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APRESENTAÇÃO.  
 

O Brasil e o povo brasileiro vivem tempos difíceis. A imensa crise social, fiscal e 
econômica foi agravada pela pandemia da COVID-19 e pela inércia do governo federal. 
A retirada de direitos, o desmonte das políticas públicas, o ataque ao patrimônio público, 
a ausência de programas de desenvolvimento, faz com que a queda de arrecadação e 
o aumento da demanda por serviços públicos cresça cada vez mais nos municípios 
brasileiros. Portanto, é fundamental assumir o compromisso de governar, com visão 
inovadora, pautada na gestão ética, transparente e democrática, com ampla participação 
popular, priorizando e cuidando dos que mais precisam. 

Neste cenário, o Partido dos Trabalhadores apresenta seu Programa de Governo para 
Coxim-MS, período 2021-2024, com um projeto de gestão inovadora, com o olhar no 
presente, mas projetando ações para o seu futuro. 

Nossa administração promoverá uma efetiva inversão de prioridades, comprometida 
com o bem-estar da população, privilegiando os investimentos sociais nas áreas de 
educação, saúde, assistência, saneamento básico, habitação, transporte, meio 
ambiente, cultura, desenvolvimento local, do campo e da cidade, de forma articulada 
com todos os segmentos sociais e esferas de poder.   

Para isso, vamos debater com a população coxinense as propostas para uma gestão 
aberta ao diálogo e à participação popular. Uma gestão atenta às reais necessidades da 
população e às dificuldades dos segmentos vulneráveis que estará desamparada diante 
da grave situação do país.   

Em virtude disso, apresentamos nosso Programa de Governo, fruto do acúmulo histórico 
das propostas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores e por meio de seus 
mandatos populares. Vem atuando na defesa de um plano de reconstrução e 
transformação social, capaz não apenas de retomar o crescimento da economia. Mas, 
acima de tudo, construir um desenvolvimento local e social, fundado na participação e 
representação popular, através de movimentos sociais, conselhos, sindicatos, 
associações e demais entidades, caracterizando a história do PT como partido 
democrático e popular.    

Temos plena convicção que, com o apoio da população de Coxim, implantaremos as 
políticas que formulamos e defendemos, em pleitos eleitorais recentes, tanto no âmbito 
federal e estadual, quanto no municipal.  A partir da evolução e ampliação dessas 
propostas e do desenvolvimento de novos projetos, apresentamos as diretrizes e 
compromissos que assumimos com o povo de Coxim-MS. 

Nesse sentido, apresentamos as 13 diretrizes do nosso programa para administrar e 
desenvolver o município de Coxim visando a superação dos nossos desafios nas mais 
diversas áreas para garantir a transformação social e econômica da nossa cidade. 

 

 



1 - TRANSIÇÃO ECOLÓGICA PARA A SOCIEDADE DO SÉCULO XXI. 
 

A transição ecológica é um processo estratégico comprometido com a luta por um meio 
ambiente equilibrado, a instituição de novas formas de conviver, produzir, consumir e a 
busca do desenvolvimento sustentável. A pandemia alertou ainda mais o mundo para a 
correlação entre desequilíbrios ecológicos e pandemias, reforçando a essencialidade da 
questão ecológica.  

Nosso compromisso histórico, ético e político é contribuir para enfrentar as mudanças 
climáticas e mitigar os efeitos de eventos extremos, como chuvas muito volumosas que 
ocasionam enchentes e erosões, ou as secas prolongadas que afetam o abastecimento 
de água e as atividades agropecuárias.  

Esse eixo articulador aponta para uma economia justa, que não desperdiça e nem 
esgota recursos naturais existentes, protegendo as necessidades das gerações atuais e 
futuras. 

Temos que pensar no longo prazo. Temos que transformar a crise ambiental em 
oportunidades para o bem viver do povo coxinense e de toda humanidade. Os 
municípios podem fazer a sua parte, com muitas iniciativas para iniciar esse caminho. 

Nosso programa de governo contém medidas com essa lógica em todas as áreas de 
governo. No que se refere à transição ecológica mais diretamente é composto das 
seguintes propostas:     

✰ Tornar nossa cidade sustentável e resiliente, a partir da: 

o Proteção dos mananciais, enfrentando a crise hídrica já existente no município. 

o Promoção de energia limpa, com instalação de energia solar nas unidades da 
prefeitura. 

o Mitigação dos riscos de desastres ambientais: enchentes, mapeando e implantando 
plano de atenção aos passivos ambientais na zona urbana e rural e a busca de apoio 
das demais esferas de governo para conter e solucionar o avanço de erosões urbanas 
como os chamados “buracões”. 

✰ Estimular as empresas locais a adotarem medidas para tornarem-se 
progressivamente sustentáveis ambientalmente. 

✰ Intensificar a arborização no espaço urbano. 

✰ Promover a segurança alimentar e o desenvolvimento da agroecologia, incentivando 
a produção de alimentos saudáveis a partir de conhecimentos tradicionais e científicos. 

✰ Consolidar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 
com o máximo de envolvimento das comunidades, dos catadores e dos demais atores 
envolvidos na produção de resíduos, garantindo a ampliação da coleta seletiva. 

✰ Estimular a responsabilidade e a participação da sociedade nas iniciativas de controle 
da poluição e do impacto ambiental, bem como pelo consumo responsável. 

✰ Defender junto ao governo do Estado e Governo Federal a implementação de 
medidas para recuperação e proteção da bacia do Rio Taquari. 

✰ Estudar e buscar soluções de engenharia para as voçorocas urbanas no município 
de Coxim(MS). 

 

 



2 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL.  
 

Nosso governo cumprirá o papel de ser o motor do desenvolvimento local, mesmo nas 
circunstâncias desfavoráveis provocadas pela crise econômica e pelas medidas 
neoliberais, de ausência do Estado, adotadas pelo governo federal. Nosso foco será a 
necessidade de gerar emprego e renda para a população afetada pela crise, que sofre 
ainda mais com a pandemia do COVID-19. 

As iniciativas serão estruturadas a partir das seguintes diretrizes e propostas: 

Estratégia de Desenvolvimento Municipal  

Formularemos a estratégia de desenvolvimento para nossa cidade, buscando promover 
o crescimento dos setores econômicos, com o objetivo de gerar empregos e renda; tendo 
também como perspectiva incentivar a transição ecológica, contribuindo para assegurar 
a saúde do planeta, a superação da crise climática e protegendo os biomas. 

Criaremos o Conselho de Desenvolvimento Econômico com a participação dos diversos 
setores empresariais, das associações, dos sindicatos de trabalhadores, das 
universidades e da sociedade civil organizada. 

Buscaremos consolidar, fortalecer e desenvolver as principais cadeias econômicas da 
cidade e elaborar programas específicos para: 

✰ Oferecer incentivos para empresas e indústrias que precisam dos profissionais que 
estão sendo formados na UFMS, no IFMS, na UEMS e na rede privada, priorizando as 
indústrias de tecnologias e as chamadas startups. 

✰ Incentivar o fortalecimento dos empreendimentos comerciais e de serviços existentes, 
evitando que a população se desloque para outras cidades. 

✰ Estruturar uma rede de micros e pequenos negócios ou cooperativas, geradores de 
renda.  

✰ Incentivar a diversificação das diversas práticas de turismo, promovendo o turismo de 
aventura, de eventos, cultural, contemplativo e rural, dentre outros. 

✰ Concluir e Centro de convenções do Bairro Piracema. 

✰ Viabilizar a construção de um Centro de comercialização da nossa gastronomia e do 
nosso artesanato às margens da BR 163. 

Infraestrutura para o Desenvolvimento  

A decisão de uma empresa se instalar em um município depende também da qualidade 
da infraestrutura, ou seja, da existência de energia, água, Internet, entre outros fatores. 
Assim, a estratégia de desenvolvimento construída apontará quais serão os 
investimentos necessários para dar consequência às iniciativas de atração de novas 
empresas. 

Apoio às Empresas e à Economia Popular  

✰ Criar uma Central única de atendimento eficiente às empresas. 

✰ Instituir grupos de sinergia dos segmentos empresariais para identificar problemas a 
enfrentar e potencialidades a desenvolver, com a Prefeitura liderando a busca de 
soluções, junto as entidades e organizações de representação dos diversos setores, 
como ACIAC, Sindicato Rural, etc. 



✰ Disseminar informação qualificada sobre como acessar crédito facilitado, como 
modernizar as empresas, entre outras; constituindo redes com o SEBRAE e as 
Universidades. 

✰ Incentivar o associativismo e outras formas de organização da produção. 

✰ Instituir a zona industrial do Município de Coxim.  

✰ Criação do Banco de Oferta de Serviços para facilitar a intermediação entre ofertantes 
e demandantes, atendendo empresários, trabalhadores autônomos, associações e 
cooperativas. 

✰ No que se refere ao setor agropecuário, será necessário:  

• Instituir programa para construir estratégias para aumentar o valor agregado da 
produção. 

• Ampliar os espaços e as condições de oferta dos produtos oriundos da agricultura 
familiar e, inclusive ampliando a cobertura das feiras de bairro, visando garantir a 
segurança alimentar. 

✰ Compras públicas – tratamento preferencial às micro e pequenas empresas e às 
iniciativas de economia locais, a exemplo da aquisição de produtos da agricultura familiar 
para a merenda escolar.  

Formação da Força de Trabalho  

✰ Articular o esforço educacional e de qualificação de recursos humanos, envolvendo 
todas as redes de ensino e formação profissional do nosso município. 

 

3 - DESENVOLVIMENTO URBANO E O DIREITO À CIDADE.  
 

A melhoria da qualidade de vida na nossa cidade passa pelo combate e redução das 
desigualdades, em suas diversas dimensões, além da garantia do direito à cidade.  

O pleno direito à cidade se dará por meio do acesso à moradia digna com saneamento 
básico – água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, drenagem das águas pluviais. 
Acesso a uma mobilidade urbana que priorize o sistema viário seguro e, ainda, que 
garanta a promoção do acesso equitativo aos equipamentos públicos de cultura, lazer, 
educação, saúde em todos os bairros. 

Assim, nossos compromissos para o desenvolvimento urbano se consolidarão por meio 
das diretrizes e propostas a seguir:  

Planejamento Urbano Inclusivo e Participativo  

✰ Estabelecer um processo de elaboração e revisão do Plano Diretor, com leitura 
participativa do território urbano e rural, que permitirá a discussão dos principais 
problemas, conflitos e potencialidades, estabelecendo metas de médio e longo prazo. 

✰ Tratar os assentamentos precários, as áreas periféricas ou as áreas com 
esvaziamento econômico e/ou populacional, com políticas públicas articuladas a 
investimentos em infraestrutura, melhoria dos espaços públicos e incentivos para 
instalação de atividades de geração de emprego e renda. 

 

 

 



Moradia Digna  

A melhoria das condições de habitabilidade e de moradia mostraram-se essenciais para 
lidar com a crise sanitária provocada pelo COVID-19, assim como para mitigar os efeitos 
dos eventos extremos causados pelas mudanças climáticas.        

Em ambos os casos, apesar de atingir a todos, os impactos mais dramáticos ocorrem 
com as famílias mais vulneráveis, que não tem acesso à infraestrutura adequada. 

✰ Implementar uma política municipal de habitação com ações para as diferentes 
necessidades, por meio da promoção, financiamento e assistência técnica para a 
regularização fundiária; a melhoria de moradias precárias; produção de lotes 
urbanizados e de moradia.   

✰ Utilizar os terrenos públicos vazios para a produção de moradias de interesse social 
e de equipamentos públicos. 

✰ Estabelecer parcerias com os empresários da construção civil garantindo 
infraestrutura e subsídios para o acesso ao crédito habitacional e rediscutir a aplicação 
do IPTU progressivo com a criação do zoneamento urbano. 

Saneamento Básico    

Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 

✰ Ampliar a disponibilidade hídrica para abastecimento da população e das empresas. 

✰ Garantir às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda o acesso à 
tarifa social. 

✰ Assegurar a gestão da água com a preservação das nascentes e dos mananciais, 
promovendo a despoluição e recuperação de nascentes, rios e mananciais degradados. 

✰ Participar ativamente nos Comitês de Bacia Hidrográfica, visando melhorar a gestão 
ambiental dos recursos hídricos na região, através do COINTA. 

✰ Aperfeiçoar os instrumentos de regulação dos serviços e dos mecanismos de 
participação social. 

✰ Implementar o cumprimento das metas do plano municipal de saneamento básico, 
visando a universalização da cobertura. 

Resíduos Sólidos    

✰ Equacionar o processo de coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos, 
incluindo os materiais recicláveis. 

✰ Ampliar o sistema de coleta seletiva de lixo, incluindo as cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis ao sistema e desenvolvendo programas de educação ambiental 
para incentivo ao consumo responsável, a redução da geração de resíduos, o aumento 
da reciclagem e da compostagem residencial. 

Drenagem  

✰ Elaborar Plano de Drenagem, visando identificar os pontos de alagamento ou 
inundação, para priorizar soluções e implantar controle e monitoramento desses 
eventos. 

✰ Fazer a manutenção permanente do sistema de drenagem urbana e o 
desassoreamento de rios e córregos. 

✰ Pavimentar e qualificar vias urbanas, considerando os sistemas de drenagem de 
águas pluviais, redes de água e esgoto e calçadas permeáveis. 



Transporte e Mobilidade Urbana  

A organização e os investimentos no sistema viário da nossa cidade vão privilegiar a 
segurança dos ciclistas e dos pedestres. 

✰ Viabilizar recursos para a implantação novas ciclovias, facilitando o uso dessa 
alternativa de transporte. 

✰ Adequar as calçadas e dotá-las progressivamente de acessibilidade, com o objetivo 
de facilitar as viagens a pé de curta distância e priorizar o pedestre na travessia de vias 
públicas. 

✰ Implantar medidas de trânsito seguro, identificando soluções de segurança e fluidez, 
com limites de velocidade próprios para o ambiente urbano, buscando reduzir o número 
vítimas no trânsito. 

✰ Promover a manutenção permanente das vias, implantado progressivamente a 
pavimentação ou calçamento nos bairros sem essa infraestrutura.  

✰ Realizar a sinalização vertical e horizontal das vias urbanas, assim como as 
sinalização turística e institucional do Município. 

Recuperação de áreas verdes e praças.  

Essas áreas e equipamentos públicos são essenciais para garantir qualidade de vida 
urbana para todas as faixas etárias. 

Vamos recuperar esses espaços para a cidade, reestruturando-os com a implantação 
de equipamentos e mobiliário urbano, jardinagem e paisagismo, de modo que possam 
ser utilizados para o lazer e em programações culturais e esportivas. 

 

4 - DESENVOLVIMENTO RURAL SOCIAL E AMBIENTALMENTE 
SUSTENTÁVEL.  

 

Todas as pessoas que vivem no município têm direito a um desenvolvimento urbano e 
rural socialmente equilibrado, ambientalmente sustentável e com melhor qualidade de 
vida. 

Nosso programa, nessa área, é composto das seguintes diretrizes e propostas: 

Desenvolvimento Agroecológico com sustentabilidade socioambiental  

✰ Ampliar os espaços e as condições de comercialização dos produtos oriundos da 
agricultura familiar para o abastecimento alimentar da população, ampliar as aquisições 
para a alimentação escolar pelo município e a ampliação dos pontos de vendas de 
produtos em mercados municipais e em feiras de bairros. 

✰ Investir em infraestrutura e logística necessárias ao escoamento da produção 
alimentar e o acesso ao mercado consumidor, recuperando as estradas rurais e 
promovendo a substituição de pontes de madeira por pontes de concreto, com recursos 
do ITR e FUNDERSUL. 

✰ Incentivar a agricultura urbana, com a produção de alimentos, mudas de espécies 
florestais e medicinais, priorizando a geração de renda. 

✰ Fortalecer e ampliar o Sistema de Inspeção Municipal – SIM, para dar segurança 
alimentar e abrir mercado para os produtores locais e da agricultura familiar. 

✰ Incentivar a cadeia produtiva da pesca artesanal e a aquicultura, promovendo a 
comercialização e o consumo do pescado. 



Autonomia econômica das mulheres do campo 

✰ Promover políticas de trabalho, geração de emprego e renda e economia solidária 
para associações e grupos de mulheres do meio rural, comunidades e povos 
tradicionais. 

✰ Ampliar e fortalecer os programas de capacitação para as mulheres do campo em 
parceria com SENAR, Sindicato Rural, instituições de educação superior e técnico, etc. 

 

5 - QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE.  
 

Nosso programa de governo está baseado na recuperação e promoção da rede SUS do 
município considerando as necessidades de saúde da população e considerando a 
importância dos trabalhadores e das trabalhadoras de saúde.  

O Sistema Único de Saúde (SUS), conforme está inscrito na Constituição Federal de 
1988, é a política pública mais inclusiva do país, pois atende o conjunto da população 
coxinense, pois todos têm direito ao SUS.  

Nossa política de saúde se orientará pelas seguintes diretrizes e propostas:     

Atenção Primária à Saúde humanizada, resolutiva e d e qualidade  

✰ Fortalecer a atenção primária, especialmente no monitoramento e acompanhamento 
da Covid-19, de doenças crônicas e da população vulnerável: crianças, gestantes e 
idosos, assegurando profissionais qualificados, estruturas físicas adequadas, 
equipamentos, medicamentos e insumos suficientes em cada unidade básica de saúde.  

✰ Garantir a cobertura plena do programa de Estratégia Saúde da Família. 

✰ Ampliar e consolidar as linhas de cuidado em rede para doenças crônicas, como a 
hipertensão e o diabetes, ampliando a prevenção. 

✰ Incorporar práticas integrativas e complementares no cuidado à saúde. 

✰ Ampliar a oferta de Centros de Especialidades Odontológicas e núcleos de atenção à 
saúde do idoso. 

✰ Implantar gradativamente o pronto atendimento nas Unidades de Saúde. 

✰ Implantar o horário estendido até as 22 horas em pelo menos duas Unidades de 
Saúde, garantindo ao trabalhadores coxinenses o acesso à saúde básica e preventiva. 

✰ Criar um Fundo Municipal para custeio de exames, consultas e procedimentos 
cirúrgicos de alta complexidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Atenção hospitalar do Hospital Regional de Coxim e qualificação da rede de 
urgência  

✰ Reorganizar os serviços e aprimorar a gestão do Hospital Regional de Coxim, 
respeitando a classificação de risco e as diretrizes de humanização do atendimento no 
Hospital Regional nos serviços de urgência, emergência e cirurgias eletivas. 

✰ Garantir junto ao Governo Federal e Estadual a melhoria do financiamento do Hospital 
Regional. 

✰ Ampliar os serviços de média e alta complexidade no Hospital Regional. 

✰ Garantir a qualificação dos quadros dirigentes do Hospital Regional, estabelecendo 
uma gestão com base na eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos. 



✰ Valorizar os profissionais que trabalham no Hospital Regional. 

✰ Aquisição de novos equipamentos para atender as demandas do hospital. 

✰ Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial para o enfrentamento do transtorno 
mental e às necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e drogas. 

✰ Ampliar e qualificar as redes de Atenção às Pessoas com Deficiência e Pessoas com 
Doenças Crônicas e o Serviço de Atenção Domiciliar.  

Atenção especializada articulada e integrada em red e 

✰ Organizar o atendimento especializado em um novo modelo de cuidado em rede e 
resolutivo que solucione as filas nas consultas médicas, exames e procedimentos.  

✰ Ampliar e qualificar o atendimento dos Ambulatórios de Especialidades e demais 
serviços especializados, em articulação com serviços dos governos federal e do Estado. 

✰ Organizar atendimento especializado em reabilitação, destinado às pessoas com 
deficiência e outras doenças, com credenciamento de clínicas para ampliar o acesso. 

✰ Qualificar a Rede de Atenção Psicossocial (CAPS adulto, infantil e álcool-drogas) e 
outros serviços de apoio que contem com equipes de saúde.  

✰ Fortalecer as ações de saúde mental e de prevenção e tratamento ao uso abusivo de 
álcool e outras drogas na atenção básica e rede de urgência. 

✰ Organizar o cuidado das gestantes de alto risco, atuando na prevenção da 
mortalidade materna. 

✰ Incentivar a realização de parcerias com a rede privada de saúde para ampliar e 
qualificar os serviços prestados aos conveniados, como forma de complementação ao 
SUS. 

 Política Municipal de Assistência Farmacêutica  

✰ Articular a assistência farmacêutica às demais ações de saúde e assegurar acesso 
aos medicamentos e seu uso racional.   

✰ Garantir medicamentos de uso contínuo para os pacientes crônicos. 

Promoção e Vigilância em Saúde  

✰ Promover qualidade de vida e reduzir vulnerabilidades e riscos relacionados aos 
determinantes da saúde – modos de viver, trabalho, habitação, ambiente, educação, 
lazer, cultura, e acesso a bens e serviços essenciais integrando políticas públicas.  

✰ Fortalecer a Vigilância Epidemiológica das doenças e agravos não transmissíveis e 
transmissíveis: dengue, chikungunya, zika, tuberculose, hanseníase, HIV/AIDS, H1N1 e 
COVID-19.  

✰ Vigilância Ambiental: foco na qualidade da água para consumo, vigilância de pessoas 
expostas a contaminantes químicos. 

✰ Vigilância à Saúde do Trabalhador: ambientes e organização do trabalho.  

✰ Vigilância Sanitária: controle dos riscos de produtos, inclusive fármacos, insumos 
hospitalares, alimentos e serviços de saúde e outros que servem ao público como 
restaurantes, bares, etc. 

✰ Desenvolver política pública de proteção e saúde animal. 

Qualificação da gestão pública e valorização do tra balhador em saúde  



✰ Valorizar o trabalho e os trabalhadores da saúde, seus saberes e competências, 
adotando princípios de gestão participativa e cogestão em defesa do SUS municipal.  

✰ Institucionalizar e ampliar a política municipal de educação permanente para o SUS.  

✰ Fortalecer mecanismos de planejamento e de gestão participativa.  

✰ Instituir mecanismos de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Saúde.  

✰ Estabelecer gestão colegiada na direção e gerência do sistema.  

✰ Reorganizar a regulação e a auditoria do sistema municipal de saúde, efetivando a 
contratualização com prestadores, orientada para o acesso dos usuários.  

✰ Informatizar a rede assistencial, utilizando o cartão SUS e as tecnologias de 
informação e comunicação para a gestão.  

✰ Investir no processo de regionalização: pactuação com outros municípios, com vistas 
à organização da rede regionalizada de atenção à saúde. 

✰ Ampliar a captação de recursos para a rede de serviços municipais, promovendo a 
negociação nas instâncias gestoras do SUS. 

✰ Reorientar e racionalizar, com base nas prioridades, a utilização do Fundo Municipal 
de Saúde, ampliando a transparência e o controle dos gastos com saúde.  

 Gestão Participativa e Controle social  

✰ Fortalecer a participação e controle social em todos os âmbitos do SUS municipal.  

✰ Valorizar o sistema de ouvidoria do SUS.  

✰ Incrementar os mecanismos de comunicação com a população, promovendo a 
democratização e estimulando participação social, através do Portal da Transparência.  

✰ Apoiar o funcionamento e a atuação do Conselho Municipal de Saúde.  

✰ Reforçar o papel das Conferências Municipais de Saúde na avaliação do sistema e 
na definição de diretrizes para a sua qualificação. 

 

6 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE.  
 

A garantia de educação de qualidade, pública, inclusiva e democrática para todos e 
todas é fundamental para o exercício da liberdade e da cidadania, para o fortalecimento 
das relações sociais respeitosas e para prática de valores humanitários. 

Nosso programa de governo para a área é composto das seguintes diretrizes e 
propostas:  

Garantir o acesso, permanência, qualidade, inclusão  e equidade  

Nosso principal compromisso é com a garantia da oferta de educação para todas e 
todos.  

✰ Assegurar nosso compromisso com a progressiva universalização do ensino 
fundamental, da educação infantil de 4 a 5 anos e da ampliação do atendimento em 
Centros de Educação Infantil. 

✰ Ampliar a oferta de vagas e 0 a 3 anos nos Centros de Educação Infantil, conforme 
estabelece o Plano Municipal de Educação. 

✰ Assegurar o atendimento, com acesso à educação básica e ao atendimento 
especializado, às crianças e jovens com deficiência, transtornos globais do 



desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, dotando as escolas de 
equipamentos, estrutura física e profissionais especializados para o seu atendimento. 

✰ Efetivar a política municipal da Educação do Campo, construída com o protagonismo 
das comunidades. 

✰ Assegurar a permanência na escola com políticas de apoio, como alimentação, 
transporte escolar, livros e materiais didáticos, incluindo também a articulação com as 
políticas de assistência social e de saúde, em especial neste período de pós-pandemia, 
que vai requerer ainda maior coordenação de ações.  

✰ Dar especial atenção à Educação de Jovens e Adultos (EJA), atendendo aqueles que 
não tiveram oportunidade de frequentar a escola e não concluíram a Educação Básica 
e, sempre que possível, articulá-la à formação profissional. 

✰ Enfrentar os fatores que provocam a evasão escolar, especialmente as dificuldades 
dos estudantes do campo e dos jovens e adultos da EJA. 

✰ Promover a construção, melhoria e ampliação dos espaços escolares, da cidade e do 
campo, agregando, laboratórios, quadras esportivas e pátios para realização de eventos, 
visando uma formação integral.  

✰ Assegurar a abordagem curricular relativa aos direitos humanos, à cultura da paz e à 
prevenção de todas as formas de violência, bem como às temáticas da diversidade e de 
combate a qualquer forma de discriminação e aos direitos humanos, dentre outras.  

✰ Promover a elaboração ou revisão do projeto pedagógico das escolas de forma 
coletiva e participativa.  

✰ Considerar as Tecnologias de Informação e as novas linguagens de comunicação, 
como possibilidade de aprimoramento do processo de aprendizagem. 

✰ Estabelecer parcerias com as instituições públicas e privadas de Ensino Superior e 
Técnicas que possam contribuir com o fortalecimento da educação e da formação para 
o mundo do trabalho. 

✰ Tornar o espaço da escola disponível para atividades de esporte, cultura e lazer para 
a comunidade escolar e a população do seu entorno, inclusive nos fins de semana. 

✰ Promover a integração das redes públicas de ensino. 

✰ Ampliar as parcerias entre o município e a UFMS, o IFMS e a UEMS, garantindo 
ampla divulgação dos cursos existentes nestas instituições, assim como a criação de 
políticas de auxílio financeiro aos estudantes, visando a consolidação do nosso polo de 
ensino.  

✰ Atuar junto ao governo do Estado para que o Município assuma a extensão da E.E.  
Semíramis no bairro Piracema transformando-a em uma Escola Municipal. 

✰ Construção de um Centro de Educação Infantil na Região dos bairros Vila São Paulo, 
Santo André e Mendes Mourão. 

✰ Construção de um Centro de Educação Infantil para atender o Bairro Vila Bela. 

Formação e valorização dos profissionais da educaçã o 

Os trabalhadores e as trabalhadoras em educação são os protagonistas do processo de 
ensino-aprendizagem. Considerando esse papel central, temos o compromisso com 
uma política de valorização desses profissionais, que garanta boas condições de 
trabalho, formação permanente e remuneração digna. 



✰ Promover a formação inicial e continuada das trabalhadoras e dos trabalhadores da 
educação, considerando a especificidade das escolas do campo. 

✰ Considerar a tecnologia da informação e as novas linguagens de comunicação como 
auxiliares à formação permanente e a valorização dos educadores. 

✰ Diagnosticar, permanentemente, os anseios e necessidades de cada setor que atua 
na Educação, mantendo diálogo permanente com as entidades representativas destes 
profissionais. 

✰ Instituir bolsa de mestrado e Doutorado para os profissionais da rede pública do 
município. 

✰ Garantir uma política de valorização salarial para os professores da rede municipal. 

Democratização e qualificação da gestão.  

É nosso compromisso implementar a gestão democrática e a participação popular na 
educação, com o envolvimento de toda comunidade escolar - professores, funcionários, 
familiares e estudantes – na elaboração, implementação e avaliação do projeto político-
pedagógico das escolas. 

✰ Consolidar os Conselhos Escolares para participar das decisões administrativas e 
pedagógicas da escola, com participação efetiva de todos segmentos da comunidade 
escolar e investimento na sua formação. 

✰ Fortalecer o Conselho Municipal de Educação e outros conselhos relacionados às 
políticas educacionais. 

✰ Assegurar a eleição de diretores de escola de forma democrática com a participação 
de todos os setores da comunidade escolar. 

 

7 - SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ.  
 

A despeito da responsabilidade pela segurança pública ser principalmente do governo 
do Estado, acreditamos que a prefeitura tem um papel importante, sobretudo no que se 
refere à prevenção do crime e da violência, atuando em parceria com as instituições de 
segurança. 

Ações de prevenção ao crime e a violência de caráte r social e urbano  

Garantir iluminação pública nos bairros, por ser um fator importante para coibir a 
violência e os crimes. 

Implementar programação cultural, esportiva e de lazer nas praças e parques e abertura 
das escolas nos finais de semana com atividades para a comunidade, garantindo 
alternativas de entretenimento para todas faixas etárias, principalmente aos jovens e dar 
apoio a iniciativas como PROERD e outras. 

Viabilizar recursos para implantação de Sistema de Videomonitoramento para ampliar a 
sensação de segurança e inibir a violência e o crime. As câmeras serão instaladas nas 
proximidades das escolas e nas principais vias da cidade e o Centro Integrado de 
Monitoramento deverá ter a participação do Conselho de Segurança, Poder Judiciário, 
e das Instituição de segurança pública (PM, Policia Civil, Policia Rodoviária Federal, 
etc.). 

 

 



 

 

8 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL: INCLUSÃO E EQUIDADE.  
 

A implementação de políticas sociais é essencial para diminuir os efeitos das 
desigualdades estruturais e para melhorar a vida das pessoas, especialmente as mais 
vulneráveis. Nosso Programa de Governo propõe integrar políticas e ações para 
enfrentar a miséria e as desigualdades a fim de assegurar e ampliar os direitos sociais 
de forma universal. 

Proteção Social  

Entendemos que as políticas públicas devem ser compreendidas como direitos do 
cidadão, não como benemerência, nem mesmo a assistência social, a qual, 
frequentemente é tratada com essa visão. Por isso, vamos:  

✰ Consolidar o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), fortalecendo os Centros 
de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados 
em Assistência Social (CREAS). 

✰ Ampliar e qualificar a rede de proteção social e prevenção aos segmentos vulneráveis 
- baixa renda, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e população em 
situação de rua, articulando esses serviços em rede, integrando com outras políticas 
públicas como saúde e educação. 

✰ Criação do Programa Municipal de Transferência de Renda (Bolsa Família Municipal), 
com recursos próprios, para atender as famílias em situação vulnerabilidade 
socioeconômica. 

No nosso governo, vamos assegurar condições de sobrevivência a essas famílias da 
nossa cidade, seja com ações de segurança alimentar, seja com a articulação das 
diversas políticas públicas municipais capazes de cuidar das pessoas mais vulneráveis. 
Daremos atenção especial às ações que favoreçam a inclusão produtiva de famílias em 
situação de vulnerabilidade. 

Políticas para Crianças e Adolescentes  

Estabelecer políticas específicas para as crianças e adolescentes, orientadas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, voltadas à erradicação do trabalho infantil, o 
combate à violência contra crianças e adolescentes, em particular à violência sexual. 

✰ Consolidar a rede intersetorial de proteção e prevenção, com atendimento 
especializado para as vítimas de violência. 

✰ Fortalecer serviço de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de 
rua e trabalho infantil. 

✰ Estimular vínculos de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes 
em territórios de alta vulnerabilidade social. 

✰ Fortalecer o Conselho Tutelar. 

Políticas para Idosos  

Promover ações que valorizem o idoso e sensibilizem as famílias e a sociedade quanto 
às suas necessidades e direitos, visando a promoção do envelhecimento ativo e 
saudável. 



✰ Fortalecer as atividades socioeducativas e outras ações voltadas ao convívio familiar 
e comunitário, revitalizando e promovendo os espaços de convivência (CONVIVER). 

✰ Oferecer formação digital, ampliando o acesso às novas tecnologias. 

✰ Desenvolver ações que qualifiquem as instituições de longa permanência e de 
formação dos profissionais que cuidam de idosos. 

Políticas para Pessoas com Deficiência  

Ampliar o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas, garantindo a 
inclusão e o exercício de seus direitos. 

✰ Articular e propiciar a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência nas 
diversas políticas públicas e privadas e o direito de usufruir de todos os bens públicos 
da cidade. 

✰ Fomentar programas que fortaleçam o convívio familiar e comunitário. 

✰ Ampliar o acesso às novas tecnologias e a capacitações que ampliem as 
oportunidades de emprego e renda. 

✰ Desenvolver ações que qualifiquem as instituições e formação dos profissionais que 
cuidam de pessoas com deficiência. 

População em Situação de Rua  

O nosso governo irá fortalecer a rede de proteção social às pessoas em situação de rua.  

✰ Manter a Casa de passagem com acessibilidade para mulheres e para homens com 
atendimento de alimentação, saúde, higiene e pernoite. 

✰ Assegurar atendimento e atividades direcionadas ao desenvolvimento de 
sociabilidades e para a qualificação profissional, que propiciem a construção de um novo 
projeto de vida a essas pessoas, que inclua moradia coletiva com outras pessoas 
egressas dessa situação. 

 

9 - IGUALDADE E GARANTIA DE DIREITOS.  
 

A sociedade brasileira é muito diversa e nossa cidade não é diferente. O reconhecimento 
das diferenças de gênero, raça e etária, de orientação sexual e de capacidades, que 
resultam em processos de discriminação e que dão suporte e aprofundam as 
desigualdades, serão enfrentados no nosso governo. 

Propomos políticas públicas concretas que protejam essas pessoas, dando 
oportunidades para uma vida plena. Essas políticas terão como característica comum 
enfrentar as várias dimensões da desigualdade que elas vivem. Além disso, 
realizaremos campanhas que incentivem a sociedade a combater as situações que 
promovem o preconceito, a discriminação e a exclusão social de qualquer natureza. 

Políticas para Mulheres  

Vivemos tempos de intensificação dos ataques às vidas e aos direitos das mulheres.  
No nosso governo, as políticas públicas estarão presentes, com olhar articulado, em 
todas as áreas de governo, que propiciem:  

✰ Implantar políticas geradoras de autonomia econômica - capacitação profissional, 
geração de emprego e renda para mulheres do meio rural e urbano (inclusive com 
ampliação de vagas em creches públicas). 



✰ Fortalecer a rede de proteção e combate à violência contra a mulher, promovendo 
a assistência integral àquelas que sofreram violência doméstica e sexual e às meninas 
que sofreram abuso sexual. 

✰ Incentivar a capacitação contínua dos profissionais do sistema de segurança 
pública, do SUS, do SUAS e da Educação para maior proteção das mulheres de todas 
as idades. 

✰ Fortalecer as ações de atenção à saúde integral da mulher, com atendimento 
humanizado, em todas as fases de seu ciclo de vida.  

Políticas de Combate ao Racismo  

O racismo estrutural presente na sociedade brasileira é inadmissível e precisa ser 
firmemente combatido. Por essa razão, o governo do PT promoverá políticas 
transversais de promoção da igualdade racial e de oportunidades, inclusive as voltadas 
à prevenção da violência contra a juventude negra, com programas que reduzam sua 
mortalidade e encarceramento. 

✰ Fortalecer as ações de atenção integral à saúde da população negra, com ênfase 
acerca das especificidades dessa população e das doenças físicas e mentais 
decorrentes do racismo. 

✰ Desenvolver políticas públicas geradoras de oportunidades no mundo do trabalho e 
programas de empreendedorismo. 

Políticas para a comunidade LGBTIQ+  

Para que haja respeito e o reconhecimento das identidades de gênero e suas 
expressões é necessário garantir a inclusão, o respeito e a permanência dessa 
população nos espaços públicos e sociais. 

Políticas para Juventude  

Asseguraremos os direitos específicos da juventude, de acordo com as diretrizes do 
Estatuto da Juventude e para tanto vamos promover políticas de formação e inclusão do 
jovem na vida social, política e no mercado de trabalho. 

✰ Desenvolver ações de educação sexual junto aos jovens e seus familiares, visando a 
prevenção da gravidez precoce e indesejada e da AIDS/DST. 

✰ Ampliar, qualificar e descentralizar atividades culturais, de esporte e lazer.  

✰ Promover a qualificação profissional e para a gestão de empreendimentos destinados 
à juventude. 

✰ Articular com o comércio local, por meio de incentivo fiscal, a adoção do estágio 
remunerado no contra turno escolar. 

✰ Incluir na elaboração das Políticas públicas para a juventude as entidades ou 
organizações de representação dos nossos jovens e estudantes (Grêmios estudantis, 
centros acadêmicos, Conselho Municipal da Juventude, etc.). 

 

10 - CULTURA PARA TODOS.  
 

A cultura é elemento formador da identidade e autoestima de um povo. 

Executaremos uma Política de Cultura como direito básico do cidadão, que afirme o 
patrimônio histórico e a presença de todas as expressões culturais da cidade; 



entendendo que além de um direito social, a cultura é fator importante de 
desenvolvimento econômico e gerador de emprego e renda. 

A democratização do acesso aos bens culturais será um vetor de combate às 
desigualdades. No nosso governo, os bairros vão receber atenção redobrada no 
estabelecimento das políticas de cultura. 

Incentivaremos as atividades culturais e suas interfaces com a educação, o turismo, o 
meio ambiente, a saúde, o esporte e o lazer, criando e executando projetos envolvendo 
várias secretarias, entendendo a cultura como um tema transversal.  

Nosso programa de governo para a cultura é composto das diretrizes e propostas a 
seguir:     

O Sistema Municipal de Cultura  

✰ Considerar a diversidade local e respeitar as expressões, manifestações e segmentos 
organizados da cultura coxinense. 

✰ Dotar o Fundo Municipal de Cultura com recursos próprios, através da realização de 
editais periódicos e garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura. 

✰ Elaboração de um Plano Municipal de Cultura com metas e participação social. 

✰ Realizar, periodicamente, a Conferência Municipal de Cultura (FORARTE). 

✰ Realizar o Cadastro Cultural da cidade com artistas, trabalhadores da cultura, 
gestores culturais, produtores e grupos culturais. 

Equipamentos culturais  

✰ Estruturar um sistema de equipamentos culturais públicos e privados, possibilitando 
a exibição, a fruição e a produção de bens culturais. 

✰ Desenvolver calendário contínuo de ações nas diversas linguagens artísticas e 
manifestações culturais por meio de festivais, mostras, festas, feiras, programas 
musicais e exposições, a partir da interlocução com os produtores locais. 

✰ Tornar as escolas espaços de fruição e formação em Arte e Cultura.  

Patrimônio Arquitetônico  

✰ Preservar o patrimônio arquitetônico da cidade, com tombamento de prédios, 
incentivo à ocupação planejada para a preservação do acervo e da memória. 

✰ Consolidar o roteiro cultural da cidade, contribuindo para o turismo cultural e geração 
de novas oportunidades de emprego e renda.  

 

Festas Populares  

✰ Valorizar as festas tradicionais e populares, bem como os artistas locais, propiciando 
a descentralização dos eventos culturais e a criação de polos espalhados pelos bairros 
do município.    

✰ Promover a criação do Festival dos Trabalhadores e do Festival da Primavera.  

 

11 - ESPORTE E LAZER ACESSÍVEL A TODOS.  
 



O nosso governo garantirá o direito ao acesso da população, de todas as idades, ao 
esporte e lazer em seus bairros e comunidades, onde as escolas municipais terão um 
papel fundamental. 

Daremos uma atenção especial à utilização dos espaços públicos, praças e logradouros 
para a prática do esporte e do lazer. Estimularemos os momentos de convívio entre 
gerações, com jogos e outras práticas coletivas. Atenderemos também demandas de 
skatistas, ciclistas entre outros, para implantação de estruturas adequadas às suas 
práticas esportivas.  

Essas propostas serão desenvolvidas a partir de uma gestão democrática e participativa, 
procurando resgatar e preservar a memória do esporte como uma das bases da 
construção da identidade local e popular.  

Nosso programa para esporte e lazer é composto das seguintes diretrizes e propostas:     

Instituição do Sistema Municipal de Esportes e Laze r  

✰ Construir o Sistema Municipal de Esportes e Lazer para implementar uma política 
pública participativa e popular com controle social, sob a supervisão do Conselho 
Municipal de Esporte e Lazer. 

✰ Realizar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer. 

✰ Equipamentos e Recursos humanos  

✰ Promover a construção, melhoria e ampliação dos equipamentos e espaços públicos 
de esporte e lazer. 

✰ Construir equipamentos comunitários modulares, que contemplem as diversas 
manifestações artísticas, culturais e esportivas em um mesmo espaço público.  

✰ Abrir as quadras poliesportivas das escolas às comunidades. 

Capacitar gestores, técnicos e lideranças esportivas comunitárias. 

Lazer nos espaços públicos   

✰ Desenvolver animação artístico-cultural e esportiva nos espaços públicos voltados 
para o lazer: praças públicas, os equipamentos esportivos e escolas. 

✰ Implantar políticas públicas inclusivas, explorando a diversidade esportiva em 
atividades voltadas para mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas 
com deficiência. 

✰ Implantar um Programa de Orientação de Atividades Físicas nas praças da cidade e 
nos espaços onde a população realiza atividades. 

Eventos esportivos   

✰ Dialogar com as federações esportivas, visando contribuir com a captação de eventos 
esportivos locais, regionais e nacionais, na perspectiva de fortalecer a prática esportiva 
da nossa população, inclusive no paradesporto.    

✰ Fortalecer os Centros Esportivos Comunitários, com apoio aos eventos esportivos nos 
bairros, estimulando a prática esportiva, conforme a demanda da comunidade.  

✰ Ampliar as ações de escolinhas esportivas nos bairros, qualificando os técnicos e 
apoiando-os com materiais esportivos adequados.  

✰ Criar a Olimpíada Municipal que congregue todas as atividades esportivas 
organizadas no município. 

✰ Elaborar um calendário de eventos esportivos. 



✰ Fortalecer o esporte amador do nosso município em parceria com a Liga Municipal, 
incentivando as equipes organizadas com material esportivo e financiamento do 
campeonato. 

✰ Criar bolsa para os atletas de alto rendimento que competem em eventos de âmbito 
estadual, nacional e internacional.  

Esportes da escola  

✰ Aprimorar as aulas de educação física nas escolas, melhorando a infraestrutura e 
qualificando o corpo docente para ações educativas, tendo o esporte como um vetor de 
fortalecimento da cidadania.  

✰ Organizar jogos escolares, inclusive nas modalidades paradesportivas.  

 

12 - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E TRANSPARÊNCIA.  
 

Nosso Programa de Governo considera fundamental compartilhar o exercício do 
governo com a população. A realização desta concepção de governo é a maneira mais 
concreta de construir a prática da cidadania ativa e de aprofundar a cultura democrática 
no plano municipal. 

Essa concepção torna-se ainda mais importante tendo em vista os ataques que a 
democracia do nosso país tem sofrido por parte de lideranças autoritárias, que defendem 
retrocessos inaceitáveis nas políticas sociais, nos direitos humanos, previdenciários e 
trabalhistas. A extinção de Conselhos Participativos ligados às políticas públicas, em 
decreto de abril de 2019, desmontou os canais de participação da sociedade e dificultou 
ainda mais a transparência e o acesso aos dados públicos. 

É nesse cenário de resistência e enfrentamento, que reafirmamos a importância da 
participação cidadã vir acompanhada de mecanismos de controle social da gestão 
pública. O exercício da participação cidadã, que virá acompanhada do controle social, 
construirá uma esfera pública democrática, onde os diferentes interesses poderão se 
expressar em igualdade de condições, resultando no debate de ideias e na negociação 
de propostas; evitando os privilégios de poucos em detrimento dos interesses da maioria 
da população. 

Para tanto, propomos as seguintes diretrizes e ações: 

Participação Cidadã na destinação dos recursos públ icos  

O Orçamento Participativo (OP) será o carro-chefe da participação cidadã. 

Nessa conjuntura de crise econômica o Orçamento Participativo será ainda mais 
importante, pois permitirá que o governo identifique com clareza as prioridades para 
aplicar os escassos recursos de forma mais sintonizada com as necessidades da 
população.  

Em 2021, o Plano Plurianual, que define as prioridades para os 4 anos de governo, será 
elaborado de forma participativa. Essas prioridades orientarão as futuras discussões do 
OP. 

Será constituído o Conselho do OP, com representantes eleitos, responsável por fazer 
o acompanhamento da execução das demandas incorporadas ao Orçamento de cada 
ano.  



Nosso governo tem o compromisso com a participação da população na formulação, 
execução e monitoramento de políticas públicas específicas, como na gestão dos 
equipamentos públicos (escolas, unidades de saúde etc.). Assim, propomos: 

✰ Consolidar os Conselhos existentes e criar o fórum dos Conselhos, estabelecendo 
condições adequadas ao seu funcionamento e garantindo diversidade e legitimidade das 
representações. 

✰ Estimular a participação dos diversos segmentos da cidade nos conselhos gestores 
de políticas públicas, com especial atenção aos usuários dos serviços e equipamentos 
públicos. 

Condições adequadas para o exercício da Participaçã o Cidadã  

O exercício de participação precisa garantir igualdade de condições entre os 
participantes e com o governo municipal. Nosso governo irá: 

✰ Utilizar recursos, técnicas e metodologias que possibilitem e facilitem o entendimento, 
a comunicação e a expressão de ideias. 

✰ Fornecer informações apresentadas de forma clara, com recursos de visualização e 
outras estratégias capazes de tornar a participação do cidadão o mais fundamentada 
possível. 

✰ Realizar atividades de formação para os conselheiros sobre as políticas públicas, o 
funcionamento da gestão, o papel dos canais de participação, na perspectiva de 
fortalecer sua atuação.  

Novas tecnologias de informação e comunicação na Pa rticipação Cidadã  

O envolvimento da sociedade inclui também o espaço digital no OP e na ampliação dos 
temas a serem debatidos como, por exemplo, o tipo de uso de uma nova praça, a 
programação de uma festa tradicional ou a opinião sobre diferentes temas. 

Essa prática de Governo Aberto, será importante porque, além de gerar uma cidade mais 
sintonizada com as expectativas da população, também estimulará o sentido de 
pertencimento das pessoas, propiciando o uso mais responsável dos equipamentos e 
serviços públicos. 

 

13 - GESTÃO ÉTICA E EFICIENTE.  
 

Perseguiremos durante todo o mandato dois objetivos centrais: tornar a prefeitura capaz 
de prestar mais e melhores serviços de qualidade à população e introduzir maior 
transparência à ação governamental.  

Estes objetivos exigirão o fortalecimento da capacidade da Prefeitura cumprir suas 
funções, mas também para garantir a igualdade de acesso de qualquer munícipe aos 
serviços e ao aprimoramento dos mecanismos de transparência governamental.  

Adotaremos uma nova forma de organizar a ação da Prefeitura, tornando-a mais 
moderna, inovadora, eficiente e responsável. Este novo modelo de gestão se estruturará 
a partir das diretrizes a seguir. 

Gestão ética e transparente  

Durante todo o governo, seremos firmes no combate à corrupção e à impunidade, com 
o fortalecimento dos mecanismos de controle, enfrentando esses maus hábitos tão 
arraigados na cultura política brasileira. 



Adotaremos também os mais variados canais e instrumentos de transparência para 
prestar contas da ação de governo. Ampliaremos também o acesso aos dados públicos, 
sempre que possível, em formatos abertos, conforme estabelece a Lei de Acesso à 
Informação (LAI). 

Fortalecer a capacidade institucional e gerencial d a Prefeitura 

Ainda no primeiro ano de governo iremos reformar e adequar o prédio do antigo fórum 
para instalar a nova Sede da Prefeitura Municipal de Coxim. 

Modernizar e qualificar o setor de arrecadação do município visando promover a 
eficiência e eficácia no recolhimento e aplicação das receitas. 

Realizaremos uma inversão de prioridades, atendendo prioritariamente os bairros e 
populações mais vulneráveis com a ampliação dos serviços e de obras por toda a cidade. 
Assim, será necessário dotar a prefeitura de melhores condições para realizar todas 
essas atividades. 

Para alcançarmos bons resultados, os servidores públicos são essenciais. Criaremos 
um ambiente de respeito e confiança, garantindo seu engajamento aos objetivos do 
governo. O diálogo com as entidades sindicais dos servidores será democrático e 
transparente, com a instituição da Mesa de Negociação Permanente. 

A elaboração e a execução das políticas públicas será feita de forma integrada entre as 
diversas áreas de governo, superando a tradicional fragmentação das ações. Além 
disso, essa atuação coordenada deverá se estender aos diferentes bairros da cidade, 
considerando suas necessidades específicas. 

Realizaremos parcerias com diferentes agentes, com as universidades para ampliar a 
capacidade técnica da prefeitura e dos servidores e até mesmo na execução de políticas, 
com o setor privado, por meio de concessões ou PPPs, garantindo uma regulação 
rigorosa sobre a qualidade dos serviços prestados. Setorização do serviço público de 
limpeza e manutenção dos espaços públicos (ruas, praças, prédios públicos, etc.).  

Aproveitaremos o potencial de parcerias com outros municípios, através do COINTA 
para prestação conjunta de serviços, compras comuns e promoção do desenvolvimento 
regional. 

Gestão inovadora  

Tornaremos o cidadão o foco central de nossa atividade, com investimentos no 
aperfeiçoamento das atividades com maior impacto na prestação de serviços como, por 
exemplo, o atendimento presencial e na Internet. Avançaremos para um Governo Digital 
com a adoção de tecnologias na prestação de serviços. 

Além disso, usaremos os dados disponíveis para melhorar os serviços e economizar 
recursos.  

Buscar permanentemente a qualidade da despesa públi ca 

Esse compromisso será um princípio fundamental, ainda mais nesse momento de 
aprofundamento da crise econômica e social, que levará ainda mais pessoas a depender 
dos serviços públicos. Faremos um monitoramento cuidadoso de todas as despesas, 
sejam os grandes montantes, como a folha de pagamento, sejam as despesas de 
manutenção, como água, energia, telefonia, entre outras.  

Usaremos o poder de compra da prefeitura, adquirindo produtos e serviços de melhor 
qualidade, sustentáveis e por menor preço e, quando possível, incentivando as 
empresas locais, especialmente as pequenas o que acaba revertendo em geração de 
emprego e renda em nosso município. 


