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1. SAÚDE 

 

Buscar garantir permanentemente o acesso ao atendimento integral para todos 

que procuram a rede pública de Saúde, oferecendo serviços de qualidade e 

tratamento humano e respeitoso. 

 

Criação do PAD: Programa do Atendimento Domiciliar (pacientes acamados). 

Acompanhamento especial a doentes acamado-crônicos (Derrame, AVC, 

Deficiente Físico, Acidentado) por Médico, Fisioterapeuta e enfermeiro; 

 

Maternidade: Construção de um Hospital Materno Infantil em Coxim, para 

atendimento de âmbito regionalizado, implantado através de Consórcio 

Intermunicipal de Saúde; 

 

Contratação através de concurso público de Obstetras e Pediatras necessários 

para o atendimento no Hospital Materno Infantil da Região Norte do Mato 

Grosso do Sul; 

 

Implantação do CAPS infantil, CAPS álcool e drogas e emergência psiquiátrica; 

 

Criar uma central de regulação (organizar o acesso na rede estadual/municipal 

de saúde); 

 

Ações para serem executadas no Programa Saúde da Família – PSF: 

 

 Médicos (08 horas / dia em todos PSF);



 Fazer com que o médico crie vínculo com a comunidade local;



 Acompanhamento de pacientes acamados (cidadão que possui alguma 
doença crônica, gestante etc.);



 Campanhas preventivas (odontológicas, dengue, DST, higiene pessoal, 
cólera, diarreia, pneumonia, academia ao ar livre, Fisioterapia );



 Programa + Saúde Mulher – Miomas, pré-natal de risco, pré-natal de 

adolescentes, fisioterapia Ginecológica, Colposcopia, Papanicolau, Câncer de 

mama (detecção e prevenção), PAAF e core biopsy da mama, mastologia, 

cirurgia de vasectomia, laqueadura, inserção de DIU, psicologia obstétrica, 

fisioterapia uroginecológica;



 Programa mãe Coxinense (diminuir a mortalidade infantil): garantir às 

gestantes um pré-natal de qualidade, referência no parto hospitalar e 

acompanhamento do desenvolvimento do bebê, em especial no seu primeiro 

ano de vida.

 

ETAPAS: Atenção Primária, o trabalho começa com a capacitação das equipes 

para a realização do pré-natal e acompanhamento das crianças, classificação 

de risco da gestante e do bebê menor de um ano, e a vinculação do parto de 

acordo com o grau de risco. 

 

Atenção secundária, entram os ambulatórios especializados para a realização 

do pré-natal de risco e para o atendimento das crianças menores de um ano 

em situação de risco. 

 

Atenção terciária assegura a referência hospitalar para a realização do parto de 

modo seguro e solidário, de acordo com o grau de risco da gestante. 

 

Remédios: Reorganização de toda a assistência farmacêutica; Implantação do 

Programa Remédio em Casa; Fazer gestões junto ao Governo do Estado para 

regularizar o fornecimento de medicamentos de alto custo; 

 

Convênios: Estabelecer convênios com clínicas médicas particulares para 

suprir a demanda de especialidades; 

 

Desenvolver ou melhorar programas de atenção ao idoso: Atendimento em 

instituição asilar, prioritariamente idosos sem família, com serviços nas áreas 

social, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia ocupacional, 

enfermagem, odontologia e outras atividades específicas para o segmento. 

 

Saúde Bucal: 

 

 Reorganização da Saúde Bucal, reequipando todas as unidades, adotando o 

programa Brasil Sorridente, com novos consultórios e dentistas em todas as 

Unidades Básicas,



 Melhoramento do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas;

 

Estimulo para o Trabalhador: Criar o sistema de remuneração por 

produtividade criando assim Incentivo ao bom desempenho do funcionário nas 

unidades de saúde, visando melhorar o atendimento ao cidadão; 

 

Implantar o Programa de Saúde Escolar: Atendimento de dentista, otorrino e 

oftalmologista, incluindo fornecimento de óculos aos alunos carentes; 
 

Pronto Atendimento Médico – Hospital Regional – Reestruturação 

(Levantamento/diagnóstico da situação atual, infraestrutura de TI, 

equipamentos, reestruturação de Recursos Humanos, Orçamentos, perspectiva 

de novas construções e ampliação de novas áreas); 

 



Crianças Especiais: Criação do Serviço Especial de Transporte Conveniado, 

com atendimento médico, fisioterapeuta, odontológico e nutricionista; 

 

 

2. EDUCAÇÃO 

 

Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de forma 

a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrições. 

 

Adquirir Lousas Digitais para serem utilizadas nas escolas – Aulas mais 

Dinâmicas; 

 

Distribuição de material escolar gratuito para todos os alunos da rede 

municipal; 

 

Plano de Cargos e de Carreira para os Professores; Criar Estatuto e Plano de 

Cargos e Carreira do magistério público municipal e pagamento do Piso 

Nacional; 

 

Aumentar Vagas e construção de novas Escolas e de Creches; 

 

Abrir as escolas nos fins de semana implementando atividades esportivas e 

culturais; 

 

Ampliação dos programas de educação em tempo integral; 

 

Manter o fornecimento de material didático e merenda de boa qualidade a 

todos os alunos da rede municipal de ensino, acrescentando um par de tênis 

ao kit do uniforme escolar; 

 

Aumentar a oferta de transporte escolar gratuito; 

 

Criar o Programa de Apoio ao Professor (PAP) com orientações à postura 

corporal, fonoaudiologia e conforto ergonômico;. 

 

Criar o cursinho pré-vestibular municipal gratuito para alunos de baixa renda 

em parceria com a UEMS; 

 

Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do município; 
 
 

Aprimorar os programas de alfabetização de jovens e adultos; 

 

Eliminar o déficit de vagas na educação de 0 a 5 anos, atendendo plenamente 

a demanda atual.  

 

 

3-INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIA 

 



Fomentar a atração de empresas para se instalarem no município, com 

incentivos, para geração de empregos e renda; 

  

Trazer cursos profissionalizantes visando qualificação profissional e a 

autonomia financeira; 

 

Fomentar Cooperativas para pequeno produtor; 
 
Criação de uma secretaria que atenda o pequeno produtor e a agricultura familiar, 
com todo suporte técnico e incentivos voltados para a produção e melhorias na 
zona rural; 
 
Estradas Rurais – Readequação e reforma de todas as estradas rurais do 

município, melhorando assim as condições de transporte escolar e o 

escoamento da produção; 

 

Gênero e Raça: criação do Centro de Referência da Mulher Vítima de 

Violência; parceria com a Delegacia da Mulher para implementação da Lei 

Federal 11.340/06 conhecida como Lei Maria da Penha;  

 

Acompanhamento e apoio a portadores de deficiência física. De cada 100 

brasileiros, 14 são portadores de algum tipo de deficiência. Para a maioria 

deles, a inclusão social ainda é um sonho; 

 

Dependentes Químicos: Convênio com às casas de recuperação de 

dependentes químicos drogas e álcool Esporte – CAPAS; 

 

Investir no esporte, Formalizar Centros de Excelência Municipal nas mais 

diversas modalidades desportivas, com destaque para o Xadrez, Judô, 

natação, ginástica artística e atletismo; 

 

Reformar os ginásios poliesportivos, bem como construção e manutenção de 
quadras desportivas nos bairros; 

 

Construção de Pistas de skate em locais escolhidos pela comunidade; 

 

Recuperação da malha asfáltica que se encontra em estado lastimável, não 

suportando mais pequenos reparos e as operações de recape e tapa-buraco, 

maximizando a durabilidade dessas obras de infraestrutura; 

 

 

Plano de Pavimentação Municipal – pavimentação de ruas onde ainda não 

possui asfalto. 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Trocar todas as lâmpadas em todos os bairros por 

lâmpadas iguais às do centro da cidade, que tem maior qualidade e menor 

consumo de energia. Com a economia feita, a luz poderá ser levada a lugares 

sem iluminação; 

 



 

4 - MEIO AMBIENTE 

 

Implantar um programa voltado para a coleta seletiva de material reciclável, 

com incentivo a criação de cooperativas de catadores e demais alternativas 

para geração de renda.  

 

Criar um plano de gerenciamento para os resíduos sólidos; 

 

Criação de Parque/bosques em várias regiões do Município; 

 

Universalização dos serviços de água e esgoto; 

 

Criar um conselho municipal voltado para as Políticas do meio ambiente 
(Fiscalização/Conselhos). 

 

 

5 -TURISMO 

 

Criar um centro de atendimento ao turista: funcionando como posto de 

informações e serviços aos visitantes, com atendentes que forneçam 

informações sobre hotéis, restaurantes, pontos turísticos, e informações gerais 

sobre a cidade; 

 

Elaboração de planos para desenvolvimento do turismo, com melhorarias na 

infra-estrutura das áreas de interesse turístico com recursos públicos 

 

Criar uma sistemática de classificação da rede de hospedagem e alimentação. 

 

Ter mecanismos de divulgação de nosso município como cidade turística. 

 

  
6-CULTURA 

 

Criar o Conselho Municipal de Cultura. / Leis Municipais de incentivo a cultura; 

 

Criar Festivais de música Sertaneja, Gospel, etc.; 

 

Revitalizar a Feira de Artes e Artesanato, em local apropriado; 
 
Retomada da tradicional “Festa do Peixe”; 

 

Apoio a Festa Anual do Divino de Coxim; 
 
Apoiar e buscar incentivos para divulgação do trabalho dos artistas locais; 

 

Ampliar os Pontos de Cultura; 

 



Criação de Praças do Esporte e da Cultura que integram num mesmo espaço 

físico, programas de ações culturais, danças, músicas, práticas desportivas e 

de lazer,  

 

 
7-SEGURANÇA 

 

Implantar vídeo-monitoramento com câmeras no centro da cidade, nos 

cruzamentos mais importantes, nas proximidades das escolas, nos centros 

comerciais de bairros, no hospital regional, nos posto atendimento à saúde e 

nos principais acessos à cidade; 

 

 
8-AGROPECUÁRIA 

 

Prestar orientação técnica aos produtos rurais, visando aumentar a 

produtividade e lucratividade; 

 

Criar canais de comercialização adequados aos produtos rurais; 

 

Criação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS). 

Comissão de Representantes de vários setores agrícolas para elaboração do 

PMDRS, que será uma ferramenta de fundamental importância na 

implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural do 

município, este contemplará tanto o pequeno, quanto o médio e grande 

produtor rural.  

 

Fomentar incentivos para o sistema de Cooperativas para Pequenos Produtores, 
com objeto de terem maior poder de negociação de seus produtos, tanto na 
compra como na venda. 
 
Trazer feiras e exposições voltadas ao agronegócio. 
 
Criar incentivos e estrutura para a feira do produtor, dando melhores condições 
para os feirantes venderem seus produtos, o que consequentemente atinge o 
produtor que traz os produtos do campo para o comércio local, gerando renda e 
estimulando a economia. 
 

 

9-HABITAÇÃO 

 

Casa da Família: construção de moradias, realizada em parceria com a Caixa 

Econômica Federal, associações e comunidades envolvidas com recursos do 

Tesouro Estadual/Federal com subsídio do FGTS para atendimento de famílias 

com renda bruta mensal de até 4 salários mínimos, produzidas pelo Programa 

Minha Casa, Minha Vida. 

 

Regularização Fundiária (escrituras) em conjunto com Governo Estadual. 


