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01 Gestão e Governança 

 

 Implantar novas diretrizes de inovação e tecnologia para o aperfeiçoamento da gestão pública; 

 Desburocratização e implementação da REDESIM; 

 Fazer uma reforma tributária para readequação dos tributos municipais; 

 Rever o modulo da cobrança da taxa de lixo com discussão com a sociedade para encontrar um 

caminho para sua readequação; 

 Rever o percentual de cobrança da COSIP criando condições para diminuir seu valor; 

 Reavaliar a cobrança da taxa do cemitério; 

 Reavaliar a cobrança e readequação do IPTU progressivo; 

 Qualificação permanente dos servidores públicos; 

 

02 Funcionalismo Público 

 

 Manter a política de pagamento salarial dos servidores até o 5 (quinto dia útil) e do13º salário dias 

20/06 e 20/12; 

  Viabilizar Formação e Capacitação do Servidor público, para melhor atender a população; 

  Repor as perdas salariais anualmente, de acordo com a arrecadação; 

  Implantar um plano de saúde para os servidores municipais; 

  

03 – Agricultura, Pecuária e Agricultura Familiar 

 
 Manter o apoio às feiras e exposições por meio de representantes de entidades da sociedade, 

valorizando a produção e criação; 

  Proporcionar dentro das leis, incentivos para a implantação de empresas Agroindustriais, 

Agropecuárias, de Máquinas, peças e serviços Agrícolas; 

  Manter e ampliar a parceria com Sindicato Rural e  o Senar para qualificação dos agricultores; 

  Desenvolver o setor de comercialização da produção da Agricultura Familiar do nosso município, 

incentivando o selo de certificação, SIM e SISB,  já oferecido pelo município; 

  Ampliar o Projeto de Micro Bacias e Implantação do Projeto para pequenos produtores com até um 

módulo fiscal; 

  Em parceria com o estado buscar a viabilidade para uma ação estratégica de conservação da 

biodiversidade aquática do Rio Ivinhema, visando restabelecer populações naturais a partir da 

liberação de alevinos obtidos de estações de piscicultura da região; 

 Manter o projeto de incentivo e apoio as Associações de pequenos produtores em todos os segmentos 

no município; 

  Estimular o melhoramento da pastagem e  do rebanhos bovinos leiteiro, para complementação de 

renda familiar; 
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03 – Indústria, Comércio e Serviços. 

 

 Criar um amplo projeto de desenvolvimento do polo empresarial, através de incentivos tributários;   

 Atrair novos empresários, indústria e comércio, para setores que não gerem concorrência no 

município, na geração de emprego e renda; 

 Criar comissão deliberativa com membros da Associação Comercial e Prefeitura Municipal em busca 

de novos investimentos; 

 Buscar juntamente com a Associação Comercial  e SEBRAE um projeto de desenvolvimento dos 

comércios locais;  

 Atualizar o Plano Diretor, Código de Postura e de obras  de Ivinhema; 
 Implantar o Orçamento Participativo, uma ferramenta que dará a população o direito de opinar nas 

melhorias a serem feitas em seus bairros; 

 Criar uma comissão permanente com integrantes das associações rurais para planejamento dos serviços 
 de manutenção das estradas municipais; 

 

 Criar um projeto de Estágio Remunerado dando oportunidade do primeiro emprego para os jovens de 

Ivinhema; 

 
04 – Meio Ambiente 

 

 Estimular e apoiar a iniciativa privada na produção de mudas nativas e frutíferas do bioma cerrado; 

 Incentivar o reflorestamento para a recuperação de áreas degradadas, áreas de preservação 

permanente e nascentes; 

 Elaborar o Plano Municipal de Meio Ambiente. 

 Desenvolver projeto de educação ambiental nas comunidades rurais da APA das nascentes. 

 Promover Palestras e aulas ambientais; 

 Criar um Programa Municipal de Educação Ambiental que contemple as escolas municipais e estaduais 
com bonificações e premiações para escolas com projetos sustentáveis; 

 Fortalecer e apoiar a ONG – IVIBIO no que tange as questões de fiscalização e projetos que venham de 
encontro as necessidades socioambientais; 

 Viabilizar a utilização do Antigo Zoológico pelos acadêmicos da UEMS e ONG – IVIBIO para projetos de 
pesquisa científica, banco de germoplasma (sementes nativas) e educação ambiental; 

 Construção de um Viveiro de Mudas em parceira técnica e científica com a UEMS – Unidade de 
Ivinhema, para produção de plantas de aplicação ornamental, nativas, medicinais, frutíferas, apícolas e 
de reflorestamento; 

 Revitalização da composição paisagística e ornamental do município e seu entorno; 
 Estimular a criação das áreas de Reserva Legal nas áreas rurais com composição agroecológica, 

agroflorestais ou plantas nativas; 
 Promover projetos de recuperação de APP`s – Áreas de Preservação Permanente em parcerias com 

Universidades e os produtores rurais; 
 Implementar programa de triagem para reaproveitamento dos resíduos sólidos da construção civil e 

destinação adequada para os resíduos não utilizáveis; 
 
 Iniciar as operações da UTR Usina de Triagem de Resíduos e destinação dos materiais recicláveis na 

geração de renda para catadores locais. A UTR já está instalada e equipada com as máquinas todas 
novas; 

 Iniciar as operações da UTR Usina de Triagem de Resíduos e destinação dos materiais recicláveis na 
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geração de renda para catadores locais. A UTR já está instalada e equipada com as máquinas todas 
novas; 

 
 Fomentar a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis com aqueles que irão gerenciar e fazer 

funcionar nossa UTR Usina de Triagem de Resíduos; 
 Terminar a obra de construção do Aterro Sanitário Municipal e iniciar as operações de destinação dos 

resíduos locais; 
 Executar PRADE local (Projeto de Recuperação de Área Degradada), iniciando as ações no antigo lixão 

municipal com PRADE já pré-aprovado; 
 Conclusão do PRADE Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas no Córrego Andorinha; 
 Aplicar projeto de Micro bacias no distrito de Amandina em concordância ao PRADE pré- aprovado e 

com recursos de máquinas e implementos já contemplados; 
 Finalização das obras do Córrego Ponta Porã (PRADE) de contenção de erosões; 
 Fazer um plano de recuperação de Micro Bacias em parcerias com Secretarias de Agricultura e 

Infraestrutura, através do incentivo ao produtor rural na redução do custo técnico e de Diesel das 
máquinas; 

 Executar os planos acima tornará possível ainda a redução no valor da Taxa de coleta de Lixo para toda 
comunidade e comércio local; 

 Declarar aplicações de recursos próprios que mediam e fomentam a melhoria das condições 
ambientais do município e desta forma reverter em pontuações nas Tábuas de Aplicações do ICMS 
Ecológico em plataforma do Governo Estadual, assim como a aplicação deste mesmo recurso no 
programa acima descrito, retornará em aumento da captação deste recurso no rateio entre os 
municípios participantes. 

 
05 – Infraestrutura e Obras 

 Buscar parcerias dos governos Federal e Estadual para manter a cidade 100% asfaltada e conservar as 
ruas da cidade; 

 Realizar a manutenção das estradas municipais aos acessos até as propriedades rurais, para facilitar o 

escoamento da produção local como: leite, gado, alimentos e outros; 

 Criar lei especifica para construir mata burros em parceria com os proprietários, visando a melhoria do 

transporte escolar; 

 Concluir e Ampliar o sistema de tratamento de água e esgoto; 

 Pavimentação asfáltica nos polos empresariais Albino Mânica e Valdomiro Torrente o polo industrial 
vereador José Mendonça; 

 
06 – Programas de Urbanização 

 
 
 Implantar a padronização das calçadas no centro da cidade e estimular as calçadas ecológicas nos 

bairros; 
 Buscar recursos para manter o recapeamento das avenidas no centro da cidade, bairros e praças; 
 Implementar acessibilidade urbana com rebaixamento das calçadas, Rampas de acesso no centro da 

cidade; 
 Construção da Praça no bairro Vitoria; 
 Identificar e sinalizar com placas turísticas os prédios históricos do município; 
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07 – SAÚDE 

 
 Manter e ampliar os atendimentos do CEM (Centro de Especialidades Medicas) visando ampliar a 

oferta de consultas, exames e procedimentos especializados, diminuindo os deslocamentos dos 

cidadãos para outras regiões nas especialidades de cardiologia, urologia, gastrenterologia, ortopedia, 

dermatologia, oftalmologia e outras; 

 Integrar as unidades de saúde (ESF) com os serviços de referência (hospitais e ambulatórios de 

especialidades), evitando a peregrinação pelos serviços em busca do atendimento; 

 Facilitar e melhorar o acesso a consultas e procedimentos; 

 Dar celeridade nos equipamentos de saúde para a realização de exames especializados; 

 Promover o atendimento eficaz de 100% ao pré-natal, parto e atenção ao recém-nascido, mantendo o 

KIT BEBE para as mães que optarem por parto normal; 

 Implantar o CAPS como prevenção ao suicídio e distúrbios psicológicos e atendimentos à usuários de 

drogas; 

 Implantar ações de promoção ao envelhecimento saudável nos ESFs; 

 Promover ações de melhoria na atenção à saúde das pessoas com deficiência; 

 Manter Casa de apoio em Barretos e buscar a implantação de outra em Campo Grande; 

 Ampliar as ações de lazer e atividade física nos ESFs; 

 Implantar programa de atendimento e acompanhamento clínico aos alunos (dentista, psicólogos, 

fonoaudiólogos e outros); 

 Implantar o “programa receita azul” destinando um dia da semana para atendimento rápido às pessoas 

que usam medicamentos controlados de forma continua; 

 Implementar programa “saúde na escola” em parceria com a secretaria de educação, ações com 

diversos profissionais: dentistas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, oftalmologistas, professores e 

outros; 

 Implantar o DAS (departamento de ações em saúde) para atuar junto às entidades de classes e 

sociedades para diagnosticar as necessidades de ações de saúde junto à comunidade urbana e rural; 

 Fortalecer a ouvidoria para acompanhar atendimentos e reclamações do pacientes no PSFs e Fundação 

Hospitalar, com uma linha telefônica direta para reclamações, sugestões e ideias, dando voz aos 

usuários da saúde local. 

 
08 – Bem Estar Social / Assistência Social 

 

 Ampliar e/ou criar os núcleos de artesanato, buscando cursos e formação que estimule a maior 

participação e obtenção de aumento na renda familiar; 

 Apoiar os programas criados em benefícios do Grupo da terceira idade, oportunizando viagens e 

passeios de integração e manutenção dos Bailes as Quintas e Domingos, bem como a escolha da Miss 

e do Mister 3ª idade; 

 Continuar as adequações de acordo com a necessidade no Centro de Convivência Melhor Idade; 

 Oportunizar ao Grupo de Terceira Idade atividades físicas (ginástica, dança), culturais (teatro, música e 

canto) e recreativas; 

 Manter convênios com o Governo Federal e Estadual e ampliar o número de atendimentos do 

programa Bolsa Família e outros, visando à complementação da renda familiar; 
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 Manter o programa de cesta básica às famílias de baixa renda, por prazo determinado; 

 Proporcionar atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, 

privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, fortalecendo o trabalho do CREAS; 

 Proporcionar o atendimento aos idosos, sem vínculo familiar que vivam em sistema asilar, com 

medicamentos, alimentação, higiene. 

 Atender famílias em situação de risco e pessoas com deficiência com programa de habilitação e 

reabilitação, higiene e alimentação integrando-as à sociedade. 

 Manter a política social voltada à imediata assistência pós-morte (funeral). 

 
09 – Educação 

 

 Implantar a educação integral iniciando com projeto piloto na Escola José do Patrocínio, na Gleba 

Ouro Verde; 

 Implantar os cursos de graduação, bacharelado, tecnólogos, pós-graduação, extensão e de formação 

continuada no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB); 

 Apoiar a UEMS disponibilizando condições e estrutura para atrair novos cursos, em parceria com o 

setor privado atendendo às novas demandas locais; 

 Implantar políticas públicas educacionais buscando o aumento permanente do IDEB; 

 Fortalecer a parceria com a Escola Nota Dez; 

 Ampliar o programa Buscando Novos Sonhos; 
 Manter a doação do Kit escolar e uniformes escolares a todos os alunos da rede municipal; 

 Oferecer Atendimento Educacional Especializado a todos os alunos da Educação Especial, 

proporcionando a Inclusão; 

 Criar o programa “Aluno Nota Dez” com premiação aos alunos destaques; 

 Apoiar a criação do Grêmio Estudantil nas Escolas Municipais; 

 Criar as Olimpíadas Municipais; 

 Criar a carteirinha de transporte escolar para os alunos que residem distante das escolas na área 

urbana; 

 

 

10 - Valorização e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores em Educação 

 

 Revisar e atualizar o plano de cargos, carreira e salários do magistério; 

 Implementação integral da Lei n. 11.738/2008 no que se refere a 1/3 de atividades extraclasse da 

carga horária do professor; 

 Incentivar a qualificação e aperfeiçoamento aos trabalhadores da educação (diretores, 

coordenadores, professores, servidores administrativos e motoristas) de maneira contínua; 

 Equalizar os salários dos professores com a sobra dos recursos do FUNDEB; 

 
11 – Prédios Escolares 

 

 Criar o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com Governo Federal; 

 Monitoramento por câmeras de segurança em todas as escolas e creches do município; 
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 Construir salas de aula nos Centros de Educação Infantil, para zerar o déficit de vagas existentes para 

crianças de acima de 2 anos; 

 
12 – Cultura 

 
 Manter o incentivo das festas tradicionais, Exposição agroindustrial e Festa do Peão; Festa do Laço; 

Cavalgadas; Festas culturais e religiosas; 

 Incentivar com apoio permanente o tradicional Encontro dos Padroeiros; 

  Incentivar os festivais existentes no município para a fomentar a cultura no município; 

 
13 – Cultura Literária 

 
 Resgatar da história política e cultural do município; 

 Buscar parceria para a criação do Museu Municipal de Ivinhema; 

 Melhorar o atendimento e ampliar o acervo das bibliotecas existentes no município; 

 Implantar biblioteca virtual nos bairros (Telecentros). 

 Implementar projetos para incentivo de visitação aos prédios históricos de Ivinhema; 

 
14 – Juventude 

 
 Desenvolver e implantar projetos para a valorização dos jovens e para a promoção da prática do 

esporte, do lazer e da cultura; 

 Criar o conselho municipal da juventude para formar diretrizes, discutir prioridades e avaliar o 

programa e as ações governamentais; 

 Promover campanhas sobre sexualidade e antidrogas, visando diminuir a gravidez precoce em 

nossa cidade; 

 Implantar o Projeto Debutantes. 

 
15 – Esporte e Lazer 

 
 Elaborar um Calendário das competições a ser realizadas no Município intercalando o Calendário 

Estadual da Federação, da Fundesporte e o Estadual Profissional, Competições e Torneios 

terceirizados;  

 Implantar em parceria com Instituições e Associações escolinhas de esportes nos bairros e nas áreas 

rurais, com estrutura para participarem de competições regionais e estaduais. 

 Incentivar a volta dos times das glebas e distritos para participar dos campeonatos  

 Valorizar o atleta Ivinhemense oportunizando-o e levando-o a participar de competições, jogos 

estaduais e muitos outros; 

 Ampliar a praça da juventude atletismo skate e outras modalidades esportiva; 

 Buscar reestruturar o Estádios Municipais e ginásio municipal; 

 Buscar parceria com governo federal para um complexo Poliesportivo na praça da juventude; 

 Incentivar a categoria de base do Ivinhema futebol clube e mantê-lo em ativa no Campeonato Estadual; 

 Apoiar o Ivinhema Futebol Clube no Campeonato Estadual; 
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16 – Esporte Escolar 

 
 Incentivar os alunos da rede municipal na participação dos jogos escolares em parceria com os jogos 

estaduais; 

 Oferecer aos participantes dos jogos Escolares e interessados oportunidades de ingressarem nas 

arbitragens do Município; 

 Melhorar o espaço físico das escolas para a prática de diversas modalidades esportivas; 

 
17 – Entidades 

 

 Apoio e incentivos às entidades respeitando a legislação federal: 

APAE; 

Cantinho Bem-Me-Quer; 

Conselho de Segurança; 

Lar São Francisco de Assis; 

CARCA; 

Cooperativa de Catadores; 

Casa da Divina Misericórdia; 

Associações Rurais e Urbanas; 

Fundação N 

Nelito Câmara;  

Rotary Club; 

Maçonarias; 

ONG Polly Cães & Gatos; 

Casa da Amizade; 

Projeto Nova Jerusalém; 

Clubes de mães  

 

18 – Turismo 

 

 Concluir a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico; 

 Estimular à criação de Leis municipais com incentivos fiscais para instalação de empreendimentos 

turísticos; 

 Regularizar as propriedades particulares de interesse turístico; 

  Participar de feiras e exposições a nível municipal, estadual e federal que promovam o turismo; 

  Criar um Plano de Marketing Turístico; 

 Implantar sinalização turística urbana e rural; 
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19 – Limpeza Urbana 

 

  Manter o programa de destino adequado aos esgotos domésticos, animais e as embalagens de 

agrotóxicos; 

   Terceirização da  a limpeza da cidade; 

   Implementar ampliação e organização do cemitério municipal; 

 Implantar e conscientizar a população para uso eficiente das caçambas de lixo em todas as saídas da 
cidade; 

 Terminar a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto); 

 
 

20 – HABITAÇÃO 

 

  Manter e ampliar os convênios com os Governos Federal e Estadual para obtenção de recursos para 

o financiamento de casas populares para baixa renda, com contrapartida do município; 

  Criar parceria com o governo do estado e federal, para construção de casas com recurso do FGTS 

dentro do programa Minha Casa Minha Vida. 

 Propor parceria público privada para obtenção de recursos para construção de um Programa  de 

moradias para funcionários da usina em parceria com as usinas locais; 

 

 

15 Metas para Amandina / Assentamento São Sebastião 

 

1. Aumentar o efetivo policial do distrito de Amandina; 

2. Manter e ampliar projeto de drenagem e pavimentação asfáltica, recapear as ruas já asfaltadas; 

3. Revitalização da casa da cultura e praças adjacentes bem como a iluminação no cemitério no Distrito 

de Amandina; 

4. Programa de incentivo para atração de novas empresas; 

5. Combate permanente a erosão e propor parcerias para a realização de projetos para as micro-

bacias; 

6. Manter programa habitacional; 

7. Permanência de uma pá carregadeira e um caminhão basculante no Distrito de Amandina; 

8. Profissional de fisioterapia para atender no domicílio em Amandina e médico pediatra uma vez na 

semana; 

9. Coleta de resíduos sólidos (lixo) duas vezes na semana e  a criação de um local específico para a 

destinar corretamente  galhos e entulho;  

10. Melhorias na iluminação pública (led) 

11. Manter parceria com produtores e associação para cascalhar as estradas vicinais e levantamento nos 

pontos críticos na região do Distrito de Amandina e da estrada que liga ao Assentamento São 

Sebastião; 

12. Substituição de pontes por tubos em córregos na região da Fazenda novidade e Santa Rosa.  
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13. Distribuição de água potável no Assentamento São Sebastião e aquisição de um veículo (camionete 

4 portas) para atender aos moradores; 

14. iluminação no cemitério no Distrito de Amandina; 

15. Articular um serviço de transporte coletivo (tipo circular) de Amandina para Ivinhema; 

 

 

Vila Cristina 

 

 Manter parcerias com as instituições de pesquisa com uso de novas tecnologias para serem replicadas 

aos produtores; 

 Apoiar parceria com a Escola Estadual Reynaldo Massi para fomentar a produção de itens da merenda 

escolar para atender as redes estaduais e municipais;  

 Reforma da escola agrícola; 

 Reforma e ampliação da creche; 

 Reforma do ESF;  

 Buscar parceria para aquisição de um veículo exclusivo para o ESF da Vila Cristina; 

 Manter o atendimento de odontológico todos os dias da semana; 

 Incentivar o núcleo de artesanato; 

 Ativar a quadra de vôlei de areia; 

 Atendimento psicológico e fisioterapêutico pelo menos duas vezes por semana; 

 Incentivar a associação de produtores e reativar o clube de mães; 

 Buscar parceria para o asfaltamento do núcleo urbano da Vila Cristina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 


