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Apresentação 
 

Estefan é professor e advogado, formado na Universidade Estadual do Mato 

Grosso do Sul de Nova Andradina e Naviraí. Desde a pré-escola até o Ensino 

Médio estudou na Escola Estadual Reynaldo Massi, atualmente leciona no 

Instituto de Educação Nova Geração e Escola Estadual Reynaldo Massi. 

 

Sua formação ainda inclui formação como contador de histórias literárias 

para crianças e adolescentes, cursos de capacitação para voluntariado, 

formação no programa de sensibilização a pessoas com deficiência física e 

programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes além de experiência na área jurídica. 

 

Nascido em Ivinhema, Estefan Martins Lopes tem 34 anos, é filho de 

Durvalino Lopes de Souza, conhecido como “Índio” e Valdenir Martins, a 

professora Denir. Tem dois irmãos advogados, Stella e Stevão que foram 

espelho para seguir a profissão na área jurídica.  

 

Estefan e Adriano foram escolhidos através da convenção partidária a ser 

candidatos à prefeitura de Ivinhema pelo partido PATRIOTA. 

 

Este Programa é fruto da participação de muitas pessoas que acreditam que 

é possível fazer uma administração com respeito e responsabilidade. 

 

Um programa participativo é aquele que ouve, voluntários, simpatizantes, 

técnicos e principalmente a população que almeja a transformação da nossa 

cidade. 

 

E através dessa premissa, que apresentamos a Proposta de Governo dos 

candidatos a prefeito Estefan e seu vice-prefeito Adriano Dig Dim. 

 

 

 



GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

•  Assegurar à população de Ivinhema condições dignas que garantam 
justiça social ao cidadão e desenvolvimento sustentável nos campos 
econômico, social, ambiental e cultural; 

 

•  Adoção do planejamento estratégico do orçamento participativo como 
mecanismos de gestão democrática e utilização de métodos e 
instrumentos de participação popular, integração, celeridade e 
racionalização; 
 

• Aperfeiçoar os canais de comunicação da Prefeitura com as 
comunidades dos bairros, criando o setor de ouvidoria para ouvir a 
necessidade de cada bairro urbano, comunidades rurais, Vila Cristina e 
Distrito de Amandina. 

 
• Criar mecanismos justos de cobranças de taxa de lixo, taxa de 

iluminação pública, alvarás, IPTU e demais impostos e taxas municipais; 
 

• Descentralização da execução das atividades administrativas e 
operacionais do Governo, mediante desconcentração espacial de suas 
ações, sistema de comunicação que dê transparência às ações e aos 
atos administrativos; 
 

• Identidade visual da cidade com o nome Ivinhema nas duas principais 
entradas da cidade, como forma de localização para seus visitantes.  

 

EDUCAÇÃO 

 

• Priorizar ações administrativas com foco em todas as diretrizes, 
programas e ações voltadas à educação nas suas diversas esferas; 

 

• Investir nas unidades escolares com o objetivo de sanar os problemas 
de aprendizagem, promovendo estratégias da realidade daquela 
unidade para as soluções;  

 

• Compartilhar com as unidades escolares uma escolha fundamentada e 
contextualizada dos projetos que deverão ser implementados; 
 

• Subsidiar o auxílio ao transporte escolar para os estudantes da zona 
rural e para aqueles que se deslocam para estudar fora do município; 
 

• Interpor-se junto à UEMS e autoridades políticas do estado, para a 
diversificação da oferta de cursos superiores; 



 

• Viabilizar com o Governo Federal a implantação da Escola Cívico Militar 
em Ivinhema MS, em parceria com Polícia Militar, Corpos de Bombeiros 
e sociedade de maneira geral de forma colaborativa. 
 

• Realizar a valorização contínua de professores e demais carreiras da 
educação; 
 

• Atualizar o plano de cargos, carreira e salários do magistério; 
 

• Fortalecer o regime de cooperação com o governo estadual, 
aperfeiçoando mecanismos de integração e articulação entre os 
sistemas educacionais; 
 

• Garantir o piso salarial dos professores da rede municipal; 
 

• Reformar a Escola Municipal Benedito Figueiró (Colégio Agrícola) 
garantindo conforto e possibilidades educacionais aos discentes, 
docentes e administrativos; 
 

• Reabrir a Escola Municipal José do Patrocínio, localizada na Gleba Ouro 
Verde, implantando o ensino escolar e o ensino profissionalizante 
agropecuário moldado no colégio agrícola; 
 

• Criação de uma escola modelo, em período integral, do ensino infantil, 
ensino fundamental 1 ao ensino fundamental 2. 

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR, 
AGROPECUÁRIA, PECUÁRIA  

 
 

• Garantir uma boa estrada para que os nossos produtores possam 
escoar a produção e se deslocarem para o centro da cidade com 
conforto e segurança; 

 

• Garantir atendimento técnico e de máquinas para os produtores rurais; 
 

• Criação do Programa Municipal de Melhoramento Genético, com o 
objetivo de auxiliar os produtores de leite e de gado de corte a aumentar 
a produtividade e a renda; 
 

• Realizar cascalhamento nos pontos críticos e revisão na manutenção de 
caixas para fluxo de água das chuvas; 
 

• Incentivar e apoiar as associações de pequenos produtores; 
 



• Desburocratizar as parcerias, projetos e concessões com o setor público 
municipal para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar; 
 

• Apoiar as atividades da agricultura, identificando propriedades 
economicamente viáveis, visando agregar valor à pequena produção e 
preservando as características culturais e ambientais, para retirar o 
pequeno produtor da clandestinidade e proporcionar a manutenção do 
trabalho e o incremento da renda; 
 

• Implantar uma parceria com a Embrapa e outros órgãos com o objetivo 
de melhorar o desempenho do agronegócio e fomentar o uso da 
tecnologia para auxiliar os produtores rurais a obter um melhor resultado 
em sua propriedade. 
 
 

SAÚDE 
 

• Priorizar o atendimento à saúde com quadro funcional adequado, tendo 
em vistas ao atendimento das necessidades da população; 

 

• Distribuir medicamentos como atividade da assistência farmacêutica, em 
consonância com a política e diretrizes do Sistema Único de Saúde; 
 

• Implantar o programa de farmácia popular em parceria com as farmácias 
locais para facilitar o acesso rápido da população ao medicamento; 
 

• Formular, em articulação com o Conselho Municipal de Saúde, da 
política de saúde do Município e sua execução, mediante promoção da 
integração, disseminação e hierarquização dos serviços da saúde, em 
conformidade com as normas do Sistema Único de Saúde; 
 

• Priorizar políticas de prevenção de doenças e epidemias, através de 
vacinação da população; 
 

• Criar campanhas preventivas de saúde, difundindo informações junto a 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação em 
parcerias com as escolas municipais, estaduais, particulares e com a 
população, em consonância com o Ministério da Saúde; 
 

• Ampliação no atendimento da Farmácia Básica;  
 

• Criação do CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), pois possui 
caráter aberto e comunitário, dotados de equipes multiprofissionais e 
transdisciplinares, realizando atendimento a usuários com transtornos 
mentais graves e persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou 
transtornos mentais em geral sem excluir aqueles decorrentes do uso de 
crack álcool ou outras drogas. 
 



• Criação do Programa Saúde da Família composto por médicos, 
dentistas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros 
especialistas da área da saúde que visarão o atendimento a população, 
prevenção das principais doenças mais recorrentes em nossa 
população, com objetivo de diminuir a procura por tratamento de saúde 
em outras cidades; 
 

• Dentro do Programa Saúde da Família, implantação da telemedicina, 
que consiste no atendimento por médico especialista, de outras cidades 
por meio da vídeo conferência.  

 
 

CULTURA 
 

• Criar o Museu de Memória de Ivinhema, com o objetivo de manter a 
história do município viva, além de ter um espaço para o turismo; 

 

• Instalar uma biblioteca moderna com recursos audiovisuais para que 
toda a população através de uma documento disponibilizada através de 
aplicativo possa realizar o empréstimo e devolução do livro; 
 

• Instituir a Semana Cultural que será realizado uma vez ao ano, 
contemplando os artistas de Ivinhema e da região/MS, promovendo 
cultura, lazer e aprendizado. 
 

• Fornecer subsídio para a Banda Municipal para que adquira novos 
equipamentos e uniformes aos participantes; 
 

• Buscar recurso junto ao Governo Federal para a construção de um 
Teatro Municipal onde serão realizados eventos culturais, como peças 
teatrais, danças, formaturas, entre outras atividades culturais; 
 

• Resgatar as tradições culturais da cidade e suas festas como Festas das 
Nações, Festas Juninas e Festa da Mandioca, incentivar os eventos e 
festas populares do município de Ivinhema como: FEJUIVI, EXPOIVI, 
Feiras, Campeonatos e outros eventos culturais, fomentando assim a 
cultura, turismo e economia local; 
 

 
MEIO AMBIENTE 

 
• Explorar de forma ordenada e racional dos recursos naturais do 

município, de acordo com as diretrizes da política ambiental, 
assegurando o menor custo para o meio ambiente, a preservação e a 
conservação dos ecossistemas locais; 



 

• Garantir a formalização de convênios ou contrato com as entidades de 
defesa do Meio Ambiente; 

 

• Implementar políticas e Parcerias para elaboração dos Planos de Gestão 
dos Resíduos Sólidos, Coletiva Seletiva de Lixo e Educação Ambiental; 
 

• Compromisso com um meio ambiente ecologicamente equilibrado para 
servir como bem de uso do cidadão; 
 

• Coordenar e a executar das ações de controle sanitário do meio 
ambiente e de saneamento básico; 
 

• Implantação do Projeto Plante uma Árvore, em parceria com as escolas 
públicas e privadas, com o objetivo de contribuir para o bioma e também 
para contribuir com a cidadania e educação ambiental. 

 
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

• Coordenar, supervisionar e executar as atividades de assistência social 
ao carente, à criança e ao adolescente, ao idoso, visando garantir 
condições de bem estar físico, mental e social; 
 

• Executar a política municipal de assistência social no atendimento 
emergencial às famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza e 
estado de vulnerabilidade; 
 

• Desenvolver e implementar programas destinados às crianças e aos 
adolescentes em situação de risco, com orientação familiar; além do 
programa de atendimento aos moradores de rua; 
 

• Apoio o idoso na integração ao convívio familiar e à sociedade, 
promovendo ações para proporcionar-lhe atendimento nas áreas de 
saúde, educação, trabalho, esporte e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida e cidadania. 
 

• Implantar estações de atividades físicas destinadas à terceira idade de 
acordo com a necessidade de cada bairro para o bem estar e 
reabilatação corporal e mental dos nossos idosos; 

 

• Firmar termos de colaboração ou de fomento ou termo de contribuição 
com as organizações sociais como: APAE (Associação de Pais Amigos 
dos Excepcionais de Ivinhema), Conselho da Comunidade de Ivinhema, 
ACAIVI (Amigos da Criança e Adolescente), Rede Feminina de Combate 
ao Câncer de Ivinhema, Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, Associação Cantinho Bem-Me-Quer; Lar São Francisco de 



Assis, Centro de Convivência do Idoso, CARCA (Centro de Apoio e 
Reintegração da Criança e do Adolescente), Conselho Comunitário de 
Segurança de Ivinhema, Associação dos Professores de Educação 
Física de Ivinhema, Associação de Trabalhadores Rurais Agropecuários 
do Assentamento São Sebastião, Associação dos Cafeicultores da 
Gleba Vitória, Associação dos Agricultores das Glebas Rurais, Sindicato 
Rural de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, Cáritas Paroquial de 
Ivinhema, Associação Missionária Catequética Sagrado Coração, 
Projeto Nova Jerusalém, Associação dos Amigos dos Entres Queridos 
do Cemitério, Associação Beneficente de Recuperação de Dependentes 
Químicos – Casa de Apoio Divina Misericórdia Tia Anita, Cooperativa de 
Habitação da Agricultura Familiar, Associação Ivinhemense de 
Portadores de Deficiência Física e Fundação Pio XII. 

 

 
ESPORTE E LAZER 

 
• Adquirir veículo para deslocamento dos atletas ivinhemenses aos 

campeonatos em outras cidades; 
 

• Organizar eventos esportivos de alto rendimento em diversas 
modalidades com a participação de atletas locais e convidados para 
estimular a prática esportiva entre as nossas crianças e jovens; 
 

• Promover eventos esportivos e de recreação com as pessoas da terceira 
idade e incentivar a participação em competições regionais e estaduais; 

 

• Criar e ampliar o número de modalidades (futebol e atletismo) atendidas 
pelas escolinhas, atendendo todos os bairros; 
 

•  Envolver profissionais da educação, focando a formação do cidadão 
pleno, para que cada um possa construir seu próprio futuro; 
 

• Planejar, e executar atividades relacionadas com o esporte e a 
promoção de certames esportivos em suas diversas modalidades; 
 

• Construção de um parque esportivo com iluminação apropriada, quadras 
de esportes, espaço planejado para caminhadas e corridas, com fonte 
para fomentar o turismo de cidades vizinhas, com espaço destinado aos 
jovens, idosos e as famílias.  

 
SEGURANÇA PÚBLICA 

 
• Criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Ivinhema/MS; 

 



• Implantar no município uma cidade monitorada em segurança com 
câmeras posicionadas em locais e pontos estratégicos da cidade, para 
melhor segurança da população; 
 

• Expansão do programa de educação para a segurança no trânsito e 
prevenção ao uso de drogas, em parceria com a Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar, para todas as crianças do município; 

 

• Viabilizar, com estudos técnicos, junto às autoridades da segurança 
pública da nossa cidade e outros níveis Estadual e Federal a 
possiblidade de implantação da GCM-Ivinhema-MS. 

 

• Solicitar às autoridades competentes a implantação e ou restruturação 
de postos avançados e estratégicos da segurança pública em locais 
como Amandina e Vila Cristina visando a segurança e a preservação 
desses locais. 

 
 

HABITAÇÃO 
 

• Implantação de moradias populares e execução da política habitacional 
do Município para atendimento à população de baixa renda, beneficiária 
da assistência social em parceria com o Governo Estadual e Federal; 

• Criar mecanismos mais ágeis para o atendimento das demandas da 
população em relação à habitação; 
 

• Criar critérios públicos e transparentes na seleção de beneficiários às 
casas populares entregues pelo governo municipal; 
 

• Buscar investimentos para aquisição de terrenos para os projetos 
habitacionais; 
 

• Fiscalizar e regularizar as áreas de loteamento e unidades residenciais 
destinadas ao uso em programas de habitação para a população de 
baixa renda; 

 
 

GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO 
 

• Promover política municipal de trabalho, de geração de emprego e renda 
e de capacitação de mão-de-obra, bem como o incentivo à instituição de 
organismos para integração e apoio à criação de ocupações 
profissionais, em articulação com os demais órgãos públicos afins; 
 



• Impulsionar a vinda de indústrias e comércios para o município com 
intuito de gerar renda e emprego a toda comunidade; 
 

• Implantar em parceria com Governo Federal e empresas de 
telecomunicações uma malha de fibra ótica no município que 
possibilitará a implantação da cidade digital, melhorando o serviço a 
internet, TV a cabo, e outros; 

 

• Desenvolver programas e ações ligadas à relação de trabalho e cursos 
profissionalizantes com vistas a minimizar o impacto do desemprego e 
direcionar a profissionalização às demandas dos empreendimentos 
industriais, comerciais e de serviços no Município; 
 

• Buscar criar oportunidades de trabalho, nos aspectos concernentes ao 
emprego formal, à educação profissional e o fomento a pequenos 
empreendimentos econômicos familiares, articulados em redes de 
economia solidária e voltados à geração de renda e oportunidades de 
emprego; 

 
 

 
INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

• Realizar a operação, reparação e manutenção de máquinas e 
equipamentos da área de obras e de manutenção e conservação de vias 
urbanas e rurais; 
 

• Pavimentação asfáltica nos locais que não possui asfalto, e manter uma 
constância na pavimentação existente a ponto de evitar a deterioração 
da manta asfáltica já existente; 
 

• Parceria junto aos governos e municípios vizinhos na reformulação da 
malha rodoviária, para o melhoramento do asfalto, implantação de 
acostamentos, de sinalização, entre outros; 

 

• Criar um programa de paisagismo com fins de manutenção das praças 
públicas, canteiros e áreas verdes do município; 
 

• Realizar a devida manutenção da iluminação pública, estedendo a locais 
que não são atendidos, inclusive Distrito de Amandina e Vila Cristina; 
 

• Executar a limpeza de terrenos baldios para evitar proliferação de 
doenças; 
 



• Realizar a manutenção de pontes, drenagens, aterros, e patrolamento 
das estradas vicinais do município; 
 

• Combater os pontos de enchentes; 
 

• Concluir o Programa de Saneamento da cidade; 
 

• Aperfeiçoar e adequar os polos industriais para acolher os empresários 
que desejam instalar suas empresas; 

 


