo conceito modernista e 

de cunho histórico educacional. 

 

u. Reforma e readequação do novo Paço Municipal, em sistema de 

licitação com dação em pagamento de próprios municipais, com 

encargos e respeitadas as condições de tombamento. 

 

v. Conclusão da construção do PAM (Pronto Atendimento Médico 

Municipal), no Anexo I da Policlínica Lourdes Fontoura onde 

atualmente está em funcionamento a sede da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

 

w. Ampliação da Policlínica Lourdes Fontoura para melhor 

atendimento dos usuários do sistema municipal de saúde e SUS. 

 

x. Construção via Ministério da Saúde do Laboratório Magistral de 

Coxim – Farmácia de Manipulação, onde serão produzidos 

medicamentos manipulados para distribuição gratuita dentro da 

REMUME (Rede Municipal de Medicamentos Básicos). 

 

y. Adequação da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

e Obras Públicas. 

 

z. Implantação do conceito moderno de passeio livre: com assessoria 

técnica, definir e implementar o conceito do Passeio Livre, dotado 

de faixa de serviço próxima à guia e/ou meio fio, faixa livre com 

largura mínima de 1,20m sem qualquer obstáculo e faixa de 

transição entre a faixa livre e o limite dos lotes: esse tipo de 

passeios será utilizado em locais a serem incluídos na lei, com 

alterações ao Código de Posturas. 

 

aa. Instituir o Programa de Moradia Econômica, visando a regularizar 

as construções de residências com áreas até 125 m2 de terreno, 

alocando um técnico em edificações exclusivo para esse programa, 

que indicaria um profissional para cada projeto (de uma lista dos 

que se habilitassem para o programa), recebendo um valor de 
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honorários pactuado, mediante convênio. A ideia é dar inclusive 

novas chances de desmembramento aos que por necessidade 

social se viram obrigados a adquirir meios terrenos, e diante da 

legislação atual não conseguem desmembrar os seus imóveis. É 

evidente que há um padrão urbanístico a ser observado conforme 

a lei. O mesmo se pode dizer das autorizações necessárias. Mas, 

se a própria administração foi negligente e permitiu, é justo e 

moralmente correto viabilizar a regularização. 

 

bb. Melhorar o modelo de academia ao ar livre nas praças dos bairros 

de nosso município, que devem ter seus aparelhos certificados pelo 

INMETRO, e a continua implantação dessas academias em todos 

os bairros de Coxim. 

 

2      

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
DESENVOLVER ECONOMICAMENTE A CIDADE, GERAR EMPREGOS, 

RENDA E CRIAR O CONCEITO DE EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA DE 

ESTADO, NA FORMAÇÃO DOS FUTUROS PROFISSIONAIS. 

 

• Desenvolver e implantar entre outras, cinco ações estruturantes que 

possibilitem a geração de empregos, renda e pelo aumento da receita 

do município:  

 

a. Investimento em apoio logístico, tecnológico e físico às empresas 

da cidade interessadas em aumentar suas operações (indústria, 

comércio, serviços e agronegócio); 

 

b. desenvolvimento de uma política clara e inovadora, que seja um 

diferencial no atrativo para novas empresas se instalarem em 

Coxim; 

 

c. promover e facilitar investimentos e estímulos para que a iniciativa 

privada invista no turismo da cidade de Coxim, agindo a Prefeitura 

como agente fomentador e facilitador em todo o processo, com 

ênfase à pesca e turismo ecológico/rural; 

 

d. estimular os Arranjos Produtivos Locais (APL´S), gerando divisas 

para Coxim por meio da fabricação de produtos e prestação de 
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serviços em sistema de cooperativas/associações com a 

terceirização de produção, ênfase na área do confecção, do setor 

têxtil e do artesanato, atraindo para Coxim a tecnologia da costura 

para grandes confecções de outros estados, gerando assim vagas 

de empregos formais, possibilitando o emprego de mão de obra da 

própria cidade. 

 

e. Apoio as instituições de nível superior e ensino técnico, que 

permita a continuidade nas ações educacionais, com ênfase, 

inclusive, na educação para o trabalho técnico e tecnológico, com 

vistas a garantir que Coxim seja um polo de mão-de-obra 

qualificada para suprir a demanda local e atrair novos 

investimentos, usando para isso toda estrutura da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul – UEMS, Instituto Federal de Mato Grosso do 

Sul - IFMS. 

 

f. Promover e apoiar com recursos, local de instalação e logística a 

implantação do Sistema Nacional de aprendizagem – SENAI com 

sede definitiva no município. 

 

 

• Parque industrial. 

 

a. Implementação e criação do Programa de Desenvolvimento 

Integrado de Coxim - PRODEIC, promovendo a participação da 

sociedade incluindo, profissionais liberais, empresários, 

instituições religiosas e representantes de Ongs que tem como 

objetivo comum o desenvolvimento de Coxim. 

 

b. Implantar um Distrito Industrial às margens da Rodovia BR 163, 

revitalizando e urbanizando a região contemplada e com isso 

atrair novas empresas dando novas oportunidades para os 

empresários de Coxim que queiram expandir suas operações. 

 

c. Desenvolver projetos para promover o aumento de investimento 

externo, com a atração de novas empresas e industrias 

compatíveis como nosso meio ambiente, oferecendo vantagens 

para instalação daquelas que promoverem o treinamento e 

contratação de mão de obra local. 

 

d. Instituir o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, com a 

participação de diretores de universidades públicas e privadas, 

pesquisadores, docentes e discentes. 
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e. Criar o Parque Tecnológico de Coxim, que será inserido no 

Sistema Nacional de Parques Tecnológicos, por meio de 

parcerias com o Governo Federal através do Ministério de 

Tecnologia, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul através 

da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, instituições 

universitárias de Coxim e região, Prefeitura Municipal e iniciativa 

privada. Esse será um vetor de desenvolvimento estratégico, 

agregando à cidade a excelência em pesquisas em diferentes 

áreas com o objetivo de que a informação tecnológica dê suporte 

para o desenvolvimento e melhoramento das atividades 

empresariais de Coxim. O parque oferecera apoio tecnológico 

para quer as empresas tenham toda a estrutura necessária para 

melhorar e agregar valores aos seus produtos. 

 

 

• Comércio e Serviços. 

 

a. Implementar os Arranjos Produtivos Locais (APL´S) de acordo as 

características culturais e ambientais de Coxim, para geração e 

de emprego e renda, através da fabricação de produtos e 

prestação de serviços através do cooperativismo. 

 

b. Estimular e promover o setor cerâmico em Coxim, produzindo 

emprego e renda através da produção de tijolos, telhas e também 

da produção de todo tipo de produtos a partir a da argila, como a 

produção de peças artesanais.  

 

c. Criação do Fundo de Aval Municipal através da Lei Geral para 

Micro e Pequenas Empresas, onde será implementado um 

convênio firmado entre a Prefeitura e bancos de fomento e bancos 

locais. A intenção e que a Prefeitura se torne avalista dos 

financiamentos a serem concedidos aos empresários que não 

possuem bens para oferecer como garantia as instituições 

financeiras. Essa linha de crédito já existe nos Bancos, é um 

recurso subsidiado pelo Fundo Constitucional do Centro Oeste – 

FCO, porém muitos empresários e comerciantes ficam impedidos 

de acessar esse recurso por não ter nenhuma garantia real para 

viabilizar o financiamento. O Fundo de Aval compreende uma 

garantia que a Prefeitura dará ao Banco, regulado por um 

expediente de convênio com o município que define regras e 

critérios, permitindo a movimentação de um montante pré-

estabelecido. Para ter acesso ao Fundo de Aval o interessado 

deve ser dono de micro e pequena empresa estabelecida no 

município de Coxim, realizar atividade comercial, industrial ou 

agroindustrial e não possuir bens que sirvam de garantias. A 

Prefeitura criará normas e regulamentos para a parceria. 
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d. Estimular o empreendedorismo, com a criação do programa Lição 

do vencedor, o programa deverá ser realizado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda e 

Agência de Desenvolvimento Municipal, em esforço conjunto com 

as secretarias de Educação, Ação e Inclusão Social e ter como 

parceiros o SENAI e SEBRAE, este, inclusive, através do PAE 

(Programa de Atendimento ao Empreendedor) que deveremos 

implantar em parceria com a ACIAC, assinando convênio para 

tanto. Sua execução será feita através de voluntários, da iniciativa 

privada, SENAI, SEBRAE e funcionários municipais interessados.  

 

e. Implementar o projeto Centro Novo de Coxim, que irá estimular a 

revitalização e crescimento da região, melhorando o trânsito suas 

ruas. A proposta e dar incentivos para que novas construções de 

prédios comerciais aconteçam no espaço das avenidas e ruas 

Antônio de Albuquerque, Delmira Bandeira e Filinto Muller, com 

objetivo de renovar o polo de desenvolvimento da região. Para 

que isso aconteça o município dará isenção de IPTU e ISSQN de 

acordo com cada atividade instalada no local durante um período 

pré determinado e desde que se comprometam a construir, 

reformar e revitalizar, mantendo o local com atividade comercial 

legalizada.  

 

f. Realizar estudo técnico especializado para verificar a viabilidade 

operacional e financeira de Concessão do Aeroporto Municipal.  

 

g. Implantar a Rede de Empreendedorismo que terá como finalidade 

disponibilizar através de sites, redes sociais informações sobre a 

cidade de Coxim e suas potencialidades turísticas, econômicas, 

industriais e comerciais, informando os incentivos que as 

empresas intencionadas irão receber ao se instalarem e 

obedecerem aos critérios estabelecidos através do programa.  

 

h. Apoiar o comércio de Coxim eliminando a burocracia, criando 

incentivos através de descontos em impostos para 

empreendedores que promoverem o desenvolvimento social, 

gerando empregos e realizando investimentos na cidade. 

 

 

• Turismo. 

 

a. Realizar levantamento e catalogar os pontos turísticos no 

município de Coxim, incentivar e promover a restauração da 

estrutura local, regularizar e licenciar de acordo com regras 

nacionais e internacionais. 
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b. Realizar levantamento e catalogar e setor hoteleiro de Coxim, 

classificando o atendimento e a capacidade de quartos e leitos 

disponíveis. 

 

c. Fomentar, incentivar e promover agências de turismo para 

organização de eventos e criação de pacotes turísticos locais. 

 

d. Criar um portal eletrônico (site) com todas as informações 

turísticas, contatos de agências, hotéis e pontos turísticos de 

nossa cidade.  

 

e. Promover peças publicitárias promovendo as potencialidades 

turísticas e culturais de nossa cidade. 

 

f. Promover o ecoturismo, cicloturismo e os esportes de aventuras 

com potencial turístico, tais como: Mountain bike, Cross country, 

Trekking, Rapel, escalada, Trilhas, Rallys, Rota das Monções e 

pesca esportiva.  

 

g. Realizar feiras de artesanatos e agricultura familiar. 

 

h. Incentivar e promover de forma técnica e profissional as 

festividades tradicionais, tais como: Festa do Peixe, Festa do 

Divino, Festa Nordestina, Expoxim - Feira do Agronegócio, 

Cavalgada e Marcha para Jesus. 

 

i. Promover a construção e manutenção de espaços públicos para 

a prática de esportes, criar e construir uma área destinada à 

prática de Rodeio Amador. 

 

• Agricultura 

 

a. Promover o dinamismo rural através de investimentos interruptos 

nas estradas vicinais e pontes da zona rural no município de 

Coxim, permitindo a circulação de pessoas e escoação de toda a 

produção.  

b. Reforma de pontes existentes e construção de novas (inclusive 

em parceria com a AGESUL). 

c. Realizar a manutenção das estradas vicinais e facilitar o acesso 

dos pequenos produtores rurais, às máquinas e equipamentos 

com a prestação de serviços de nivelamento para o plantio, nas 

áreas com até 20 hectares, com a cobrança de valores de base 

subsidiada. 
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d. Criar lei específica para o Programa Compra Direta, onde o 

município compra os alimentos da agricultura familiar para 

complementar as merendas das escolas municipais. 

e. Efetivar, via concurso, engenheiros e técnicos em agronomia, 

para que a prefeitura dê suporte aos produtores rurais locais. 

 

 

3      

SAÚDE 
MELHORAR E APRIMORAR O QUE JÁ EXISTE E CRIAR NOVAS 

ESTRUTURAS COM RESPONSABILIDADE. 

 

a. Cogerir o Hospital Regional de Coxim transformando sua gestão 

em uma Organização Social de Saúde (OS) sem fins lucrativos e 

abrir parceria no sistema Prefeitura/parceira com Hospital Regional 

de Coxim para que se possa melhor fiscalizar os recursos 

financeiros aplicados para o custeio do Pronto Socorro, atendendo 

somente urgências e emergências e assim melhorar os resultados 

da saúde em Coxim. 

 

b. Garantir que haja a perfeita interlocução: Prefeitura e Hospital 

Regional e Pronto Atendimento; Postos de Saúde do Município e 

demais agentes de saúde na cidade, imprescindível para que se 

consiga administrar toda a saúde do município que, diante do 

excesso de espaços (de portas abertas de saúde: Postos, UBS´S, 

PAM e Hospitais) realizando o mesmo serviço, tornam os recursos 

financeiros insuficientes ao restante das necessidades. 

 

 

c. Implementar a gestão eletrônica integrada da Saúde com o real 

aprimoramento da Central de Regulação e de Agendamento, bem 

como para a entrega de medicamentos.  

 

d. Promover a integração e centralização dos dados, criando uma 

rede que garanta a comunicação entre postos de saúde e o hospital 

do município, possibilitando o acesso de dados unificados dos 

pacientes (inclusive com o histórico), facilitando também o 

agendamento de consultas, exames e agendamento de cirurgias. 
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e. Melhorar a oferta de determinadas especialidades médicas: por 

meio de concurso ou com modelos alternativos de contratação que 

não gerem vínculo de emprego, buscando, ainda, pelo sistema de 

compensação e troca com as demais instituições de saúde 

privadas, conseguir que determinados médicos destas atendam 

munícipes da saúde pública. 

 

f. Implantar o Pronto Atendimento Médico – PAM/COXIM no anexo I 

da Policlínica Lourdes Fontoura, com funcionamento das 06:00 hs 

da manhã às 24:00 hs, com atendimentos em clínica geral, 

pediatria, ortopedia e ginecologia, com sistema de atendimento de 

urgências e internações para observações médicas por período de 

03 a 06 horas, funcionamento de domingo a domingo em sistema 

de plantões médicos. 

 

g. Fazer com que os ESF/PSF´S tenha como finalidade principal a 

saúde da família, com ênfase na prevenção das doenças.  

 

h. Criação da Farmácia Magistral de Coxim a qual deverá fornecer 

medicamentos manipulados dentro da cesta básica de 

medicamentos municipais, com isso, esperamos diminuir a falta de 

medicamentos oferecidos a população. 

 

i. Implantação da Política Municipal de Combate às Drogas e do 

Álcool, que entre outros, irá celebrar convênios com clínicas que 

detém hospital pronto, com estrutura suficiente e capital humano 

capaz de realizar as internações e os tratamentos. Com isso, 

querendo a família, a internação poderá ser feita compulsoriamente 

com a interdição temporária do dependente (incapacidade relativa 

para a vida civil), que advogado do Convênio da Assistência 

Judiciária da OAB buscará no Judiciário, em parceria do município.  

 

a. Com alta da sua internação, o paciente continuará 

tratamento e, semanalmente, frequentará nosso CAPS (Centro 

de Atenção Psicossocial) para receber a medicação adequada 

e o amparo psiquiátrico de rigor para que tenha chance de não 

reincidir.  

 

 

j. Construção de um Centro de Especialidades Médicas (CEM) onde 

funcionará com as especialidades existentes no município e mais 

algumas contratadas, para isso celebraremos convênios com 

Estado e Ministério da Saúde para fortalecimento financeiro e 

diretrizes nos atendimentos. 

 

k. Implantar e fortalecer o Programa Municipal de Próteses Bucais. 
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l. Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Melhor Idade, 

programa esse destinado a pacientes que integram os grupos de 

doentes crônicos (diabéticos, cardíacos, etc.), o programa irá 

oferecer acompanhamento especializado e de acordo com as 

necessidades dos idosos, de fisioterapeutas, nutricionistas, 

psicólogos, educadores físicos, dentistas, médico geriatra e 

enfermagem. E em parceria com Cultura e o Esporte realizar 

atividades especificas para esse público 

 

m. Implantar a política municipal de respeito aos animais, onde será 

criada uma força tarefa de castração e colocação de chips nos 

animais que circulam e moram pelas ruas, serão adquiridos 

equipamentos e um veículo destinado à humanização no 

tratamento de animais com problemas de saúde graves, visando 

resgatá-los com dignidade e respeito; será implementado o canil 

municipal e se for necessário contratar clínicas veterinárias para 

realizar os trabalhos de castração e atendimentos. 

 

n. Disponibilizar meios de transporte para locomoção de pacientes e 

idosos que residem em bairros distantes dos centros de 

atendimentos especializados em saúde. 

 

o. Garantir que no transporte de pacientes para outros hospitais em 

cidades, seja garantida uma estrutura de apoio com insumos e, em 

especial, alimentação preparada e armazenada para aqueles que 

passam o dia fora, muitas vezes sem condição de se alimentar. 

 

p. Promover o fim das filas para cirurgias, cuja demanda se encontra 

reprimida. 

 

q. Promover estratégias no combate a doenças que se proliferam em 

determinados períodos, com ações específicas e permanentes da 

vigilância, combate a endemias, vetores etc. 

 

r. Implantar o programa de combate e controle da hanseníase, 

dotando de toda equipe, inclusive de dermatologista e de um clínico 

responsável. 
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4      

MEIO AMBIENTE 
MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E “ECONOMIA 

VERDE”. 

 

a. Promover estudos para Implantação de Áreas de Proteção 

Permanentes (APP), para colocar o município definitivamente na 

vanguarda da proteção ambiental e aprimorar os requisitos que 

propiciem um maior repasse do ICMS ecológico.  

 

b. Proposição para criação de um Parque Ecológico para proteção 

das margens do Rio Taquari, dentro dos limites do nosso município. 

 

c. Promover o plantio de mudas nativas nas matas ciliares do Rio 

Taquari e dos Ribeirões que corta a cidade. 

 

d. Mapeamento e controle das nascentes e outros veios d´água 

localizados em nosso município, buscando parcerias com 

universidades, Ongs e ambientalistas. 

 

e. Apoio irrestrito a implantação progressiva da coleta seletiva em 

todo município de Coxim e a correta destinação dos entulhos de 

construção. Promover a conscientização do cidadão quanto a 

classificação correta do lixo residencial e seu descarte, ampla 

divulgação do calendário de coleta. 

 

f. Implantação de “ECOPONTOS” em determinados locais da cidade, 

em terrenos da própria Prefeitura nas cinco regiões do município, 

com forte investimento em comunicação, inclusive dentro das 

escolas. Esses “ECOPONTOS” se tornarão um ponto de referência 

para coleta, oferecendo toda estrutura de armazenamento e 

seleção dos resíduos ali depositados, facilitando o trabalho das 

cooperativas de reciclagem. 

 

g. Promover ações de caráter educacional, sobre o meio ambiente e 

sua preservação no âmbito das escolas da rede pública estadual e 

municipal. 

 

h. Promover um levantamento ambiental completo de Coxim, onde 

serão apontadas áreas de proteção permanentes, áreas propicias 
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a maiores impactos ambientais: inventário ambiental anual, 

elencando os problemas e quais foram sanados, tudo isso em 

parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - 

UEMS. 

 

i. Desenvolvimento do Mapeamento Ambiental e do Atlas ambiental, 

junto ao Plano Diretor Municipal de Coxim. 

 

j. Criar de um Grupo de Trabalho em conjunto com todas as 

secretarias de governo, para avaliação de empreendimentos que 

tenham interesse de investimentos e instalação no município, 

criando regras que propiciem projetos privados de apoio continuo 

a preservação ambiental em todo o município de Coxim. 

 

k. Ter como meta básica o reconhecimento de Coxim pelo programa 

Cidades Sustentáveis da ONU, viabilizando assim a condição do 

município ter acesso a recursos de fundos internacionais. 

 

 

• Área de Recursos Hídricos 

 

a. Elaborar, implantar e executar uma Política Municipal de Recursos 

Hídricos. 

 

b. Criação de sistema permanente de vigilância do nível de todas 

nossas barragens, com planos contingenciais para cada nível de 

água nelas existente e ações emergenciais pré-definidas. 

 

c. Elaborar, implantar e executar: os Planos de Segurança Hídrica, de 

gerenciamento de Recursos Hídricos e de Contingência para 

Recursos Hídricos. 

5      

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO, POLÍTICA DE ESTADO, COM ESTÍMULO À FORMAÇÃO 

TÉCNICA. 

 

a. Reformular e aplicar a política de valorização profissional, através 

da atualização Anual do Piso Salarial Nacional e do Programa de 

Cargos, Carreiras e Remuneração. 
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b. Promover a formação continuada dos profissionais da educação e 

viabilizar a formação de especialistas, mestres e doutores, através 

de convênios que serão firmados com as Universidades, com isso 

proporcionaremos aos professores acesso a cursos sem ônus, 

visando à prática pedagógica.  

 

c. Promover a inserção de outras áreas de conhecimento nas 

Unidades Escolares de forma curricular, garantiremos aos alunos 

aulas que desenvolvam as suas habilidades nas áreas de canto, 

teatro, pintura, informática, matemática e robótica, dentre outras. 

 

d. Implantar o programa Alfabetização Total, esse programa será 

formado por uma equipe de professores alfabetizadores e 

psicopedagogos que serão responsáveis pelo diagnóstico, 

acompanhamento e alfabetização de alunos do ensino 

fundamental para os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, o programa terá o foco principal nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

e. Implantar um programa de apoio e inclusão de alunos com 

necessidades especiais matriculados nos primeiros anos do ensino 

fundamental em nossa rede de ensino, com atenção especial aos 

alunos que necessitam de acompanhamento individual, o 

programa será composto por 02 (dois) professores em sala de aula, 

um titular e outro assistente. 

 

f. Aumentar as contribuições e evitar atrasos nos repasses para a 

APAE de Coxim, e também disponibilizar profissionais para apoio 

na instituição no sistema de cessão. 

g. Estabelecer um cronograma de reformas, sem prejuízo das que se 

evidenciarem necessárias, a Secretaria de Educação em conjunto 

com o Planejamento, definirá com base no estado de conservação 

dos centros educacionais, a manutenção das instalações e 

reformas naquelas unidades que estiverem obsoletas. 

 

h. Dotar as unidades escolares com o número adequado de 

funcionários. 

 

i. Construção de novas unidades escolares e abertura de unidades 

fechadas em todas as regiões do município, inclusive na zona rural. 

 

j. Intensificar as atividades educacionais com ênfase às atividades de 

reforço, novas línguas e conhecimento tecnológico. 

 

k. Firmar parceria com o Governo do Estado/Comando da Polícia 

Militar de Mato Grosso do Sul, para Criação da ronda escolar com 
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cães farejadores para desestímulo e combate as drogas nas 

escolas. 

 

l. Transformação de todas as escolas de Coxim em PR (Ponto de 

Referencia), com a obrigação de que em dias e horários incertos, 

a PM tenha de se deslocar até elas e ingressar na escola municipal 

e estadual, de maneira a garantir sua segurança e a repressão a 

pessoas e atitudes ilícitas. 

 

6      

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL COM JUSTIÇA E SEGURANÇA NO 

TRÂNSITO COM AÇÕES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM FAVOR 

DAS POLÍCIAS. 

 

a) Criação do CECOM (Cento de Controle Operacional Municipal), 

que com câmeras e telefones inteligentes, reunirá em único 

espaço, atendimento emergencial da Polícia Militar, Departamento 

de Trânsito, da Vigilância Pública e Defesa Civil. 

 

b) Firmar convênio com Governo do Estado/Comando da Polícia 

Militar para implantação da Ronda Rural. 

 

c) Alinhamento da estratégia conjunta de atuação entre a Polícia 

Militar e polícia Civil, com o fortalecimento do vínculo em favor da 

segurança da cidade de Coxim, por meio da criação de um 

gabinete conjunto de onde se deve discutir os índices de 

criminalidade e a forma de melhorá-los.  
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7      

INCLUSÃO SOCIAL 
 

INCLUSÃO SOCIAL - ASSISTIR, PROMOVER. 

 

a. Aprimorar a estrutura técnica da Secretaria de Assistência Social, 

com a reconfiguração dos cargos e hierarquia, em especial para 

atender as novas demandas e desafios do município de Coxim. 

 

b. Redimensionar o peso das políticas da ação social, com o objetivo 

de que o cidadão em grau de vulnerabilidade seja atendido com 

efetividade, garantindo-se ações com seu começo, meio e fim, por 

meio da definição de um indicador municipal que meça anualmente 

os seguintes indicativos: grau de escolaridade dos pais, quantidade 

de filhos, grau de escolaridade dos filhos, renda familiar e per 

capita, nível do endividamento, bens de uso contínuo. 

 

c. Desenvolver políticas públicas de acolhimento dos moradores de 

rua do nosso município. 

 

d. Em política de conjugação de esforços com a saúde, participará 

também a Secretaria da Saúde e o órgão de vigilância sanitária, a 

quem competirá o acompanhamento semanal. 

 

e. Criação do Programa de Cooperativas de Costura, treinando mão 

de obra e gerando emprego e renda. 

 

f. Assegurar o direito humano à alimentação adequada, promover 

segurança alimentar e nutricional, em especial, às crianças através 

de programas sociais municipais. 

 

g. Fazer com que os CRAS – Centro de Referência de Assistência 

Social — sejam dotados de uma melhor estrutura de pessoal, 

capaz de garantir que haja um trabalho de campo nos novos 

loteamentos construídos, em áreas de interesse social, com o fim 

de minimizar a ausência de estrutura próxima e de dinamizar o 

apoio às famílias, principalmente no que tange à frequência dos 

filhos na escola e segurança alimentar. 

h. Dotar o CREAS de estrutura necessária para atender, inclusive, 

toda as mulheres e filhos vítimas de agressão familiar, algo que tem 
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acontecido e de maneira precária em locais onde não há a 

preservação de dignidade de quem está em situação de exposição 

e de fragilidade, com apoio no restante dessa estrutura para que 

haja o acolhimento efetivo da família. 

 

i. Criar espaço físico e dotá-lo do necessário para acolhida de 

pessoas que sofrem qualquer tipo de agressão, enquanto não há 

condições de retorno para a unidade familiar, à espera de medidas 

protetivas que por vezes ainda têm um tempo de espera. 

 

j. Assegurar aos residentes do Centro de Convivência do Idoso o 

acompanhamento pela Secretaria de Saúde e a implantação de 

projetos de apoio através das demais secretarias do município. 

 

8      

ESPORTES 

a) Criação de núcleos de atividade esportiva para crianças e 

adolescentes, no horário de não frequência na escola, com a 

participação de estagiários remunerados, sob a supervisão de 

professores. A Meta é envolver no mínimo duas mil crianças no 

período de quatro anos, com a chance, via convênio, de que 

aqueles que se destacarem recebam apoio técnico mais apurado. 

 

b) Resgate das escolinhas, visando a criar times no maior número de 

modalidades possível. 

 

c) Reforma das quadras e adequação dos campos de futebol de todos 

os bairros da nossa cidade. A título de complementação, lutar por 

recursos para construção de um Complexo Esportivo em padrões 

de modernidade. 

 

 

d) Organizar as Olimpíadas Estudantis (Jogos escolares com 

crianças e jovens). 

 

e) Buscar subsídios (parceria) com empresários de nosso município, 

com o objetivo de que adotem uma equipe ou modalidade 

esportiva, com a ajuda de custo mensal (Lei do incentivo ao 

esporte, nº 11.438\06, que estabelece benefícios fiscais para 

pessoas físicas e jurídicas que estimulem o desenvolvimento do 
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esporte, através do patrocínio ou doação para projetos 

desportivos). 

 

f) Implantar o Campeonato Amador fomentando os Campeonatos 

das categorias de Base. Com o mesmo espirito, criaremos as 

competições de base das crianças nas idades de 07 anos, 09 anos, 

11 anos, 13 anos, 15 anos, 17 anos de idade e 20 anos de idade. 

 

g) Incentivo aos atletas e às equipes que representam nosso 

município em competições regionais, como por exemplo, nos Jogos 

Regionais e Jogos Abertos do Interior. Além de difundir o esporte, 

é interesse da Prefeitura que o município seja bem representado 

nas competições que ocorrem aqui ou mesmo nas externas. O 

incentivo será provido, conforme o mérito, como parte da 

preparação dos atletas para participar das competições, 

consistente em materiais esportivos, boa alimentação e suporte 

financeiro. Os recursos para a manutenção deste Programa serão 

alocados ao orçamento da própria Secretaria. O enfoque principal, 

porém, será buscar empresas para patrocinar as equipes 

(custeando seus gastos mensais) ou atletas. 

 

9      

SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E 

RURAIS 

 

a) Assim, realizaremos as alterações administrativas e no 

organograma da Secretaria responsável para que isso ocorra. 

Vamos implantar um sistema de gestão de serviços baseado na 

criação de secretarias regionais; Regiões 1, 2, e Zona Rural. 

 

b) Implantar sistemas de controle logístico, operacional, comunicação 

interna e custos. Faremos a aquisição de software (Sisgeo), 

equipamentos (GPS portáteis) e treinamento de pessoal para 

implantação de sistema georreferenciado com cadastro de todas 

as áreas onde há ações e serviços da prefeitura, inclusive na zona 

rural (mapeamento via satélite). 
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c) Analisar o contrato com a empresa responsável pela manutenção 

dos serviços de limpeza, e se achar necessário fazer a sua rescisão 

e optar por contratações de servidores próprios do município. 

 

d) Intensificar a fiscalização da limpeza dos terrenos. Será necessário 

criar e lotar dois cargos de Fiscal no organograma. Implantar o 

“Fiscal na Rua”. Sendo detectado sugidades em terrenos baldios o 

seu proprietário será identificado e notificado da situação em que 

se encontra o seu terreno e lhe será concedido prazo de 10 dias 

para que a devida limpeza seja feita, caso isso não ocorra a 

Prefeitura fará a limpeza e lhe cobrará uma taxa para isso, além de 

lhe aplicar uma multa em percentuais a ser implantado com 

autorização legislativa e aplicará também o IPTU progresso no 

tempo. 

 

e) O serviço de coleta de lixo será todo reformulado, os caminhões 

serão recuperados para trabalhar com potência máxima sem 

sobrecarregar um veículo só, serão criados pontos de transbordo 

do lixo. Serão adquiridas motocicletas equipadas com caçamba em 

formato de gaiolas, para coleta e despejamento nos pontos de 

transbordo. 

 

f) Será criado um espaço próprio para o agricultor coxinense, classe 

produtora muito negligenciada, dotaremos o espaço do necessário 

às atividades e à acolhida dos agricultores de Coxim, com espaço 

para reuniões, negócios, cursos, palestras, apresentações, etc. 

 

10      

CULTURA 

 

POLÍTICAS DE FOMENTO À CULTURA E À ARTE. 

 

a) Desenvolver e articular ações nas áreas de: Música, Arte Cênicas, 

Dança e Artes Visuais e Cultura Popular; Parcerias com as 

Secretarias da Educação, Turismo, Esportes; atenção para a 

finalização da construção de Centro Cultural de Coxim (Bairro 

Piracema); Reestruturar o Conservatório Municipal Zacarias 

Mourão, com Corais, Orquestra, Canto, Teatro e Dança; 

Redirecionamento do uso de Bibliotecas. 
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b) Dotar a Cultura da estrutura necessária de retaguarda, para tornar-

se de fato possíveis as ações na área da cultura, deixando para 

trás o amadorismo e a falta de condições que se tem verificado 

nesse sentido. 

 

c) Fortalecer as parcerias com as entidades públicas e privadas, com 

ou sem fins lucrativos de nosso município para que se possa 

transformá-las em proponentes, captadoras e realizadoras de 

projetos, incentivando as festas populares, que devem ser 

planejadas para que aconteçam em locais adequados não 

prejudicando a coletividade. 

 

d) Criar uma feira cultural, onde serão demonstrados toda a 

produtividade cultural da cidade de Coxim e de Mato Grosso do 

Sul. 

 

e) Criar o Calendário Municipal de Festas e Eventos, com a 

manutenção das festas que já são existentes, inserindo-as na 

lógica das melhores datas consoante as épocas propícias para que 

haja maior comparecimento popular nesses eventos. 

 

f) Reestruturar o Conservatório Municipal Zacarias Mourão com a 

aquisição de instrumentos (Música Popular, instrumentos de 

Orquestra, cordas, sopro e percussão, Canto, Teatro e Dança). 

 

g) Promover a formação de uma Orquestra Sinfônica coxinense e dos 

Corais Municipais. 

 

h) Promover o diálogo profissional com os artistas locais e garantir 

que a cultura seja valorizada. 

 

i) Ter a FUNRONDON como parceira no que tange a cultura e 

respeitar as decisões do Conselho Municipal de Coxim e do Fórum 

de Arte e Cultura (FORART). 

 

j) Incentivar e apoiar os escritores de Coxim e a literatura popular. 

 

k) Credenciar Coxim na Secretaria de Cultura do Estado de Mato 

Grosso do Sul, para realização de projetos com o objetivo de 

incentivar, difundir e promover a prática e o desenvolvimento da 

atividade cultural e artística em Coxim. 
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11      

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

JUVENTUDE 

 

a) Gestão e Participação do jovem na articulação político-institucional 

do município. 

 

b) Organizar e estruturar o Conselho Municipal de Juventude que terá 

como objetivo realizar a articulação político-institucional; promover 

o planejamento, coordenação e a execução de políticas públicas 

direcionadas à juventude no âmbito municipal. Nesse sentido, 

realizar o contato com as organizações estudantis: secundaristas 

(grêmios e projetos escolares), universitárias (DA‘s, CA‘s e DCE‘s) 

e movimentos de juventude (Câmara Jovem, Pastoral da 

Juventude e demais organizações eclesiásticas, Clubes de Serviço 

e Movimentos Civis), necessário para materializar as ações. 

 

c) Potencializar políticas de inserção do jovem no mercado de 

trabalho e de geração de renda. 

 

12      

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS 

MULHERES 

 

a. Promover ações de combate à violência contra as mulheres, 

criando, como anotado retro, estrutura de atenção às mulheres 

vítimas de agressão e seus familiares. 

 

b. Divulgação de forma clara de todos os programas voltados às 

mulheres oferecidos pelos governos municipal, estadual e federal, 

a fim de que elas tomem conhecimento. 
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c. Por meio de articulação entre secretarias, proporcionar 

atendimento mais eficiente e humanizado às mulheres, partindo do 

princípio de que todos os programas passem por melhorias a fim 

de que se tornem mais acessíveis e para que obtenham maior 

resolutividade: saúde preventiva, ajuda financeira, inserção no 

mercado de trabalho ou nas cooperativas, consecução de 

matrículas dos filhos ou para si, etc. 

 

d. Garantia de celeridade na realização e na entrega dos resultados 

dos exames, mamografia por exemplo, uma demora que ainda 

afeta até mesmo pacientes com suspeitas de doenças graves, 

gerando danos ao fechamento do diagnóstico e mais ainda em 

relação ao tratamento, quando a questão do tempo é fundamental 

às chances de cura. 

 

e. Proporcionar atendimento especializado à mulher desde a 

puberdade, voltado à fase de descobertas sobre as transformações 

no corpo e no organismo e que requerem orientação adequada 

sobre os diversos aspectos da rotina das pré-adolescentes e 

adolescentes, por meio de política de saúde e com ênfase à 

prevenção da gravidez precoce. 

 

f. Preferência às mães que sejam arrimo de família, nas ações de 

fomento às cooperativas e associações para geração de renda. 

Direcionaremos todo o esforço de fomento aos APL´S (Arranjos 

Produtivos Locais), na parte que tocar ao tipo de trabalho que por 

afeição é ínsito às mulheres, no sentido de que com o apoio da 

Prefeitura, organizem-se em associações e cooperativas de 

trabalho, como escrito acima. 
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