
Plano de Governo 

 

Ivinhema, uma das mais importantes cidades da região do Vale do Rio 
Ivinhema merece uma administração pública voltada ao desenvolvimento 
econômico e humano sustentável.  

Este plano de Governo representa a síntese das propostas da candidatura 
de Gel Faccina e Aline Kuhnen para a Prefeitura de Ivinhema com seriedade 
e comprometimento com a geração de oportunidades para toda a 
população. 

A democracia, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável são os 
rumos norteadores na construção de uma “nova cidade”. 

As candidaturas de Gel e Aline quer a partir deste plano de governo tornar 
a política como instrumento de participação popular e empoderamento de 
todos os segmentos da comunidade. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

 

 Recuperação e conservação das estradas vicinais através de 
convênios com governos Federal e Estadual e empresas privadas; 

 Fomento nos programas PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) 
e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar); 

 Criação de um local fixo para a Feira da Lua e Feira Livre com a 
implantação de ambiente de lazer e cultura local, teatro, área de 
alimentação no local juntamente com um moderno centro de 
abastecimento que garante higiene e qualidade nos produtos 
oferecidos aos consumidores, bem como condições de 
armazenamento e comercialização para os agricultores familiares; 

 Estruturação e auto-gestão das associações rurais através de cursos 
de capacitação; 

 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola 
orgânica na agricultura da família; 

 Inovação e parcerias com empresas e cooperativas do agronegócio.  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 
 

 Readequação da taxa de lixo; 
 Readequação da taxa de iluminação pública; 
 Atualização da planta genérica e fazer justiça na cobrança do IPTU; 
 Valorizar equipe técnica de funcionários concursados; 
 Reestruturação do organograma da prefeitura com redução de 

secretarias e cargos comissionados; 
 Execução do plano de cargos e carreira de forma gradativa; 
 Firmar convênio médico com a CASSEMS para beneficiar os 

servidores municipais com a implantação de escritório e ambulatório 
da CASSEMS; 

 Realizar uma gestão aberta ao diálogo. Toda vez que houver 
necessidade de mudanças que impactem a vida dos cidadãos, serão 
realizadas audiências públicas e debates com a participação de todos 
os segmentos; 

 Fomentar a vinda de empresas para geração de emprego. 
 
 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 

 

ESPORTE  

 Bolsa atleta para incentivo dos desportistas participarem de 
competições intermunicipais, interestaduais e internacionais; 

 Incentivar o esporte amador e as categorias de base em parceria com 
as entidades e criação de escolinhas; 

 Buscar parcerias para que possamos ter um futebol profissional 
autossustentável;  

 Conclusão da praça de eventos; 
 Buscar apoio através de emendas para compra de um ônibus 

exclusivo para transporte dos atletas em competições. 
 

EDUCAÇÃO 

 Ampliação das creches garantindo vagas para todas as crianças em 
idade escolar; 

 Reforma e readequação da Escola Agrícola; 
 Ampliação dos recursos para o transporte dos estudantes 

universitários; 
 Melhoria no material escolar com apostilas e kits de qualidade; 
 Ampliação da Escola Sidney Carlos Costa; 
 Revisão do Plano de Carreira dos Professores e servidores da 

Educação; 
 Implantação de curso preparatório para os estudantes que 

participam do ENEM; 
 Criação da Ouvidoria Educacional; 
 Parceria com a UEMS para a vinda de mais cursos através de estudos 

e audiências públicas para definição de cursos que realmente atenda 
às necessidades da nossa Ivinhema e região; 

 Trabalhar a educação ambiental em escolas e creches da rede 
municipal. 

 
CULTURA  
 Bolsa cultura para artistas locais fazer apresentações fora do 

município levando o nome de Ivinhema;  
 Incentivar apresentação dos artistas locais em nossas Feiras. 

 
 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO  

 

 Revisão do cadastro único para inserção nos programas sociais 
fazendo busca ativa para incluir famílias; 

 Implantação de um Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS) volante para atender os segmentos da população não 
atingidos pelos programas sociais; 

 Estruturar o Centro de Convivência; 
 Valorizar parcerias com entidades sociais;  
 Buscar acordos com os governos Federal e Estadual para ampliar 

programas habitacionais.  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Aquisição de mais ônibus e vans para minimizar o tempo de espera 
em viagens e mais conforto para os pacientes garantindo transporte 
de qualidade também para os acompanhantes; 

 Criar um incentivo financeiro para os profissionais do hospital 
municipal por produtividade; 

 Criação do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso; 
 Reduzir o tempo de espera para consultas médicas no hospital da 

Prefeitura municipal contratando mais profissionais de saúde, 
através da criação de um programa de acolhimento; 

 Ampliar o acesso da população aos medicamentos necessários;  
 Criação do ambulatório em parceria com a CASSEMS;  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
  
 Desenvolver um paisagismo adequado à cidade, para valorizar o 

município aos seus habitantes e também aos visitantes;  
 Capacitar equipes para que os cadastros de projetos dos programas 

do governo Federal e Estadual sejam realizados corretamente. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS  
 
 Recuperar as erosões; 
 Melhorar a coleta de lixo e a iluminação pública; 
 Recuperação e ampliação da drenagem; 
 Mais asfalto e recapeamento; 



 Anel viário ligando a BR 376 à MS 141, Ivinhema-Angélica; 
 Recuperação e manutenção das estradas vicinais (parcerias com o 

governo Federal, Estadual e empresas privadas).  


