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1 EDUCAÇÃO E CULTURA 

  
 
  

AÇÕES 
___________________________________________________________ 
 

• Pagamento, do piso salarial nacional para os professores da rede 
municipal de Ensino (Lei 11.738), de 2008); 

• Dotar a rede municipal de melhores instalações, construindo, 
ampliando, conservando e reformando os espaços já existentes, 
proporcionando uma ampliação na oferta da educação; 

• Oferecer educação de qualidade a todos os alunos da rede municipal 
de ensino; 

• Levar melhores condições e suporte ao ensino das escolas rurais; 

• Implementar um programa de melhoria da merenda escolar, de forma 
que possamos oferecer alimentos de qualidade e quantidade 
suficiente, com a orientação de nutricionista; 

• Incentivar e dar suporte a um programa de hortas escolares 
orgânicas, com intuito pedagógico e também com objetivo de obter 
alimentos saudáveis; 

• Implementar um programa de fornecimento, aos alunos, de uniformes 
e materiais escolares básicos, tais como: lápis, borrachas, canetas, 
cadernos, mochilas, etc.; 

• Promover capacitações permanentes aos profissionais da educação, 
através de cursos oferecidos pelo município; 

• Realizar concursos públicos para trabalhadores em educação de 
acordo com necessidade de demanda; 

• Instituir um programa de incentivo e valorização do professor, onde o 
processo de formação continuada contribua para sua promoção; 

• Criar laboratórios de informática, com internet, para acesso de todos 
os alunos da rede municipal; 

• Fortalecer a Educação Especial e Inclusiva com atendimento 
especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais e 
formação continuada aos professores que atuam nessa modalidade de 
ensino; 

• Implantar programas e projetos com objetivo de corrigir a distorção 
idade/ano dos alunos da rede municipal de ensino; 



• Implantar uma biblioteca, inclusive informatizada, para uso da 
população coxinense; 

• Criar uma plataforma digital que atenda as necessidades pedagógicas 
e administrativas da Educação municipal; 

• Buscar parcerias com o Ministério da Educação, com a Secretaria de 
Estado de Educação, empresas, instituições e sociedade, visando a 
melhoria da qualidade de ensino; 

• Desenvolver atividades culturais que promovam o conhecimento e 
preservação dos costumes e a história do município; 

• Apoiar as atividades desenvolvidas pelos centros de tradições 
existentes no município; 

• Promover atividades culturais que descubram e aperfeiçoem nossos 
talentos; 

• Realizar regularmente, atividades culturais, que envolvam e integrem 
os agentes culturais, buscando a participação efetiva da população, de 
todas as faixas etárias (saraus, feiras, exposições, shows, oficinas, 
etc.); 

• Criar espaços físicos apropriados, para práticas e atividades culturais. 
 
 
 
 

2 SAÚDE 

 
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 

 
 
• Fortalecer e o Conselho Municipal de saúde, repassando-lhe os 

recursos de direito e concedendo-lhe autonomia para planejar e 
executar suas atividades; 

• Instituir uma política administrativa descentralizada, participativa, 
transparente, que valorize os profissionais; 

• Criar uma equipe intermunicipal, com a função de fiscalizar, planejar, 
administrar e arrecadar recursos para o Hospital Regional de Coxim; 

• Otimizar investimentos em recursos humanos, equipamentos, 
medicamentos, materiais de consumo, permanentes e estrutura física 
das unidades de saúde; 



• Promover, condições dignas de trabalho para os assistentes sociais e 
agentes de saúde.  

• Implementar o atendimento hospitalar em diversas áreas, como 
Serviço Social, Nutrição, Psicologia, Odontologia, dentre outras; 

• Incentivar campanhas contínuas, junto ao Hemosul, para garantir 
estoques de sangue e seus derivados; 

• Promover cursos de capacitação dos profissionais, com objetivo de 
melhorar a humanização do atendimento, dos usuários das unidades 
municipais de saúde; 

• Ampliar a rede de atendimento dos Postos de Saúde aos bairros mais 
longínquos; 

• Implantar, atendimento 24HS nos postos de saúde dos bairros, para 
melhor atendimento a população; 

• Implementar programas de atendimentos odontológicos, como 
técnicas de higiene dental, atendimento emergencial, preventivo e de 
prótese; 

• Implementar os serviços de controle de endemias e vigilância 
sanitária; 

•  Implantar canil municipal, para guarda e tratamento de animais em 
situação de rua, para posterior adoção;  

• Implantar Castra-Móvel, visando a diminuição de animais 
abandonados; 

• Clínica Veterinária Municipal para atendimento de animais da 
população de baixa renda.  

 
 
 
 
 

 3 INCLUSÃO SOCIAL 

 IDÉIAS 
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 

 
• Elaborar cadastro e diagnóstico sócio-econômico da população, para 

atendimento de suas demandas, incluindo as portadoras de 
necessidades especiais; 



• Manter um sistema de vigilância para garantir os direitos de 
seguridade humana e social, como a fiscalização em órgãos públicos e 
privados, com relação a acessibilidade física e de informação aos 
portadores de necessidades especiais; 

• Promover atividades voltadas aos portadores de necessidades 
especiais, nas áreas da cultura, esporte, educação e lazer; 

• Criar um programa de incentivo a geração do primeiro emprego e para 
pessoas que se encontram há mais de 1 ano fora do mercado de 
trabalho formal, dando incentivo fiscal aos empresários que gerarem 
vagas de trabalho para esta demanda, minimizando a problemática do 
êxodo municipal; 

• Realizar em parceria com o empresariado local, uma caravana móvel, 
com a finalidade de atender a população dos bairros mais carentes, 
oferecendo serviços jurídicos, cartorários, médicos, odontológicos, 
oftalmológicos, cabeleireiro, lazer, etc.; 

• Promover, em parceria com instituições públicas, privadas, ou de 
outra natureza, cursos profissionalizantes gratuitos a população, a fim 
de promover a capacitação de mão de obra. 

• Implantar nas praças públicas dos bairros, atividades físicas, culturais 
e de lazer, destinadas as crianças, adolescentes, jovens, família, 
mulher e idosos; 

• Criar equipe multidisciplinar, para que realize trabalho constante nos 
bairros (escolas, praças, unidades de saúde), com objetivo de orientar 
sobre saúde da mulher, gravidez na adolescência, doenças 
sexualmente transmissíveis, abuso infantil, etc.; 

• Instituir um programa voltado aos idosos, com acompanhamento 
profissional, com atividades físicas, culturais, educacionais e de lazer, 
entre outras; 

• Promover aos jovens, o acesso a cursos, palestras educativas sobre 
sexualidade, meio ambiente, turismo, teatro, poesia, direitos humanos, 
etc.; 

• Apoiar as atividades culturais, sociais, filantrópicas, assistenciais, 
realizadas por grupos e instituições de jovens; 

• Criar e democratizar a utilização de espaços existentes para as 
práticas esportivas, culturais e de lazer; 

• Promover e apoiar as atividades esportivas em todo o município, 
estimulando a socialização, a educação, afastando o jovem da 
dependência química e da criminalidade; 

• Promover cursos de qualificação aos jovens para o mercado de 
trabalho, especialmente com direcionamento para as áreas que 
apresentam maior carência de profissionais; 

 

• Criar a Casa da Mulher Brasileira, para apoio e acolhimento das 
mulheres vitimas de abusos e violência doméstica.  

 



 
 

4 AGROPECUÁRIA 

  
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 

 

• Implementar um setor técnico para a gestão do desenvolvimento 
agropecuário municipal, dando atenção prioritária aos pequenos 
proprietários rurais; 

• Estabelecer parcerias com o Governo do Estado, Universidades, 
sindicatos, para execução de um programa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, capacitando mão de obra e diagnosticando a vocação 
econômica de cada propriedade rural; 

• Incentivar a criação de pequenos animais, produção frutífera, 
hortaliças e de leite; 

• Montar uma patrulha mecanizada, prestadora de serviços 
agropecuários, de forma planejada, aos pequenos agricultores; 

• Fomentar e incentivar a criação de pequenas agroindústrias 
comunitárias, voltadas à produção de derivados de leite, doces, pequi, 
frangos, peixes, etc.; 

• Construir uma estrutura para a feira do produtor rural e normatizar a 
mesma, para que se destine única e exclusivamente a esse fim; 

• Promover e capacitar os pequenos produtores rurais, firmando 
parcerias para que a produção, seja vendida a prefeitura Municipal, 
para uso na merenda escolar;  

• Promover e apoiar eventos rurais, tais como, exposições 
agropecuárias, cavalgadas, palestras, dia de campo, dentre outros. 

 
 

 



5 TURISMO E MEIO 

AMBIENTE 
  
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 

 

• Promover o fortalecimento do setor, com a criação de uma Secretaria 
de Turismo atuante, formada por mão de obra qualificada, capaz de 
elaborar um bom planejamento e executar uma gestão participativa; 

• Incentivar e fortalecer o Conselho Municipal de Turismo, apoiando e 
incentivando suas ações; 

• Realizar um estudo das potencialidades turísticas, buscando 
identificar novas peculiaridades; 

• Implantar estruturas de acesso e melhorar as já existentes, dando 
melhores condições de desenvolvimento aos produtos turísticos; 

• Oferecer apoio e assistência, com profissionais capacitados, aos 
proprietários de potenciais turísticos, que desejam transformá-los em 
produtos e orientar os proprietários dos produtos já existentes, 
buscando o melhoramento e o desenvolvimento; 

• Criar um plano de incentivo aos proprietários, que investirem e 
adequarem seus empreendimentos, obedecendo e respeitando as 
normatizações do turismo e o planejamento municipal (incentivo fiscal 
e selo de qualidade turística municipal, criado pela Secretaria de 
Turismo); 

• Estimular a realização de eventos públicos, voltados para o setor de 
turismo, retomando a tradicional “FESTA DO PEIXE”; 

• Criar o campeonato municipal de pesca; 

• Dotar a cidade de melhorias urbanísticas, como iluminação pública, 
limpeza urbana, sinalização e paisagismo; 

• Elaborar para o setor, um plano de capacitação de recursos humanos; 

• Implantar em local estratégico e de fácil acesso, um CAT (Centro de 
Atendimento ao Turista), com o objetivo de orientar, divulgar e 
encaminhar os turistas que visitam o município; 

• Criar o programa “Dia do Turista Mirim”, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, premiando os alunos destaque da rede 
municipal, oferecendo um dia especial, com palestra sobre a 
importância da preservação ambiental para o turismo, seguido de 



visitações aos empreendimentos turísticos parceiros, almoço, 
visitações e distribuição de um Kit aos alunos (camiseta, garrafinha e 
boné); 

• Implantar em parceria com o COINTA, um programa municipal de 
conservação do solo e dos recursos hídricos, priorizando as 
microbacias turísticas; 

• Incentivar a criação de uma unidade de separação, tratamento e 
comercialização de lixo reciclável; 

• Implantar em espaços públicos, como praças, áreas esportivas, 
culturais, feiras, calçadas, próximas a locais turísticos, pontos de 
coleta seletiva de lixo; 

• Criar campanhas de conscientização, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, trabalhando junto aos alunos, questões como 
utilização do lixo, poluição dos rios, preservação do meio ambiente, 
prevenção aos problemas negativos, gerados pela atividade turística 
(drogas, gravidez na adolescência, DST, dentre outros); 

•  Buscar parcerias, junto aos governos Estadual e Federal, para a 
implantação ou ampliação da rede de coleta de esgotos domésticos, 
bem como do sistema de tratamento desses resíduos. 

 
 

6 URBANISMO E HABITAÇÃO 

  
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 

 

• Elaborar um plano de desenvolvimento urbano sustentável, que 
equilibre o crescimento da cidade, a preservação ambiental e a 
melhoria da qualidade de vida da população; 

• Criar um Centro Público de Controle Urbanístico, encarregado de 
executar o inventário e a atualização das benfeitorias existentes, 
criando um banco de dados, disponível ao cidadão; 

• Criar um programa de urbanização, conservação, manutenção, 
urbanismo e paisagismo de praças públicas; 

• Elaborar e executar um projeto de melhoramento das fachadas dos 
prédios públicos municipais; 



• Desenvolver em parceria com a população, um projeto de 
padronização das calçadas, facilitando o acesso e deslocamento de 
portadores de necessidades especiais; 

• Propor convênio com a Secretaria de Estado de Segurança para 
aproveitar mão-de-obra dos reeducando (presos), para manutenção de 
prédios públicos;   

• Implantar sinalização de trânsito e placas normativas, em todas as 
ruas, inclusive de bairros periféricos; 

• Criar um programa de urbanização e paisagismo específicos para as 
margens do Rio Taquari (perímetro urbano); 

 
 

7 TRABALHO E RENDA 

  
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 
 
 

• Promover a revitalização do nosso centro comercial, discutindo a 
possibilidade de criar novos atrativos; 

• Buscar parceria junto a Associação Comercial e Industrial de Coxim, a 
fim de incentivar com que nossa população efetue compras em nossa 
cidade e captar consumidores de municípios vizinhos; 

• Articular, junto aos agentes financeiros, acesso ao crédito destinado 
ao desenvolvimento comercial e industrial; 

• Dialogar com investidores e técnicos, a fim de priorizar os 
investimentos locais e de captar investidores de outras regiões; 

• Promover cursos de aperfeiçoamento técnico e gerencial, para as 
micro e pequenas empresas existentes no município e para as 
pessoas que pretendem iniciar seus próprios negócios; 

• Investir na agência de intermediação de empregos, maximizando o 
encontro dos desempregados, com as vagas disponíveis; 

• Criar uma área destinada a um Parque Industrial, ceder espaços 
físicos e conceder incentivos fiscais a empresas investidoras; 

• Implantar um programa de suporte técnico e um espaço destinado à 
incubadora de micro e pequenas empresas, oportunizando o 
investimento e crescimento do pequeno investidor; 

 



 

 

8 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

  
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 

 
 

• Redução, do ISSQN para alíquota de 2,5 %. 

• Promover reforma administrativa, visando economia aos cofres 
públicos do Município; 

• Exercer os princípios da responsabilidade, honestidade e 
transparência na gestão de forma geral e, em especial, no que diz 
respeito aos recursos financeiros que entram e saem dos cofres 
públicos; 

• Estabelecer parcerias com os governos Federal e Estadual, para a 
realização de programas de interesse do município; 

• Criar uma relação próxima entre as secretarias municipais, gerando 
um trabalho em equipe, que facilite a administração pública; 

• Implementar um programa de desenvolvimento de recursos humanos, 
que proporcione aos servidores, o aperfeiçoamento constante em 
todas as áreas, inclusive no aumento do grau de escolaridade; 

• Criar um programa, em parceria com a Secretaria de Segurança 
Pública Estadual, disponibilizando recursos para intensificar a 
segurança da população, especialmente no horário noturno, nas 
proximidades das escolas; 

• Reativar, Centros Comunitários e Ucan;   

• Criar uma Central Pública de Informática, disponibilizando à 
população, computadores, impressoras e internet, dando acesso de 
uso a população de baixa renda; 

 
 



 9 ESPORTE E LAZER 

  
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 

 
 

• Utilizar as escolas e espaços públicos (praças, poli esportiva, centros 
esportivos), de forma a transformá-los em centros de esporte e lazer, 
com atividades constantes nos bairros; 

• Fomentar os campeonatos interescolares, entre os bairros e até 
mesmo intermunicipais, em diversas modalidades, buscando a 
integração e a dispersão dos jovens, da criminalidade e das drogas; 

• Investir regularmente, na capacitação de profissionais, que possam 
atuar como monitores de projetos esportivos; 

• Patrocinar a participação de atletas e equipes, representantes do 
município, em eventos realizados em outros municípios e até mesmo 
em outras regiões do país; 

• Implantar uma política de esporte e lazer, articulada com as 
secretarias de educação e saúde, que valorize a integração social; 

• Elaborar um programa de prática esportiva continuada para a criança 
e adolescente, que permita o acompanhamento de seu 
desenvolvimento escolar; 

• Elaborar programas esportivos e de lazer, que insiram as mulheres e 
os portadores de necessidades especiais; 

• Implantar o projeto bom de bola, bom de escola. Através da criação 
de escolinhas de futebol, incentivando a frequência escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 



10 Infra Estrutura  

  
 

AÇÕES 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 

• Criar um consórcio com produtores rurais para manutenção de 
estradas e pontes; 

• Criar projeto executivo para buscar recursos, junto ao Ministério das 
Cidades para realização de obras de pavimentação e recuperação de 
pontes, utilizando recursos federais; 

•  Montar plano diretor junto à comunidade, para que sejam definidas as 
prioridades para execução de obras de melhoramento para a 
comunidade; 

• Valorizar os servidores da Secretaria de Obras, oferecendo condições 
dignas para execução dos trabalhos; 

• Renovar e manter os equipamentos da Secretaria de Obras;  

• Implantar o acesso entre avenida Pedro Pedrossian ao IF-MS na 
avenida Márcio Lima Nantes; 

• Implantar o acesso entre as avenidas Mato Grosso do Sul ao Previsul;  

• Implantar o acesso entre o Bairro Vale do Taquari ao Antigo Laticínio 
Trevisan e Pesqueiros;  

• Implantar Porto (Fluvial) Municipal no Distrito de  Silviolândia;  

• Implantar iluminação na ponte entre o Distrito de Silviolândia e o 
córrego da Onça; 

• Criar Praça de Eventos;  

•  Implementar a lei orgânica do Município garantido acessibilidade as 
pessoas com necessidades especiais; 

• Implantar a Usina de Reciclagem de Lixo. Em parceria com os 
Recicladores. (Projeto Piloto em Londrina -PR) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


