
 

 
PLANO DE GOVERNO 

 
COLIGAÇÃO POR UMA PARANAÍBA MAIS JUSTA E MAIS HUMANA 

PODEMOS – PSC – CIDADANIA - SOLIDARIEDADE  

 

Acreditamos que para o bom desenvolvimento do município é necessário 

conhecer as necessidades e expectativas da população, para que, diante das capacidades 

do município, realize-se uma gestão de administração pública verdadeiramente 

democrática, participativa, inovadora e calcada na efetividade e transparência. 

Para a eficácia de um processo político em que as necessidades da população de 

Paranaíba sejam verdadeiramente atendidas, desenvolvemos um PLANO DE GOVERNO 

PARTICIPATIVO, desenvolvido à mão por cidadão, agentes e servidores públicos e 

profissionais capacitados de cada área. 

Por meio do PLANO DE GOVERNO PARTICIPATIVO, compreendemos com 

fidedignidade as aspirações de nossos munícipes, o que propiciou a composição de 

propostas factíveis ao município, de modo que as mesmas se efetivem durante o 

mandato e não se limitando a promessas vãs restritas apenas para o registro das 

candidaturas. 

Assim, calcados na ideia de um plano de governo aberto e participativo, 

poderemos construir uma PARANAÍBA MAIS JUSTA E MAIS HUMANA, elevando a 

qualidade de vida dos munícipes. 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO 
Mais educação, mais cidadania 

A educação de qualidade e valorização do servidor público vinculado ao ensino 

consiste em uma grande meta que pretendemos atingir.  

 

Aperfeiçoaremos o atendimento no ensino fundamental, na Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos, bem como a formação e a valorização dos profissionais da 

educação. 

 

E para elevarmos o padrão de qualidade educacional investiremos em reformas, 

ampliações e construção de novas unidades.  

 

A aquisição de material didático compatível, a distribuição gratuita de uniformes 

e materiais escolares será feita em tempo hábil. Proporcionar uma alimentação escolar 

de excelência e um transporte escolar rural com mais conforto e comodidade. 

Principais ações e propostas: 

- Criação e implantação da FAMUPA (Faculdade Municipal de Paranaíba) 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Educação, de Alimentação Escolar, do 

FUNDEB, as APMs democratizando o controle social de educação do Município; 

- Construir parcerias com instituições públicas e privadas para erradicar o 

analfabetismo em PARANAÍBA e para manter o jovem na escola até conclusão do ensino 

médio; 

- Adequar, reformar e construir CEINFs, para atender a demanda reprimida. 

- Oferecer educação em tempo integral em até trinta por cento das escolas da rede 

municipal de ensino até 2024;  

- Ampliar e reformar a estrutura física e equipar as Escolas da Rede Municipal, 

conforme a demanda de alunos na Educação Básica; 

 

- Fortalecer o processo de formação de professores e demais profissionais da rede 

de educação do município com a criação do CEFOR (Centro de Formação); 



 

- Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes e material escolar, 

bem como material didático compatível para os alunos da rede municipal de ensino; 

- Criar olimpíadas e gincanas, visando incentivar o aprendizado e o gosto pela 

leitura; 

- Priorizar a qualidade e a variedade nos alimentos da merenda escolar; 

- Garantia de Transporte Escolar rural digno, eficiente e seguro, inclusive com 

monitores nos ônibus; 

- Educação Especial (Salas de Recursos e equipamentos necessários para uma 

educação de qualidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAÚDE 
Acolhedora, inclusiva e suficiente 

O serviço será aperfeiçoado e realizado com presteza, zelo e respeito ao cidadão, 

com atendimento humanizado desde os primeiros atos de atendimento. 

 

Será focada a qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde básica, com 

atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando programas 

especiais para a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento 

acolhedor e integral do cidadão. 

Principais ações e propostas: 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, democratizando o controle social de 

saúde do Município; 

- Fortalecimento das Redes de Assistência à Saúde (Rede de atenção psico (RAPS), 

Saúde da Mulher, Saúde da Criança e do idoso, urgência/emergência (atendimento 

hospitalar) e pacientes portadores de necessidades especiais) com adoção de linhas de 

cuidado e segmentos dos protocolos de atendimento; 

- Proporcionar capacitação continuada aos servidores da saúde e implantar sistema 

de remuneração salarial baseado na Gestão por Resultados por meio de indicadores em 

Saúde e produtividade;         

Renovar e realizar manutenção da frota de veículos da Central de Transportes, para 

assegurar transporte adequado e confortável aos usuários; 

- Implantar mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais;  

- Criar estudo para a implantação do consórcio com prefeitos da região para que 

possam atrair profissionais especialistas; 

- Implantar a coleta de dados informatizada dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Endemias, por meio de dispositivos moveis; 

 

- Implantar sistema de comunicação com pacientes (agendamento de consultas, 

resultados de exames e outros serviços); 



 

- Implantar Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e Médio Porte; 

- Implantar o plano municipal de saúde mental; 

- Fortalecer as vigilâncias: sanitária, de combate aos vetores e a epidemiológica; 

- Revitalizar a UBS Central; 

- Finalizar a construção das UESF Santa Lúcia e Dr. Ya; 

- Revitalizar as UESF dos distritos do Alto Santana, do Tamandaré, do Raimundo e 

do Assentamento Serra; 

- Fortalecer o Conselho Municipal Anti-drogas, para implantação de políticas de 

reinserção social e atenção ao usuário em parceria com as universidades; 

- Garantir a assistência farmacêutica, com o fortalecimento da Farmácia Básica, 

desburocratizando e cumprindo rigorosamente o fornecimento de medicamento de alto 

custo. 

- Garantir atendimento ambulatorial aos finais de semana com funcionamento de 

pelo menos uma UESF.  

- Implantar o Cartão Paciente (Forma pela qual o executivo vai promover a 

dignidade do cidadão em seu momento de maior fragilidade, fazendo com que ele possua 

seu poder de decisão para qual hospedagem melhor lhe agrada e qual restaurante vai 

poder ter a satisfação de uma alimentação saudável e dentro das especificações 

recomendadas pelos profissionais da saúde. Uma gestão que se preocupa com seus 

nobres cidadãos e oferta dignidade para todos). 

-  Implantar o Centro Oncológico de Paranaíba no município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TURISMO 
Geração de renda e valorização nossa terra 

O turismo tem se apresentado como alternativa de desenvolvimento de cidades 

e regiões e Paranaíba possui um enorme potencial turístico a ser explorado. 

 

O setor, se bem planejado, colabora com o desenvolvimento socioeconômico, 

gera emprego e renda, fortalece a identidade local, e contribui para a preservação dos 

bens naturais e histórico-culturais em nosso município. 

Principais ações e propostas: 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 

- Criar o Plano Municipal de Turismo - PMT;  

- Fomentar o turismo divulgando o município em Feiras e eventos do setor. 

- Elaborar projetos e implantar cenografia urbana (paisagismo, jardinagem, 

emplacamento turístico, entre outros). 

- Estimular o Turismo de eventos e negócios em Paranaíba. 

- Fomentar a educação e sensibilização para o Turismo. 

- Implantar programa de desenvolvimento turístico do Distrito São João do aporé 

- Explorar as potencialidades turísticas do município estimulando a realização de 

eventos de esportivos.  

- Criar o centro de apoio ao turista. 

- Criar roteiros para cachoeiras da região. 

- Potencializar o turismo rural  

- Criar Calendário de eventos 

 

 
 
 
 



 

 

CULTURA 
VALORES E CRENÇAS COMO BASE DE UM FUTURO PROMISSOR 

Paranaíba tem uma história que vai muito além dos seus 163 anos de 

emancipação política. Porta de entrada para o processo de povoação do então sul de 

Mato Grosso, é uma cidade forjada por pioneiros vindos dos estados de Minas Gerais e 

São Paulo que aqui se estabeleceram, com seus usos, costumes e tradições, presente até 

hoje na sociedade local. 

 

É papel do poder público atuar na valorização, fortalecimento e preservação dessa 

rica cultura local, agregando também os aspectos que a modernidade oferece e os novos 

hábitos e costume de uma sociedade que não está inerte, mas pulsante, vibrante e que 

precisa encontrar nas políticas públicas culturais do município uma forma de produzir, 

manifestar-se, preservando as tradições e estabelecendo novos padrões culturais. Este 

será o foco de nossa administração. 

Principais ações e propostas: 

- Apoiar e fortalecer as festas e eventos tradicionais locais; 

- Lançar editais e prêmios para o financiamento de produções de artistas e grupos 

locais; 

- Realizar capacitações para produtores e artistas locais, auxiliando na elaboração 

de projetos de captação de recursos externos; 

- Apoiar a organização de Clubes de Leitura e Cine Clubes; 

- Realizar a reforma e manutenção do bens históricos municipais e auxiliar nos 

projetos de captação de recursos para a restauração de bens históricos privados; 

- Fortalecer a atuação da Casa do Artesão, proporcionando inclusive a 

participação dos artesãos em feiras e eventos nacionais; 

- Construir o Centro Cultural Municipal, com estrutura abrangendo espaço para 

apresentações artísticas, realização de oficinas e capacitações, sala de cinema e estúdio 

de áudio visual; 

 



 

- Buscar junto à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul a realização de um 

grande festival cultural, nos moldes do Festival da América do Sul Pantanal e Festival de 

Inverno de Bonito; 

- Retomar o projeto de construção do Memorial de Inocência; 

- Fortalecer a presença das bibliotecas públicas com a renovação do acervo e o 

oferecimento de atividades que envolvam a comunidade com estes espaços públicos; 

- Desenvolver atividades culturais periódicas nos bairros da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 



 

ESPORTE 

Investir no esporte significa investir na saúde, combater a violência, promover a 

inclusão social e a qualidade da vida urbana.  

 

Através do fomento a diversas modalidades esportivas amadoras, esporte 

educacional visando desta forma a formação de atletas, descobrindo talentos e 

proporcionando lazer e diversão. 

Principais ações e propostas: 

- Revitalizar os centros esportivos, campos dos bairros, através de parceria com a 

iniciativa privada e o poder público através de fundos e leis de incentivo; 

- Viabilizar espaço adequado e seguro com toda infraestrutura para a realização e 

a pratica de esportes radicais como Motocross, Wheeling, (Grau de Rua), seja para os 

praticantes, seja para o público em geral; 

- Compor um plano de desenvolvimento das ações de esporte e lazer; 

- Promover programa de integração entre os jogos escolares (Interclasses) e os 

jogos municipais (COESPA); 

- Resgatar por meio do esporte a inclusão social de crianças, jovens, adultos e 

idosos; 

- Qualificar os profissionais na área do esporte e lazer; 

- Promover a Iniciação Esportiva em diferentes modalidades; 

- Desenvolver um Programa Municipal de Esporte Paralímpico; 

- Implantar espaços de lazer e atividades físicas para a saúde; 

- Promover o esporte e o lazer para o idoso; 

- Criar o programa “PBA Ativa” com aulas de alongamento, ginástica aeróbica, 

localizada, funcional e laboral (programar e executar ações desportivas para crianças, 

jovens, adultos, pessoas com necessidades especiais e idosos); 

- Incentivar a prática do ciclismo. 

-  Campeonato rural. 

 



 

MEIO AMBIENTE 
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

 Com o meio ambiente degradado, o ser humano resume o seu tempo de vida e a 

economia não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão que a qualidade de vida 

e o respeito ao meio ambiente estão entre as nossas prioridades. 

 

 Faremos ações na captação e gestão dos recursos hídricos, principalmente no que 

se refere à recursos pluviais, na arborização urbana, no gerenciamento dos resíduos 

sólidos, no saneamento ambiental e na construção de espaços ambientais de lazer. 

 

Principais ações e propostas: 

- Fortalecer o Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

- Implantar o Sistema de licenciamento ambiental municipal; 

- Elaborar o plano municipal de saneamento; 

- Implantar o programa “Vou pela Sombra” com ações de arborização urbana; 

- Fomentar a coleta seletiva do lixo no município. 

- Proteger e conservar nascentes e monitorar os rios do Município; 

- Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição e controle de 

poda; 

- Criação do Viveiro de mudas municipal. 

 

 

 

 

 

 



 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
COMPROMISSO COM O DIREITO DE TODOS 

A Assistência Social e a Cidadania como política de proteção social configuram-se 

como uma importante possibilidade de promoção dos cidadãos de Paranaíba. 

 

 Assim, nossa proposta de governo é fazer valer o que preconiza essa importante 

política e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias em situação de 

vulnerabilidade buscando a mobilidade social e melhoria permanente da qualidade de 

vida da população. 

 

Colocar o bem comum em primeiro lugar e implementando as políticas públicas 

de modo transversal e responsável. A cidadania deve ser entendida, nesse sentido, como 

processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa dos 

Direitos Humanos e de uma sociedade mais justa e solidária. 

 

Principais ações e propostas: 

- Criação das coordenadorias de políticas públicas para Mulheres, Juventude, 

Idoso, Diversidade, Igualdade Racial e Acessibilidade; 

- Criação dos Conselhos de políticas públicas para Mulheres, Juventude, Idoso, 

Diversidade, Igualdade Racial e Acessibilidade; 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social; 

- Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

- Fortalecer a atuação dos CRAS e do CREAS garantindo a qualidade do serviço; 

- Superar a pobreza pela promoção da inclusão social e da inclusão produtiva; 

- Criar oportunidades de emprego, trabalho e renda para a população mais pobre; 

- Garantir o pleno atendimento da população aos serviços públicos; 

- Capacitar e qualificar os trabalhadores das redes de assistência social; 

- Mapear as regiões mais vulneráveis, inclusive adotando o Índice de Pobreza 

Multidimensional como norteador das ações; 



 

- Aproximar a prefeitura dos movimentos comunitários. 

- Fortalecer à atuação do CAM 

- Fortalecer a parcerias com as entidades não governamentais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AGRICULTURA E PECUÁRIA 
COLABORAÇÃO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 

Principais ações e propostas: 

- Ampliar o número de patrulha rural a disposição dos produtores do município; 

- Criar programa de fornecimento de calcário e adubo aos pequenos produtores 

rurais.  

- Elaborar um planejamento para a gestão e manutenção da malha viária rural; 

- Criar programas para fortalecimento da agricultura familiar, inclusive no apoio a 

comercialização de sua produção; 

- Continuidade e melhorias no planejamento de mata burros de concreto; 

- Incentivo ao incremento da pecuária leiteira, com a implantação de programa de 

atendimento técnico ao produtor de leite; 

- Apoio a diversificação do agronegócio do município incentivando a implantação 

de novas culturas; 

- Prévio e amplo diálogo transparência e ampla divulgação, fixação, arrecadação e 

aplicação dos recursos do ITR. 

- Substituição gradativa das pontes de madeiras para as de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
FORÇA PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL  

Principais ações e propostas: 

- Implementar e apoiar projetos e iniciativas que unam o desenvolvimento 

econômico e industrial com a sustentabilidade 

- Desenvolver interlocução permanente com os órgãos governamentais do Estado 

e da União; 

- Implantação de incubadoras de micro-empresas; 

- Divulgar, apoiar e fortalecer a inclusão de profissionais como 

Microempreendedores Individuais, inclusive facilitando o acesso ao microcrédito; 

- Agilizar e simplificar as formalidades administrativas para a abertura de empresas, 

modernizando o fluxo da tramitação de documentos; 

- Apoiar todas as iniciativas governamentais e do chamado sistema “S” - SENAI, 

SENAC, SESI, SEST-SENAT, SENAR, SESC, SEBRAE – e também CIESP/FIESP, para a 

formação, capacitação e atualização de profissionais, visando à maior geração de 

emprego e renda; 

- Apoiar e incentivar as ações de Cooperativismo; 

- Organizar e regularizar a realização de feiras e exposições, com diálogo 

permanente com a Associação Empresarial e Industrial de Paranaíba, Sindicato Rural bem 

como com outras entidades envolvidas nos eventos específicos; 

- Fomentar a responsabilidade social das empresas e empreendimentos que se 

instalarem no município, sensibilizando-as para o cumprimento da legislação municipal, 

que estabelece a necessidade de ações junto às entidades assistenciais do município; 

- Estimular as pequenas e micro-indústrias de Paranaíba e dar-lhes todo o suporte 

para a obtenção de linhas de financiamento compatíveis para a compra de maquinários 

e tecnologia, dinamizando a incubadora de empresas. 

 

 

 

 



 

INFRAESTRUTURA 
PLANEJAMENTO INTELIGENTE E EFICAZ  

Principais ações e propostas: 

- Monitorar pontes e estradas rurais pertencentes ao município, visando sua 

recuperação e conservação, preservando os recursos naturais (água e o solo), prevenindo 

e controlando a erosão; 

- Realização de obras de saneamento básico em bairros periféricos. 

- Pavimentação de ruas e construção de calçadas. 

- Reformulação do plano diretor.  

- Manutenção de praças e jardins da cidade. 

- Manutenção do pólo industrial. 

- Iluminação das vias públicas, com atenção nas regiões periféricas e comerciais. 

- Canalização de córregos da cidade, observando a preservação ambiental e 

sanitária.  

- Manutenção e restauração sempre que necessária da fonte luminosa da praça da 

república, Lagos e jardinagem do espelho d’água. 

- Manutenção e restauração dos prédios públicos do município. 

- Dentro da viabilidade técnica, acabar com as valetas das ruas. 

 


