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Apresentação:  

Elaborado com propósito de valorizar cada nova-andradinense, a Coligação “Unidos por 
Nova Andradina” prioriza ações exequíveis, e que possibilitem uma melhor qualidade 
de vida para todos.  

Calcadas em experiências realizadas e com uma visão do amanhã, que incluam o 
preenchimento das necessidades de toda a população, as ações aqui descritas são 
resultado de um planejamento eficaz, que dignifica a máxima do fazer na prática, muito 
além da retórica.  

Projetos de inclusão social, de apoio às iniciativas da comunidade e principalmente, 
aqueles que buscam a participação social em todas as questões da gestão municipal, são 
as prioridades para um Governo que tem como principal foco, o ser humano.  



Um destaque especial, com a formulação de projetos visando a valorização e 
oportunidades para a classe jovem, que anseia por espaço específico nas ações de 
governo, visando o emprego, a cultura, a educação, a diversão e o crescimento social. 

Uma Nova Andradina para todos, com espaços democráticos em todos os setores, 
graças a uma governabilidade transparente, trará em quatro anos, o progresso 
continuado, adequando-se às novas tecnologias, empregando ações que visem a conexão 
total com a sociedade, e com vistas à melhoria da qualidade de vida para toda a 
comunidade.  

Eis os principais pontos de enfoque do Governo Municipal, extraídos dos princípios da 
Coligação “Unidos Por Nova Andradina”, para os quais pedimos e esperamos a sua 
contribuição, no aperfeiçoamento deste Plano de Governo:  

 

1-SAÚDE  

* Implantação dos serviços de Hemodiálise, em parceria com a sociedade civil; 

*Abertura de três novas Unidades de Saúde da Família-USF na Zona Urbana;  

*Implantação de farmácia básica em todas as Unidades de Saúde da Família; 

*Ampliação das metas do programa de combate à mortalidade infantil;  

*Inclusão dos profissionais Psicólogo, Fisioterapeuta, Farmacêutico e Nutricionista nas 
Equipes de Saúde da Família;  

*Descentralização da coleta de exames laboratoriais para as Unidades de Saúde da 
Família; 

*Em parceria com a Fundação PIO XII, viabilização da implantação do setor de 
Quimioterapia da Rede Feminina de combate ao câncer;  

*Criação de Equipes de Saúde Bucal para o programa de Saúde Coletiva nas Escolas; 

*Capacitação de forma continuada, dos profissionais da Saúde, visando a melhoria do 
atendimento à população;   

*Ampliação da cobertura do programa Saúde da Família, investindo em programas 
de saúde básica e garantindo atendimento preventivo a todo cidadão (USF);  

*Implantação de equipes de saúde incluindo médicos, para as comunidades rurais, pelo 
menos uma vez por semana;  

*Implantação dos serviços médicos especializados e de odontologia, para os idosos do 
Projeto Conviver; 



*Criação de projeto de reabilitação, com espaço exclusivo para tratamento e 
recuperação de dependentes químicos;    

*Criação do parto humanizado (Rede Cegonha). 

*Contratação de mais médicos especialistas e profissionais de saúde;  

*Transformação do Hospital Regional, com implantação de novos equipamentos, 
tornando-o um centro de referência de alta complexidade, com mais médicos, 
profissionais, exames especializados e garantir o funcionamento efetivo das UTIs 
adulto, neonatal, intermediária, Centro de Diagnósticos e Lactário; 

*Ampliação da oferta de veículos exclusivos para atendimento em domicílio, visando a 
melhoria do atendimento aos pacientes acamados e com mobilidade reduzida; 

*Unificação da Secretaria Municipal de Saúde com a Vigilância Sanitária, almoxarifado 
e serviço de entrega de fraldas e leite em um só local;  

*Incentivo à amamentação nos primeiros 9 (nove) meses de vida, através da criação do 
Projeto “Alimente-se Bem”, em parceria com a Assistência Social; 

*Melhorias nos programas de prevenção às endemias;  

 

2-EDUCAÇÃO  

*Ampliação da inclusão digital na Rede Municipal de Ensino, com a aquisição de um 
computador para cada aluno;  

*Construção de quadras poliesportivas nos Centros de Educação Infantil que 
contemplam a pré-escola;   

*Construção de uma unidade escolar de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), para o 
Jardim Universitário e os demais bairros adjacentes;  

*Redução do analfabetismo no Município, através de projetos realizados em parceria 
com as Universidades e acadêmicos de Pedagogia;  

*Implantação de política de segurança nas unidades escolares, com instalações de 
câmeras de reconhecimento facial em toda Rede Municipal de Educação;  

*Continuação de ações que visam a melhoria do transporte escolar, com renovação da 
frota própria, entre outros;  

*Avançar em programas com o objetivo de aprimorar a merenda escolar e estabelecer 
ações de apoio integral de assistência ao aluno oriundo de famílias de baixa renda;  

*Ampliação da oferta de kits de uniformes e material escolar (com tênis e uniforme de 
inverno para pré escola);  



*Implantação de novos centros de educação infantil, zerando o déficit de vagas nas 
unidades de educação infantil e creches;   

*Construção e instalação de biblioteca com tecnologia digital em Nova Casa Verde;  

3-HABITAÇÃO  

*Otimização e ampliação dos programas vitoriosos de habitação iniciado em 2010, cuja 
expertise vem sendo levado para todo o Brasil, graças aos resultados altamente 
positivos; com elaboração e realização dos: 

*Desapropriação de áreas suficientes para construir até mil unidades habitacionais, 
através de parcerias como as realizadas através do Lote Urbanizado Estadual e 
programas federais de habitação;  

*Implantação do Programa Lote Urbanizado Municipal para beneficiar um maior 
número de habitantes, diminuindo drasticamente o déficit habitacional do Município; 

* Aquisição de área com a finalidade de doação de terrenos para famílias que tenham 
condições financeiras de construir sua casa própria; 

 

4-ADMINISTRAÇÃO  

*Interligação de comunicação de todos órgãos e departamentos municipais, através da 
estrutura de fibra ótica; 

*Implementação do programa de formação e capacitação permanente dos servidores, 
com disponibilização de cursos, treinamentos e qualificação profissional; 

*Implantação de ações continuadas visando a melhoria das condições de trabalho, com 
aquisição de equipamentos e adoção de métodos modernos de administração, visando a 
otimização do trabalho do servidor;  

*Manutenção da política de valorização do servidor através dos aumentos salariais reais, 
que possibilitem a manutenção do  poder de compra; 

*Criação do Protocolo eletrônico (on line); 

*Implantação e melhoria no processo digital dos atos da administração pública 
municipal, com a digitalização e microfilmagem dos atos e assinatura digital; 

*Criação dos departamentos de Iluminação Pública, de Limpeza Urbana e elaboração de 
projeto para implantação de uma marca para o Município;  

*Revisão para atualização e adequação do Plano de Cargos e Carreiras do servidor 
público Municipal;  



*Ampliação de mecanismos de controle e acompanhamento de gestão, assegurando 
transparência, prevenindo e combatendo a corrupção em todos os setores da 
administração; 

*Manutenção e ampliação do Programa de Jovens Estagiários visando a preparação para 
a formação profissional;  

5-INFRAESTRUTURA   

*Implantação de serviços de monitoramento através de câmeras, com reconhecimento 
facial, em todos os pontos estratégicos do município; visando a melhoria da segurança 
pública; 

*Pavimentação asfáltica em toda a sua extensão, da “Estrada Boiadeira” localizada nas 
proximidades do Bairro Morada do Sol; 

*Revitalização de toda a extensão das Avenidas Antônio Joaquim de Moura Andrade e 
Eurico Soares Andrade com acessibilidade, aparelhos urbanos, paisagismo e 
sinalização, com a implantação de cicovias; 

*Em parceria com o Governo do Estado e as prefeituras de Nova Andradina e 
Batayporã, efetivar a construção de uma ciclovia ligando os dois municípios;   

*Ampliação e melhoria da sinalização e identificação das ruas, avenidas e logradouros;  

*Realização de obras de pavimentação em completando 100% das ruas do Município; 

*Conservação permanente das ruas e logradouros do Município, especialmente ao final 
das obras de construção de rede de esgoto;  

*Viabilização e ativação do aeródromo municipal, já em fase final; 

*Ampliação de ciclo-faixas e construção de novas ciclovias;  

*Ampliação da drenagem e pavimentação das ruas e avenidas de Nova casa Verde;  

*Implantação de melhorias na quadra da Banda Marcial Getúlio Vargas, incluindo a 
cobertura; 

*Modernização completa do sistema de iluminação pública; 

*Execução de aterros em diversas estradas rurais com revestimento primário;  

*Substituição das pontes de madeira por outras de concreto ou similar;  

 

6-AGRICULTURA  

* Incentivo à Apicultura e Piscicultura; 



* Ampliação das patrulhas mecanizadas, com aquisição de novos equipamentos;  

*Continuação e aprimoramento de programas de Gerência de Agronegócios; 

*Realização de cursos de capacitação e gerenciamento para os setores agroindustrial e 

agropecuário;   

*Viabilização da implantação de um Centro de Pesquisas e Tecnologia para a 
agropecuária, em parceria com a EMBRAPA Agropecuária Oeste e Instituto Federal de 
Mato Grosso do Sul (IFMS);   

*Criação do Departamento de Fomento à Produção, com prestação de assistência 
técnica ao homem e à mulher do campo;  

*Fortalecimento do setor produtivo visando maior produtividade e lucro; 

*Continuação do programa que visa a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros dos 
produtores da agricultura familiar; 

*Estabelecimento de convênios com órgãos estaduais e federais para apoiar iniciativas 
na implantação de projetos agrícolas e/ ou pecuários; 

*Implantação de política de auxílio à comercialização e deslocamento de produção, 
através das feiras livres e outros;  

*Efetivação do apoio às entidades representativas das classes dos produtores e 
fortalecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;  

*Criação do selo de produto orgânico para as associações de pequenos produtores 
rurais, visando agregar valores aos seus produtos;  

*Criação do programa “Central de Distribuição de Calcário” para a agricultura familiar; 

 

7-ESPORTES, CULTURA E LAZER  

*Construção de praças esportivas nas comunidades rurais visando a prática de futsal, 
vôlei, basquete e iluminação de campos de futebol; 

*Apoio para a realização de torneios esportivos de várias modalidades, realizados por 
intermédio de parcerias; 

*Garantia da realização de eventos esportivos tradicionalmente realizados no 
Município; tanto os de realização por parte do Governo Municipal, como apoio aos de 
iniciativa de entidades esportivas;  

*Criação dos Parques Aquático e Ecológico municipais; 



*Melhoria e ampliação dos espaços da FUNAC (Fundação Nova Andradinense de 
Cultura), para implantação de novos cursos, com o objetivo de promover o atendimento 
à demanda na procura de vagas nos cursos já existentes;  

*Abrir os espaços de uso comum das unidades escolares (pátio, quadras, laboratórios de 
informática, etc.) à comunidade, para a execução de programas recreativos;  

*Criação da Escola de Artes, com apoiamento às produções culturais e artísticas locais, 
transformando Nova Andradina num centro de referência cultural;   

* Elaboração de programas visando a ocupação do Centro de Eventos “Sílvio Ubaldino 
de Souza”, como espaço de promoção e integração de artistas locais;  

*Modernização e otimização do Ginásio de Esporte Municipal Irmão Braz Sinigaglia;  

*Construção de novas quadras para a prática do skatismo nos bairros da cidade, 
incluindo Nova Casa Verde; 

 

8-COMÉRCIO  

* Criação do Programa Educação Empreendedora JEPP- Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos, em parceria com o SEBRAE. 

*Formalização da parceria com o SEBRAE para execução do Programa “Cidade 
Empreendedora”,  em Nova Andradina. 

*Formalização de parcerias com ACINA, com objetivo de potencializar o comércio 
local;   

*Elaboração de programas com ações interativas com as entidades representativas do 
comércio, para realização de campanhas que incentivem o consumo;   

*Apoio para realização de cursos e capacitação para trabalhadores, dirigentes e 
empresários;   

 

9-INDÚSTRIA   

* Elaboração e realização de programas permanentes de divulgação do potencial do 
Município, com o objetivo de atrair novas indústrias, com vistas à ampliação do 
emprego e da renda; 

*Promoção do Município, como polo regional em capacitação e treinamento em todos 
os seguimentos;  



*Realização de obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação das vias do 
Distrito Industrial José Marques, de Nova Andradina, melhorando o acesso às empresas 
instaladas e facilitando a promoção para instalação de novas empresas; 

*Apoio ao desenvolvimento das micro, pequenas, médias e grandes empresas, através 
de qualificação e competividade, priorizando este seguimento nas compras do Governo 
Municipal;  

*Promoção dos sistemas produtivos locais, com empresas e indústrias com capacidade 
de produção de alto valor agregado, foco na capacidade de inovação, no respeito ao 
meio ambiente, na geração de empregos locais;  

* Priorização de programas que incluam a inovação tecnológica, como foco na geração 
de emprego e renda;  

 

10-PROGRAMAS SOCIAIS  

*Assegurar a participação de todos os segmentos sociais da comunidade, na elaboração 
das políticas públicas relativas à construção da igualdade social e acesso aos bens e 
serviços públicos;  

*Enfrentamento e combate à violência e qualquer tipo de discriminação;   

*Ampliação e aprimoramento das ações direcionadas à proteção da família, através dos 
programas sociais em execução;   

*Garantia do apoio, inclusive financeiro, através do Fundo Municipal de Assistência 
Social, às entidades filantrópicas e de ajuda comunitária;  

*Incentivo à amamentação nos primeiros 09 (nove) meses de vida, através da criação do 
Projeto Alimente-se Bem com a implementação de Cartão, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde;  

*Criação da Semana de Valorização da Negritude de Nova Andradina, com ações que 
visam a valorização da participação dos negros na trajetória histórica do Município; 

*Continuação dos programas vitoriosos do Projeto Conviver e com a inclusão de 
serviços médicos especializados em geriatria e serviços odontológicos para os idosos, 
uma vez por semana; 

*Construção de piscina aquecida para os idosos; 

 

11-MEIO AMBIENTE  

* Elaboração e execução do Plano de Arborização Urbana; 



* Promoção de melhorias na cerca do antigo lixão; 

* Implantação do programa de licenciamento ambiental eletrônico; 

*Implementação do PRAD (Plano de recuperação de áreas degradadas do antigo lixão); 

*Em parceria com os governos federal e estadual, construção do plano integrado de 
preservação e valorização da várzea do Ivinhema;  

*Recuperação das áreas degradadas causadas pelas erosões e voçorocas; 

 

12-SERVIÇOS PÚBLICOS 

*Manutenção dos programas de limpeza urbana, coleta de lixo, conservação de ruas 
entre outros; 

*Manutenção dos serviços de apoio à comunidade, quando de catástrofes e congêneres; 

*Aquisição de novos veículos para coleta do lixo; 

*Ampliação dos programas de coleta seletiva, com a implantação de campanhas 
educativas para toda a sociedade; 

*Manutenção de praças e logradouros, visando o bem estar da coletividade; 

 

13-CASA VERDE, TEIJIN, SANTA OLGA, SÃO JOÃO E BAIRR OS RURAIS  

*Implantação de Equipes de Atenção Primaria à Saúde para atendimento de no mínimo, 
uma vez por semana, nos assentamentos Teijin, Santa Olga e São João;  

*Implantação de quadras esportivas nos assentamentos e bairros rurais, incluindo 
quando possível a construção da quadra de skate;  

*Criação do Parque Industrial e Comercial, com programas para atrair a instalação de 
empresas em Nova Casa Verde;  

* Construção e instalação de biblioteca com tecnologia digital em Nova Casa Verde; 

*Ampliação e modernização da Subprefeitura em Nova Casa Verde;  

*Construção de creches-padrão;  

*Ampliação da pavimentação e drenagem das águas nas ruas e avenidas de Nova casa 
Verde, com recursos de emendas parlamentares;   

*Construção do cemitério em Nova Casa Verde;  



*Implantação de programa habitacional em Nova Casa Verde;    

*Incentivo à instalação de indústrias dos diversos setores, em Nova Casa Verde; 

*Instalação de postes ornamentais de Led, na avenida Dilson Casarotto; 

*Ampliação e reforma da Escola Municipal Luís Claudio Josué; 

*Em parcerias com as empresas de telecomunicações, ampliar o sinal para os 
assentamentos e os núcleos urbanos; 

* Fortalecimento das Associações e Cooperativas representativas das comunidades 
rurais;   


