
CANDIDATO: Edson Moraes de Souza 

CARGO: Prefeito 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

 

 

Educação 

• Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à Educação Especial; 

• Promover ainda mais cursos de capacitação dos profissionais ligados à Educação; 

• Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de vagas ofertadas a cada ano; 

• Criação do Programa Bolsa Universitária Municipal; 

• Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e estadual; 

• Concluir a obra da creche Ediles Moraes de Souza; 

• Reforma das escolas municipais com implantação de parque infantil nas áreas urbana, rural e indígena; 

• Ampliação do número de vagas nas creches; 

• Garantir a merenda de qualidade nas escolas municipais priorizando o agricultor familiar de Miranda; 

• Fortalecimento do polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) em parceria com a UFMS, a UEMS e a 
UFGD; 

• Implantação do curso de Direito pela UEMS; 

• Garantia do transporte escolar aos estudantes da UFMS, IFMS e UEMS para Aquidauana; 

• Implantação do sistema de monitores para estudantes indígenas surdos nas escolas municipais indígenas; 

• Implantação de internet banda larga nas escolas de difícil acesso; 

• Reformulação do Estatuto do Magistério. 

 

 

Saúde e saneamento 

• Ampliar o atendimento de especialidades no hospital regional “Renato Albuquerque Filho” e nos postos de 
Saúde; 

• Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente; 

• Adquirir aparelhos de ultrassom para o hospital e postos de Saúde; 

• Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca de mais recursos para o 
Município; 

• Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a melhoria e a humanização 
do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda 
afetivamente à expectativa da população; 

• Ampliar a quantidade de médicos para atendimento no hospital e postos de saúde; 

• Melhorar o atendimento com a criação de supervisão de acolhimento nas unidades de saúde; 

• Ampliar a capacidade de atendimento do posto de saúde exclusivo para a área rural; 

• Ampliar os horários de atendimento do posto de saúde central e farmácia básica; 

• Ampliar o número de agentes comunitários de saúde; 

• Realização de cirurgias eletivas no hospital; 



• Realização de mutirão mensal destinado a consultas oftalmológicas; 

• Garantir o transporte de pacientes que necessitam de consultas, exames e realização de hemodiálise em 
outros municípios; 

• Implantação de unidades de saúde em áreas mais distantes da sede do município; 

• Integração da atenção básica urbana com a atenção básica indígena; 

• Implantação do programa médico itinerante para levar atendimento às comunidades rurais. 

 

Segurança Pública 

• Firmar parceria com o Governo do Estado no combate da criminalidade e tráfico de drogas no Município; 

• Instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade; 

• Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências legais do órgão; 

• Implantação do Conselho Municipal de Segurança Pública; 

• Criação da guarda municipal. 

 

Assistência Social 

• Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

• Implantar a Escola Municipal de Gestão da Cidadania; 

• Implantar o Projeto Recomeçar visando funcionar como uma parceria que busca resgatar o vínculo familiar e 
garantir um atendimento social, de saúde, educação e trabalho; 

• Implantar o projeto Tenho Nome e Sobrenome, que busca criar parcerias com cartórios, tribunais de justiça e 
bancos para que todas as famílias possam ter seus documentos; 

• Implantação do programa Jovem Aprendiz; 

• Ampliação dos recursos humanos da secretaria de assistência social e trabalho; 

• Implantação de cursos para geração de emprego e renda na zona urbana, rural e áreas indígenas; 

• Implantação de oficinas para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo na zona urbana, rural e 
comunidades indígenas (artes, dança, banda marcial, capoeira, ginástica, etc); 

• Atendimento bimestral de cadastro único nas áreas rural, ribeirinha e aldeias indígenas; 

• Criação do CRAS da área ribeirinha; 

• Criação do programa acolher de atenção ao idoso e a pessoas com deficiência; 

• Apoio à criação e regularização de associações e cooperativas sociais. 

 

Emprego, Trabalho e Renda 

• Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no município, dentre as quais 
incentivar a instalação de um frigorífico para abate de bovinos; 

• Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as iniciativas voltadas ao 
desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; 

• Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na vocação do município; 

• Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas. 

 

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

• Alocar verba no orçamento do município destinada ao Fundo Municipal do Turismo; 

• Implementação de atrativos turísticos no município; 



• Implantar sinalização turística; 

• Investir em marketing digital, site e material gráfico para incentivar o turismo local; 

• Estruturar o Departamento de Cultura e Lazer; 

• Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município; 

• Manter as festas culturais e de lazer em nosso município; 

• Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades esportivas; 

• Promover eventos esportivos de diversas modalidades; 

• Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais; 

• Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para a execução de projetos de iniciação esportiva; 

• Construção de novos espaços poliesportivos; 

• Implantação do Projeto A Praça é Sua, com programação de atividades sociais, de cultura e lazer das quais 
a população participe; 

• Incentivo a pratica do ciclismo bem como fomentar a realização de eventos desta modalidade em nível 
municipal, estadual e federal; 

• Construção de quadras e pista de skate; 

• Construção e revitalização de parques infantis e academias ao ar livre na zona urbana bem como na área 
rural e aldeias indígenas; 

• Implantação de mais modalidades esportivas na mirancopa; 

• Realização de jogos indígenas em nível municipal e estadual. 
 
 

Agricultura e Meio Ambiente 

• Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a efetivamente em funcionamento; 

• Aquisição de equipamentos agrícolas; 

• Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura Familiar, bem como 
associações e cooperativas; 

• Inserir os produtos da agricultura familiar na merenda escolar; 

• Incentivar o escoamento dos produtos da agricultura familiar para outros centros comerciais; 

• Incentivar a piscicultura no município; 

• Perfuração de poços em todas as regiões da zona rural beneficiando os pequenos produtores; 

• Desenvolver ações para correção do solo mediante acompanhamento técnico na área rural e aldeias 
indígenas; 

• Aquisição de máquina para perfuração de poços semi-artesianos; 

• Disponibilizar máquinas e implementos para o preparo do solo na área rural de modo que os pequenos 
produtores incluindo os assentados e indígenas possam desenvolver o plantio na época certa; 

• Dar continuidade aos investimentos no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos e Saneamento; 

• Preservar as áreas de mananciais; 

• Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e nascentes; 

• Desenvolver projeto de construção de terraços para contenção de águas de enxurradas (visando 
preservação do meio ambiente e das estradas vicinais); 

• Distribuição de mudas de plantas nativas; 

• Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais de proteção ao Meio Ambiente 
e Animais; 

• Desenvolver ações de manejo para preservação ambiental da reserva biológica; 

• Implantar sistema de licenciamento ambiental em nível municipal; 

• Implantação do programa de educação ambiental; 

• Coleta seletiva do lixo na área urbana, rural e indígena; 

• Construção da unidade de transbordo de rejeitos para aterro sanitário e da usina de triagem de resíduos; 

• Implantação e criação de viveiro de mudas; 

• Desenvolver projetos de arborização de locais públicos; 



• Realização de parcerias com instituições privadas e governamentais para implementação da política 
municipal de meio ambiente; 

• Qualificar os membros da defesa civil; 

• Implantação de lixeiras de coleta seletiva na área urbana, rural e indígena. 

 

Habitação 

• Aquisição de terreno para implantação de loteamento residencial; 

• Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit habitacional; 

• Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 

• Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários mínimos aos programas habitacionais. 

 

Infraestrutura e Transporte 

• Pavimentação de ruas e becos na área central bem como nos bairros e vilas; 

• Reforma e adequação das praças públicas; 

• Recapeamento de ruas e avenidas; 

• Implantação de sinalização semafórica e sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do Município; 

• Aquisição de terreno para implantação de loteamento residencial; 

• Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de internet livre para a população; 

• Instalação de Academia ao Ar Livre e Parque Infantil em Praça Pública; 

• Aquisição de veículos para renovação da frota municipal; 

• Implantação de ônibus circular para interligar os bairros altos da cidade e aldeias Passarinho e Moreira com 
o centro da cidade; 

• Aquisição de veículos para as Equipes de Saúde da Família; 

• Melhoria das estradas vicinais com a manutenção mediante patrolamento e cascalhamento; 

• Construção, reformas e manutenção de pontes nas estradas vicinais; 

• Incentivar a instalação do polo industrial principalmente para a implantação do frigorífico para abate de 
bovinos; 

• Construção de poços nas aldeias indígenas; 

• Implantar saneamento básico na área urbana e rural; 

• Aquisição de terreno para implantação de um novo cemitério.  

Gestão 

• Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo à produtividade dos servidores públicos municipais; 

• Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 

• Revisão do Estatuto do Servidor Público; 

• Reforma do Plano de Cargos e Carreira do servidor público municipal; 

• Implantação do cartão de bonificação ao servidor público municipal; 

• Revisão do Plano Diretor. 

 

 


