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PLANO DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO 

AVANTE PARANAÍBA 

 

 

Mesmo na maior crise da história do Brasil, Paranaíba avançará! Surge uma 

nova categoria no mundo do trabalho, os desalentados, ou seja, aqueles que perderam as 

esperanças de voltarem a ter um trabalho digno. O plano de governo ganha a devida 

importância no nosso governo por ser o portador da vontade do povo, dos desejos dos 

cidadãos e da necessidade de mudança no jeito de fazer política. É claro que somente ao 

assumirmos e conhecermos o funcionamento da máquina pública municipal, poderemos 

buscar caminhos alternativos para realizar ações coordenadas e efetivas. 

A proposta de governo do candidato a Prefeito Renato Arlivre e do 

candidato a Vice-Prefeito Adejandro Lima, tratar-se-á de uma gestão comprometida 

com a população e compromissos programáticos que fundamentam a sua constituição, 

apresento as diretrizes para a construção coletiva do Plano de Governo compreendida 

entre 2021 e 2024. Convidaremos os mais diferentes setores organizados da sociedade 

Paranaibense, para uma composição de propostas para o programa de governo, a ser 

implementado no município. 

Este importante momento de discussões públicas, dos diversos seguimentos 

populares, (étnica, cultural, econômica, religiosa, entre outras), de pluralidade das 

opiniões e interesses e, consequentemente, de pactuação de um contrato social, é parte 

do esforço do PARTIDO AVANTE PARANAÍBA para fortalecer a democracia e a 

cidadania, construindo um ambiente favorável, no qual todos os cidadãos possam: 

participar, formular, exprimir e ter preferências igualmente consideradas na conduta do 

governo. 

Buscaremos construir um governo responsável e inclusivo; que apresente 

projetos factíveis; que garanta e efetive direitos civis, políticos e sociais no âmbito do 

município, pois é neste espaço territorial que os indivíduos de fato agem, vivem e 

convivem. 

Neste documento encontram-se propostas que tornarão possível alcançar o 

objetivo de continuar melhorando a saúde, educação, saneamento básico, mobilidade e 

acessibilidade urbana, limpeza e arborização, segurança, cultura, meio ambiente, 

habitação, qualificação, trabalho e renda, esporte e lazer, ciência e tecnologia e o 

enfrentamento sobre a problemática das drogas. 

Este plano de governo pretende, ao mesmo tempo, indicar as metas, os 

recursos e os mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas públicas 

resultantes da participação ativa dos cidadãos. Portanto, este documento é apenas o 

primeiro ato e esperamos ao longo da caminhada, em direção ao futuro de 

oportunidades, prosperidade e felicidade para a cidade de Paranaíba, seja o norteador 

das ações de gestão coletiva e compartilhada. Seus desdobramentos ultrapassam o 

período eleitoral, constituindo-se num quadro de resultados para a gestão subsequente, a 

serem acompanhados, permanentemente, pelos cidadãos. 
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Queremos produzir mais eficiência, responsabilidade e transparência no 

planejamento e gestão governamental, bem como o comprometimento cívico de homens 

e mulheres na reconstrução e avanço da nossa cidade. Na Coligação AVANTE 

PARANAÍBA, acreditamos que é preciso implementar um novo modelo de governança, 

mais inclusivo, participativo, cooperativo e redistributivo dos diferentes tipos de capital: 

econômico, social, político, cultural e simbólico. Um governo para as pessoas! 

Do desafio da convivência - do estarmos juntos, com as diferenças, as 

discrepâncias e os conflitos - é preciso construir uma alternativa política legítima para 

atender, responsavelmente, as novas demandas da população de Paranaíba. Portanto, 

estas diretrizes vêm ao encontro do chamamento público para pensarmos e construirmos 

um novo modelo de cidade, que satisfaça as demandas urgentes por um melhor sistema 

de saúde, com atendimento solidário; por escolas que ensinem mais e melhor; por um 

projeto de mobilidade sustentável com segurança e não poluente que reduza o desgaste 

e o tempo das viagens urbanas; por um ordenamento urbano que induza a 

policentralidade dos serviços; por um sistema mais eficiente de aproveitamento dos 

resíduos sólidos; pela segurança do cidadão; pela conciliação entre oportunidades 

econômicas e conservação do meio ambiente; por uma política cultural democrática e 

substantiva em recursos financeiros; por diferentes mecanismos e estratégias de 

realização pessoal e profissional para todos; pela valorização das potencialidades da 

juventude; pela ressocialização dos excluídos; pela inserção dos profissionais da 3ª 

idade; finalmente, por uma cidade melhor para os grupos mais vulneráveis: os mais 

pobres, as crianças, as vitimas de maus tratos e exploração, os idosos e as pessoas com 

deficiência. 

A COLIGAÇÃO AVANTE PARANAÍBA, acredita neste grande 

laboratório de ideias - aberto à acolher e compreender a realidade dos problemas - como 

metodologia capaz de gerar oportunidades, soluções inovadoras para os desafios do 

presente e as gerações do futuro. Por exemplo: criar, articular, estabelecer parcerias com 

os governos estadual e federal, viabilizar programas de uma política transversal e 

monitorar e avaliar os resultados. 

Da mesma maneira, a questão das políticas municipais de segurança pública 

impõem uma série de perguntas e dilemas. Trata-se de problema que envolve questões 

de ordem legal, econômica, social, mas, também, política. Portanto, este documento tem 

como fundamento teórico o conceito de uma segurança para o cidadão, para lidar de 

forma eficaz com o complexo problema da violência urbana, através da integração de 

soluções conjuntas com Estado e União. 

As Diretrizes da COLIGAÇÃO AVANTE PARANAÍBA, são um guia para 

um desenvolvimento sustentável baseado nos valores e direitos da liberdade, igualdade, 

fraternidade e solidariedade. É ainda, um instrumento para pensar a cidade de forma 

integrada, que torna imperioso para que o planejamento público seja feito de forma 

transversal entre as diferentes instâncias do poder público em todos os níveis. A 

percepção individualizada dos problemas torna as possíveis soluções mais onerosas, 

insustentáveis no longo prazo e com os piores resultados. 

O plano de governo que aqui apresentamos é um convite à toda sociedade 
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para ampliarmos o diálogo e corrigir o que ainda não está bom e construirmos uma nova 

agenda, baseada na ética e na responsabilidade, que consolide Paranaíba como um lugar 

bom para se viver e investir, com qualidade de vida e prioridade nas pessoas. 

Queremos o desenvolvimento sustentável e duradouro do estado, queremos 

ampliar as conquistas para o cidadão dando-lhe o sentimento de liberdade plena. 

A proposta é um ciclo virtuoso no planejamento e na gestão das políticas 

públicas, tornado-as mais econômicas, mais integradas, mais sustentáveis e mais 

efetivas. Assim, nossas diretrizes indicam o que deve ser feito para melhorar e construir. 

 

Renato ArLivre 

 

 

1. Os princípios para elaboração do plano de governo 

 1.1 A mobilização e a participação das pessoas nos processos decisórios 

públicos; 

 1.2 A busca de uma vida digna e próspera para todo cidadão paranaibense; 

 1.3 O atendimento igualitário das necessidades de todas as regiões do 

Município; 

 1.4 O uso de processos criativos e inovadores para promover uma mudança 

duradoura e cujos benefícios cheguem a todos os cidadãos; 

 1.5 A promoção da cidadania, da justiça social e do uso transparente e eficaz dos 

recursos públicos; 

 1.6 Prevalecer o interesse coletivo sobre o individual e proteger o meio 

ambiente; 

 

 

2. Diretrizes para promover o avanço do Município de Paranaíba 

 

 Apresentamos a seguir as diretrizes que nortearão a elaboração das propostas 

para o definitivo plano de governo que será democraticamente debatido com a 

população nestas eleições do ano de 2020. 

 

2.1 Saúde Ágil e Moderna. 

2.1.1 - priorizar o sistema de gestão da saúde pública, introduzindo novos 

modelos de administração, informatização e profissionalização; 

2.1.2 - ampliar os investimentos humanos e financeiros para garantir a 

universalização do atendimento; 

2.1.3 - aperfeiçoar o atendimento em saúde preventiva, sobretudo no programa da 

saúde familiar, especialmente, a saúde da mulher; 

2.1.4 – implantar centro de triagem para tratamento de câncer; 

2.1.5 – ampliar o atendimento à maternidade; 

2.1.6 - recuperar e ampliar a infra-estrutura hospitalar, buscando parâmetros de 

equilíbrio entre oferta e demanda; 
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2.1.7 - criar o plano municipal de saúde mental, os conselhos de saúde e gestão, os 

colegiados específicos e a ouvidoria funcional; 

2.1.8- aumentar a cobertura do saneamento básico; 

2.1.9 - melhorar políticas públicas integradas para lidar com o uso abusivo de 

drogas; 

2.1.10 - apoiar programas e projetos inovadores desenvolvidos em parceria 

centros de pesquisa e desenvolvimento nacionais e internacionais na diferentes áreas da 

saúde pública; 

2.1.11 – aumentar a alocação de recursos para a Saúde. 

2.1.12 - aperfeiçoar e ampliar o processo de incorporação de tecnologias da 

informação na prestação de serviços de saúde; 

2.1.13 – ampliar os investimentos em capacitação e qualificação de forma 

contínua voltada aos profissionais da área da saúde; 

2.1.14 - ampliar as parcerias com as redes públicas e privadas de saúde para 

melhorar cada vez mais o atendimento às pessoas; 

2.1.15 – manter as políticas de valorização do profissional da área da saúde; 

2.1.16 – ampliar investimentos para melhorar tensão básica primária da demanda, 

instituindo o atendimento solidário de risco, a setorização, a priorização de áreas e 

reduzir o tempo de espera para consultas médicas; 

2.1.17 – monitorar e avaliar sistematicamente os indicadores do sistema de saúde, 

focado, na parte educativa e preventiva; 

2.1.18 - abertura e fomento para manutenção da UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento), a ser viabilizada por meio de ações concretas e dinâmicas, com o 

objetivo de alcançar, rapidamente, mais um serviço de saúde digno à população; 

2.1.19 - compromisso com as diretrizes do SUS (Integralidade, Participação 

Popular, Universalidade, Descentralização e Regionalização, Equidade e Controle 

Social); 

2.1.20 - elaborar ações de fortalecimento ao suporte dos serviços de plantão e 

sobreaviso no sistema de atendimento em saúde pública, nos limites da competência 

municipal. 

2.1.21 - aumentar e melhorar o número de medicamentos da Farmácia Central do 

Município; 

2.1.22 – realizar cursos para os profissionais da área de saúde bucal, dentistas e 

auxiliares, visando a qualificação e eficácia no atendimento ao cidadão paranaibense; 

2.1.23 - estabelecer cronograma técnico-climático, com o objetivo de melhorar e  

distribuir os esforços no combate aos vetores, endemias e epidemias; 

2.1.24 - criação de setor específico, apartado da estrutura comum de atendimento, 

voltado ao atendimento pediátrico especializado; 

2.1.25 – elaborar e propor pactuação com os Municípios da Região da Costa 

Leste, buscando a integração, distribuição e aplicação dos recursos comuns, na criação e 

operacionalização do Centro de Diagnósticos e Especialidades - CDE, em Paranaíba; 

2.1.26 - viabilização de Medicinas e Terapias alternativas, conforme legislação 

federal; 
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2.1.27 – promover o Programa Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 8 de Março de 

2016) considerando sua família e seu contexto de vida. 

2.1.28 - promover campanhas itinerantes, em todo município, voltadas a exames 

oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos; 

 

2.2 Emprego, Renda, Indústria, Comércio e Agronegócios 

 

2.2.1 - promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as 

atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 

inovação, melhorando o ambiente de negócios; 

2.2.2 – fortalecer os instrumentos capazes de gerar empregabilidade; 

2.2.3 - Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas; 

2.2.4 – fortalecer programas de formação e qualificação profissional e aumentar as 

parcerias com o setor privado; 

2.2.5 – ampliar o sistema de informações sobre a oferta de vagas no mercado; 

2.2.6 - ampliar as oportunidades de trabalho para os mais experientes – 3ª idade; 

2.2.7 –incentivar a ampliação da participação de mulheres no mercado de trabalho 

e emprego; 

2.2.8 – promover a qualificação dos mais jovens; 

2.2.9 - promover o aumento do número de empregos formais; 

2.2.10 – manter e estimular programas de incentivos fiscais (ISS, IPTU, Alvará) 

para empresas vinculadas à geração de emprego para as pessoas residentes e 

domiciliadas em Paranaíba; 

2.2.11 – estabelecer um canal aberto de comunicação com as entidades 

representativas do comércio, indústria e serviços; 

2.2.12 - realização de estudo sobre de demandas de políticas públicas destinadas 

ao suporte do comércio, indústria e prestação de serviços; 

2.2.13 – atualizar o Plano Diretor do Município de Paranaíba - PDP (Lei nº 023, 

de 05 de Outubro de 2006); 

2.2.14 - Manutenção de uma linha de diálogo entre os órgãos municipais e a 

regularização e criação de pessoas jurídicas e empresários individuais, assumindo o 

compromisso da desburocratização dos setores e estabelecimento de cronogramas 

previamente definidos, com prazos de análise e resposta de solicitações, incentivando a 

aplicação da lei da liberadade econômica no âmbito municipal (Lei nº 13.874, de 20 de 

Setembro de 2019); 

2.2.15 – explorar a localização geográfica e estratégica do Município de Paranaíba 

para que ela seja pólo de distribuição e comercialização dos produtos nacionais e 

internacionais; 

2.2.16 – desenvolver nas áreas degradadas e nos vazios espaciais urbanos projetos 

de desenvolvimento sustentável; 

2.2.17 - dotar o patrimônio municipal de parque de máquinas exclusivo, 

promovendo ações de subsídio à contratação de horas-máquina, priorizando a produção 
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sustentável; 

2.2.18 - ampliar a rede de patrulhas agrícolas do Município, atingindo todas as 

comunidades rurais; 

2.2.19 - incentivar a implantação de agroindústrias e apoiar, permanentemente, 

com políticas públicas às já existentes; 

2.2.20 - realizar diagnóstico rural buscando entender e compreender as demandas 

e ofertas da área, priorizando as peculiaridades, vocações e alternativas por cada região 

municipal; 

2.2.21 – fomentar o planejamento rural estratégico para o desenvolvimento rural, 

respeitando e valorizando o agricultor como protagonista da discussão (organização da 

produção – criar as centrais de comercialização dos produtos regionais); 

2.2.22 - organização social: ênfase no cooperativismo, educação do campo, lazer e 

resgate cultural; 

2.2.23 - realização de feiras, redes de cooperação e fomento da economia 

solidária; 

2.2.24 - ampliar as ações de desburocratização; 

2.2.25 - ampliar os programas de apoio aos pequenos negócios, às pequenas e 

médias empresas inovadoras e startups; 

2.2.26 - manter a política de atração de investimentos; 

2.2.27 - ampliar a pauta de exportação municipal com produtos de maior valor 

agregado. 

 

2.3 Educação de Qualidade 

 

2.3.1 – manter e ampliar as políticas de valorização dos profissionais da educação; 

2.3.2 – ampliar os investimentos em melhoria das estruturas físicas das escolas 

municipais e promover a modernização dos equipamentos escolares, tais como, 

bibliotecas, laboratórios, computadores com acesso à internet e adequação térmica das 

salas de aula; 

2.3.3 - ampliar a oferta do subsídio ao transporte escolar intermunicipal 

universitário para acadêmicos matriculados em cursos presenciais, que sejam residentes 

e domiciliados no Município de Paranaíba; 

2.3.4 – ampliar a oferta da educação de tempo integral; 

2.3.5 – ofertar programas de educação continuada para os profissionais da 

educação; 

2.3.6 - melhorar os indicadores educacionais no Município de Paranaíba; 

2.3.7 – alinhar a educação profissional às demandas de médio e longo prazos do 

setor produtivo; 

2.3.8 – resgatar e estimular a participação dos jovens fora da escola no ensino 

médio e no ensino superior, ampliando os investimentos na implantação e execução da 

Lei nº 2.246, de 26 de Novembro de 2019; 

2.3.9 - revisão do Plano de Carreira dos Professores; 

2.3.10 – promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das 
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creches; 

2.3.11 – garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam 

da zona rural para a sede municipal; 

2.3.12 - projetos de intensificação de melhoria da educação básica; 

2.3.13 – implantar curso preparatório para o ENEM; 

2.3.14 - implantação do Programa de Informática nas escolas; 

2.3.15 – Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o 

conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino 

profissionalizante, esporte e cultura; 

2.3.16 – ampliar o número de vagas para educação infantil; 

2.3.17 - garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas; 

2.3.18 - reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os 

alunos do 4º e 6º ano; 

2.3.19 - garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2º 

seguimento até os 16 anos; 

2.3.20 - calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a 

evasão escolar; 

2.3.21 - plano de ensino ao produtor rural; 

2.3.22 - implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura agrícola; 

2.3.23 - ouvidoria educacional; 

2.3.24 - implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, 

como carga horária extra; 

2.3.25 - cursos técnicos em parceria com empresas; 

2.3.26 - projeto Todo produtor rural é empreendedor: Cursos de administração 

voltado a agricultura; Público-alvo: famílias do campo; 

2.3.27 - focar no processo de aprendizagem; 

2.3.28 - monitorar a avaliar os resultados das escolas e dos alunos em grupo e 

isoladamente; 

2.3.29 - implantar centros de excelência para a formação profissional de jovens,  

em parceria com instituições privadas, públicas estaduais e federais; 

2.3.30 - atender a totalidade da demanda por vagas na pré-escola, no ensino básico 

e fundamental; 

2.3.31 - adequar a infra-estrutura física e tecnológica das escolas para enfrentar o 

desafio da qualidade e da educação integral; 

2.3.32 - preparar a escola para agir de forma preventiva em relação ao consumo de 

drogas e a violência; 

2.3.33 - promover diversas modalidades esportivas nas quadras das ecolas à noite 

e aos finais de semana; 

 

2.4 Meio Ambiente, Biodiversidade Sustentável e Turismo 

 

2.4.1 – criar e ampliar a normatização municipal para acolher os pedidos de 
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licenciamento ambiental, efetivado por empreendedores; 

2.4.2 – ampliar os investimentos em pesquisa sobre a biodiversidade e 

bioeconomia; 

2.4.3 – promover no município de Paranaíba a criação de empreendimentos 

sustentáveis e estimular a economia de baixo carbono; 

2.4.4 – adotar ações de adaptação às mudanças climáticas em âmbito municipal; 

2.4.5 – recuperar nascentes e assegurar a segurança hídrica do Município; 

2.4.6 – promover ações que estimulem a destinação final adequada dos resíduos 

sólidos; 

2.4.7 – promover estudos necessários ao estímulo da criação e do uso público das 

Unidades de Conservação Municipais; 

2.4.8 – ampliar as ações de combate ao desmatamento ilegal no âmbito municipal; 

2.4.9 – implantar e ampliar o programa de pagamento por serviços ambientais – 

PSA; 

2.4.10 – compatibilizar o crescimento econômico com a conservação do meio 

ambiente; 

2.4.11 – melhorar a gestão ambiental através da profissionalização e do 

monitoramento e avaliação das políticas ambientais; 

2.4.12 – ampliar o sistema da coleta seletiva de lixo e reciclagem; 

2.4.13 – instituir uma política de reuso de águas; 

2.4.14 - implementar um programa de reaproveitamento energético dos resíduos 

sólidos; 

2.4.15 – desenvolver mecanismos de gestão para fomentar a transição para uma 

economia sustentável; 

2.4.16 – implementar política de aproveitamento da energia solar; 

2.4.17 - construção e implantação de parques municipais; 

2.4.18 - implantação de uma política de compras Municipais que valorizem os 

sistemas locais de produção e serviços, conforme a lei; 

2.4.19 - promover o desenvolvimento rural aliado à sustentabilidade ambiental; 

2.4.20 - buscar, por meio de programas, ações e incentivos, o fortalecimento da 

agricultura familiar, como maneira de valorização e desenvolvimento; 

2.4.21 - fomentar, de programas, ações e incentivos, o crescimento e 

fortalecimento do cooperativismo ambiental no município; 

2.4.22 - instituir e ampliar atividades do Conselho para o desenvolvimento 

sustentável e equilibrado para o município; 

2.4.23 - incentivo à produção de alimentos e energias renováveis 

(sustentabilidade, qualidade de vida e segurança alimentar); 

2.4.24 - ampliar e qualificar a equipe técnica de gestão da agricultura e do meio 

ambiente; 

2.4.25 – aumentar o fluxo turístico no Município de Paranaíba; 

2.4.26 - apoiar a estruturação de novos destinos turísticos municipais; 

2.4.27 – consolidar o Sistema Municipal de Turismo; 

2.4.28 - consolidar a imagem de Paranaíba como um dos melhores destinos 
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turísticos de Ecoturismo da Costa Leste do MS; 

2.4.29 - aumentar a participação de Paranaíba no mercado turístico regional e 

nacional; 

2.4.30 – proporcionar e profissionalizar a gestão pública e privada em turismo de 

forma integrada; 

2.4.31 - melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos municipais; 

2.4.32 - conquistar o selo de turismo protegido para o município; 

2.4.33 – promover oficinas e cursos de formação de atendimento ao turista 

(voltado aos comerciários) 

2.4.34 – fomentar a conexão com o Programa de Potencialização ao Turismo 

Doméstico (voos regionais) – infraestrutura aeroportuária; 

2.4.35 – desenvolver políticas públicas de incentivo ao turismo de natureza 

(empresas de fomento náutico – locações e hotelaria); 

2.4.36 - criação de parcerias para o Programa Investe Turismo – incentivando 

PPP’s – regular e qualificar os serviços turísticos já existentes, identificando as 

potencialidades inexploradas; 

2.4.37 – incentivar políticas de incentivo à promoção dos roteiros turísticos do 

município – catálogo digital, identificação de roteiros e licitação pública para 

investimentos de adequação às rotas turísticas tradicionais e eventos estratégicos (pesca 

esportiva e esportes aquáticos); 

2.4.38 – promover a análise ambiental para identificar-se os principais fatores 

internos e externos que impactam, de forma positiva ou negativa, as atividades turísticas 

municipais - oportunidades que deve aproveitar e quais riscos deve evitar, mitigar ou 

reduzir; 

2.4.39 - criar Conselho Municipal do Turismo – identificar ações de interesse da 

comunidade local; 

2.4.40 - promover e apoiar a comercialização do turismo - através da contínua 

melhora do ambiente de negócios, da competitividade e da segurança jurídica; 

2.4.41 - adesão ao Plano Nacional de Turismo vigente para atender os anseios do 

setor e do cidadão que consome turismo; 

2.4.42 - viabilizar parcerias com o Departamento Nacional de Infraestrutura em 

Transportes - DNIT e AGESUL, para criar e implementar projetos urbanísticos e 

paisagísticos nas margens das rodovias que estão dentro do perímetro urbano; 

2.4.43 - estabelecer programa municipal de microbacias hidrográficas, cuja 

finalidade será assistência técnica gratuita para recuperação, manutenção e conservação 

de nascentes;  

2.4.44 - promover estudos visando a criação de parques e unidades de 

conservação rurais; 

2.4.45 - valorizar a diversidade ambiental com potencialidade turística, 

paisagística, arqueológica e biológica e, deste modo, evidenciar exemplares expressivos 

do ecossistema do cerrado; 

2.4.46 - promover a articulação com municípios vizinhos para que possam 

desenvolver programas de interesse comum, por meio de mecanismos de controle 
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ambiental, de normas técnicas e de compensação por danos causados pela poluição e 

degradação do meio ambiente, nas bacias divisórias dos municípios; 

2.4.47 - promover a regularização dos terrenos dos distritos; 

2.4.48 - viabilizar a implantação de equipamentos públicos com programas para 

atrair a diversidade de usos nos distritos, potencializando suas identidades; 

2.4.49 - incentivar a implantação de atividades econômicas estratégicas que 

possam gerar processo de requalificação dos distritos, atrair pessoas e fomentar 

comércio de diversos tipos, para todas as classes sociais, com o fim de promover o 

desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda para seus moradores; 

2.4.59 - integrar às escolas municipais rurais conteúdos complementares 

específicos voltados à educação socioambiental, práticas agropecuárias e implantação 

de hortas escolares com finalidade didática; 

2.4.60 - integrar o setor agropecuário à Prefeitura, aos órgãos de pesquisa e às 

instituições de ensino, com implantação e disseminação de novas tecnologias; 

2.4.61 - promover e incentivar a diversificação de atividades agrícolas e 

agropecuárias. 

 

2.5 Organização Urbana, Infraestrutura, Mobilidade e Acessibilidade 

 

2.5.1 – elaboração, mediante estudos técnicos e audiências públicas, em parceria 

com as instituições de ensino superior e com o apoio da sociedade civil organizada, um 

plano de expansão territorial, contemplando as principais demandas necessárias ao 

crescimento ordenado e sistêmico do munícipio de Paranaíba, priorizando os estudos de 

expansão de redes de energia, pavimentação, redes de água, esgoto e pavimentação de 

vias; 

2.5.2 – regularização das áreas de moradia e habitação irregulares, dentro das 

competências municipais; 

2.5.3 – realização de estudo (Técnico) para readequação do trânsito das vias 

públicas do município, tendo em vista o crescimento da frota municipal; 

2.5.4 – melhorias nas sinalizações horizontais e verticais; 

2.5.5 – audiências públicas para esclarecimento das políticas de crescimento e 

expansão municipal; 

2.5.6 – captação de recursos e viabilização da construção e reformas de 

residências no âmbito municipal; 

2.5.7 – criação e facilitação da regularização de moradias e áreas sociais 

irregulares, atendendo aos comandos constitucionais e legais; 

2.5.8 – criação de um plano de suporte à moradia e habitação; 

2.5.9 – manter a universalização em abastecimento de água tratada; 

2.5.10 – promover a universalização em esgotamento sanitário no município; 

2.5.11 – implantar sistema integrado de mobilidade urbana sustentável; 

2.5.12 – implementar técnicas de planejamento do crescimento urbano; 

2.5.13 – evitar a dispersão urbana: espacial, demográfica e econômica; 

2.5.14 - reverter a lógica de remoção territorial de grupos menos favorecidos; 
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2.5.15 – instituir uma política pública para o uso intensivo das calçadas, praças e 

parques públicos; 

2.5.16 – instituir a construção de calçada social com acessibilidade; 

2.5.17 – reformar e ampliar a identificação dos logradouros do município; 

2.5.18 - criar um colegiado permanente para planejar a mobilidade e o 

crescimento urbano sustentável; 

2.5.19 - substituir lâmpadas incandescentes por porta focos em LED; 

2.5.20 - criar o projeto “Cidade limpa”, com benefícios fiscais à população que a 

ele aderir; 

2.5.21 - criar equipes de manutenção, jardinagem e zeladoria das praças e 

logradouros públicos; 

2.5.22 - Revitalização das vias públicas de Paranaíba, com expansão das áreas de 

pavimentação, calçamento, guias e sargetas; 

2.5.23 - Manutenção das vias públicas de Paranaíba: realização de um cronograma 

técnico-climático, como forma de melhor prevenir os desgastes advindos da circulação 

de veículos; 

2.5.24 - Aumentar a equipe de recolhimento de lixo municipal e os veículos de 

busca e transporte de resíduos domésticos, como forma de diminuir o espaço entre as 

coletas, adequando às necessidades urbanas; 

2.5.25 – Realizar, em conjunto com as demais secretarias e entidades civis, 

campanhas de conscientização na manutenção da limpeza das vias públicas; 

2.5.26 - Estabelecimento da coleta seletiva, com a criação de programa 

especificamente destinado a dar suporte às ações de implantação, manutenção e 

expansão das ações; 

2.5.27 – viabilizar o acesso e a acessibilidade nos locais públicos, dando suporte 

às políticas inclusivas; 

2.5.28 - adequar e reestruturar os espaços das secretarias municipais para ampliar 

o alcance das ações públicas, em benefício dos munícipes; 

2.5.29 - criação do PSIU! – Posto de Serviço Integrado Único - apto e digno para 

dar suporte à demanda dos munícipes pelos serviços administrativos da Prefeitura de 

Paranaíba; 

2.5.30 - reforma da feira municipal com a construção de um moderno centro de 

abastecimento que garanta higiene e qualidade nos produtos oferecidos aos 

consumidores, bem como condições de armazenamento e comercialização para os 

agricultores familiares; 

2.5.31 - fortalecer as ligações viárias entre distritos e a área urbana do Município, 

para adequar os acessos aos locais voltados para o turismo e lazer; 

2.5.32 - fortalecer as ligações viárias entre distritos e a área urbana do Município, 

para adequar os acessos aos locais voltados para o turismo e lazer; 

2.5.33 - promover estudos visando a criação ciclovia circundando a cidade; 

2.5.34 - implementar a integração intermodal de bens e mercadorias e estabelecer 

rotas para o tráfego na área urbana; 

2.5.35 - humanizar os trechos rodoviários que cortam a malha urbana, por meio de 
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adequação urbanística, sobretudo nas travessias de pedestres; 

 

2.6 Gestão de Governo Democrática e Compartilhada 

 

2.6.1 – fomentação do Sistema de Participação Popular (Gestão Compartilhada), 

por meio da instituição do Conselho Político-Administrativo, ao qual caberá orientar a 

Administração Municipal no bom uso dos recursos e demandas, fazendo o 

acompanhamento da aplicação de recursos; 

2.6.2 – criação de novos Conselhos Municipais e fomento daqueles já existentes. 

Inclusão no orçamento municipal de destinação de recursos para os Conselhos 

Municipais. Alocação de espaço digno e próprio para a realização das atividades dos 

conselheiros; 

2.6.3 – realização de audiências públicas, Conferências e Congressos Municipais, 

buscando levar à comunidade paranaibense a possibilidade de melhor conhecer e 

auxiliar na elaboração das ações de políticas públicas; 

2.6.4 – manter uma relação constante de diálogo, respeito e valorização do 

funcionalismo público, bem como a sua qualificação; 

2.6.5 – desenvolver lideranças para a formação de gestores empreendedores e 

inovadores na gestão pública; 

2.6.6 – fortalecer a gestão estratégica de suprimentos; 

2.6.7 – fortalecer o controle interno nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo 

Municipal, de forma a conferir maior segurança ao gestor e transparência à sociedade. 

 

2.7 Esporte, Cultura e Lazer 

 

2.7.1 – fomentar os campeonatos de esportes municipais; 

2.7.2 – estimular a criação de espaços para atividades físicas para a terceira idade 

(atividade física e saúde); 

2.7.3 – fomentar a criação e desenvolvimento do clube escolar; 

2.7.4 – incentivos e campanhas de promoção do esporte, como meio de 

valorização social e pessoal do cidadão, criando uma cultura esportiva; 

2.7.5 – criar o Programa "Ruas de Lazer" nos bairros e distritos não contemplados 

com poliesportivos; 

2.7.6 – promover o desenvolvimento efetivo dos conceitos de patrimônio cultural, 

formação, informação, criação, distribuição e acesso; 

2.7.7 – promover a política pública de cultura pautada pelo princípio da cidadania 

cultural com gestão integrada e sistêmica; 

2.7.8 – promover instrumentos que reconheçam na sociedade e em cada um dos 

seus indivíduos a principal fonte de produção da cultura; 

2.7.9 – ampliar o acesso da população aos bens culturais; 

2.7.10 – ampliar a produção cultural e permitir sua apropriação pelos indivíduos e 

o consequente desenvolvimento de uma postura crítica diante da sociedade; 

2.7.11 – promover o desenvolvimento efetivo dos conceitos de patrimônio 
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cultural, formação, informação, criação, distribuição e acesso; 

2.7.12 – possibilitar e ampliar o acesso da comunidade à prática de atividade 

física e ao lazer, a fim de melhorar a qualidade de vida da população, na zona urbana e 

rural; 

2.7.13 – criar meios para sediar competições regionais, estaduais e nacionais, nas 

várias categorias e modalidades esportivas; 

2.7.14 – promover estudos para construção da Academia Pública multiuso; 

2.7.15 – aperfeiçoar a infraestrutura esportiva das praças públicas do município; 

2.7.16 – criar convênio com o Estado e União para assegurar a parceria para a 

criação do Teatro Municipal; 

2.7.17 – promover estudos visando a criação da Casa da Cultura em Paranaíba e 

envidar esforços para a abertura de novos espaços para as apresentações artísticas; 

2.7.18 – ampliar e promover o uso da Biblioteca Pública e o Arquivo Público 

Municipal; 

2.7.19 - criar mecanismos de proteção, promoção e recuperação das memórias, da 

história, do patrimônio material e imaterial do município; 

2.7.20 – fomentar investimentos e a criação do Fundo Municipal de Cultura e o 

COMPHAC - Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 

Cultural; 

 

2.8 - Desenvolvimento Regional 

 

2.8.1 - definir suporte físico necessário às atividades do Município e da região, 

dentro de um projeto de desenvolvimento baseado no aproveitamento racional dos 

recursos naturais e do patrimônio ecológico; 

2.8.2 - compatibilizar em conjunto com os diversos municípios da região, a 

legislação de uso do solo urbano e rural com o planejamento regional; 

2.8.3 - dinamizar economicamente a área rural, a fim de aumentar a oferta de 

emprego e de serviço no campo; 

2.8.4 - articular, com os diversos municípios da região, a distribuição equilibrada, 

das funções urbanas; 

2.8.5 – alavancar Paranaíba para desempenhar seu papel de cidade-polo na região, 

na busca da convivência harmônica entre os municípios; 

2.8.6 - apoiar associações microrregionais de municípios para que estas exercitem, 

conjuntamente, o planejamento regional e reivindicar recursos estaduais e federais para 

promoção do desenvolvimento integrado e equilibrado da região; 

2.8.7 - desenvolver convênios com os municípios vizinhos, particularmente nas 

áreas de saúde, saneamento, proteção de mananciais, abastecimento de água e meio 

ambiente; 

2.8.8 - promover ações conjuntas que visem a integração dos sistemas rodoviário, 

ferroviário, hidroviário, aeroviário e o abastecimento com gás natural; 

2.8.9 - estimular a criação de cursos profissionalizantes para formação de mão-de-

obra qualificada na região; 
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2.8.10 - incentivar a formação de cinturão de produção pecuária, 

hortifrutigranjeiros na região para abastecimento local e comercialização dos 

excedentes, bem como a criação de cooperativas regionais; 

2.8.11 - apoiar os municípios da região na reivindicação de recursos federais e 

estaduais para projetos de habitação, saúde, educação, saneamento, segurança e cultura, 

dentre outros. 

 

2.9 - Do Uso e Ocupação do Solo 

 

2.9.1 - a política de uso e ocupação do solo no Município de Paranaíba deverá 

garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização, recuperar e transferir para a coletividade a valorização imobiliária 

decorrente da ação do Poder Público; 

2.9.2 - adequar o adensamento à capacidade de suporte do meio físico, 

potencializar a utilização das áreas bem providas de infraestrutura e evitar a sobrecarga 

nas redes instaladas; 

2.9.3 - elaborar inventário arquitetônico e cultural do Bairro, Centro e 

posteriormente dos bairros que enquadrarem-se, nos requisitos técnicos, que serão 

definidos por uma comissão Multidisciplinar, para definir ações de preservação de nossa 

arquitetura histórica; 

2.9.4 - adotar, como unidade de planejamento territorial, a concepção de bairro 

integrado; 

2.9.5 - detalhar a legislação de uso do solo, para os “subcentros, periféricos” e 

desenvolver projetos urbanísticos para sua valorização; 

2.9.6 - proibir o parcelamento, para fins de loteamento ou de condomínios, de 

novas áreas, quando não contíguas à mancha urbana já parcelada, salvo para 

estabelecimento, pelo Poder Público, de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, 

autorizadas em leis específicas; 

2.9.7 - elaborar diagnóstico da situação fundiária urbana e rural do Município; 

2.9.8 - atualizar a Planta de Valores Imobiliários, para servir de apoio às decisões 

do Conselho Municipal do Plano De Governo, para aplicação dos instrumentos, 

adequados, focado, no desenvolvimento sistemático e sustentável do Município; 

2.9.9 - revisar, quando necessário, o perímetro urbano vigente, visando manter o 

controle do crescimento da cidade; 

2.9.10 - promover a adequação e o acompanhamento da densidade de ocupação 

desejada para cada zona do Município, observado, sempre, a sustentabilidade e interesse 

público; 

2.9.11 - incentivar a implantação de atividades econômicas estratégicas que 

possam gerar um processo de renovação, regeneração, e requalificação da Área Central, 

atraindo pessoas e comércio de diversos tipos e classes sociais, resguardado o caráter 

democrático, consubstanciados nos princípios estruturantes constitucionais, para fins de 

atendimento da função social da propriedade; 
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2.9.12 - descaracterizar a Área Central como estrutural apenas para a atividade de 

comércio e recuperar sua qualidade de vida urbana; 

2.9.13 - promover a requalificação urbana da Área Central a partir de projetos de 

paisagismo, alargamento e readequação de calçadas, definição do mobiliário urbano, 

arborização adequada, segurança, uso diversificado, dentre outros; 

2.9.14 - constituir a Zona Cultural Central - ZCC, com parâmetros urbanísticos 

que lhe garantam especificidade cultural tendo como referência o documento Inventário 

de Diretrizes Especiais de Uso e Ocupação do Solo do Bairro Centro, elaborado em 

Parceria com as Universidade Federal, (UFMS), Estadual (UEMS) e Iniciativa Privada; 

2.9.15 - requalificar bairro (s), com a finalidade de resgatar a identidade e a 

história da cidade; 

2.9.16 - formar polos de serviços públicos (descentralizar) e comércio nos 

“subcentros, periféricos” e nos conjuntos habitacionais; 

2.9.17 - incentivar centros de serviços e comércio nos núcleos de vizinhança, Inter 

e entre bairros, com destaque para as modalidades de deslocamento de pedestres e 

ciclistas; 

2.9.18 - viabilizar a implantação de equipamentos públicos nos bairros, com 

programas para atrair a diversidade de usos nas áreas periféricas, potencializando as 

peculiaridades locais; 

2.9.19 - elaborar projetos urbanísticos para os subcentros dos Bairros, definidos 

pela Comissão Multidisciplinar Fiscalizadora, que será constituída, especificamente 

para essa finalidade, tendo como premissa o interesse público; 

2.9.20 - elaborar projeto de requalificação da Área Central; 

2.9.21 - elaborar projeto de requalificação dos Bairros, tendo como referência seu 

Inventário de Diretrizes Especiais de Uso e Ocupação do Solo. 

 

2.10 Assistência Social e Humanização 

 

2.10.1 - implementar e manter a rede de serviços socioassistenciais de proteção 

básica e especial, além de adequá-las às novas diretrizes do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS; 

2.10.2 - ampliar a cobertura de famílias atendidas pelos Centros de Referência da 

Assistência Social - CRAS e priorizar atendimento a crianças, adolescentes, idosos e 

deficientes em equipamentos sociais específicos; 

2.10.3 - implementar programa de educação profissional, ampliar e diversificar 

cursos de formação profissional, adequados às necessidades do mercado, fixos e 

itinerantes, em parcerias a serem realizadas entre os setores governamentais e não 

governamentais; 

2.10.4 - desenvolver e implementar políticas públicas de inclusão social nas zonas 

urbana e rural, com articulação intersetorial, ações continuadas e ênfase nas famílias em 

situação de vulnerabilidade social; 

2.10.5 - buscar captação de recursos estadual, federal e da sociedade civil para 

implantação e expansão de programas sociais; 
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2.10.6 – fazer, manter e ampliar, parcerias com organizações não governamentais, 

com recursos do município para manutenção da rede de proteção social, submetidos à 

fiscalização e controle de sua aplicação; 

2.10.7 - administrar os recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência 

Social, direcionando-os para programas sociais específicos de acordo com as demandas 

diagnosticadas por uma equipe Multidisciplinar do município; 

2.10.8 - atender crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 16 anos, através de 

atividades que visem a sua proteção e socialização em instituições governamentais e não 

governamentais; 

2.10.9 - atender e acompanhar em parceria com os Conselhos Tutelares e Vara da 

Infância e da Juventude crianças e adolescentes vítimas de abandono e violência, 

adolescentes submetidos ao cumprimento de Medidas Socioeducativas e suas 

respectivas famílias; 

2.10.10 - promover atividades para a terceira idade nas áreas de lazer, saúde, 

cultura e esporte, de forma permanente e integrada; 

2.10.11 - orientar e encaminhar às unidades especializadas pessoas com 

deficiência para que possam receber atendimento clínico, socioeducacional e de 

capacitação para sua independência pessoal e social; 

2.10.12 - promover ações que possam garantir o atendimento emergencial à 

pessoas com deficiência e idosas, em situação de dependência econômica ou submetidas 

a situação de negligência e desrespeito familiar, discriminação, violência e opressão 

social, assegurando-lhes a defesa dos seus direitos; 

2.10.13 - propiciar atendimento emergencial à população em situação de 

vulnerabilidade social, bem como atender ao migrante e população de rua, mediante o 

encaminhamento aos recursos da comunidade que formam a rede de proteção social do 

município – acolhida solidária; 

2.10.14 - estimular a capacitação dos recursos humanos para atender às exigências 

do SUAS, assim como as demais áreas que envolvem mão-de-obra especializada e 

operativa, incluindo situações emergenciais e de calamidade pública; 

2.10.15 - estruturar e ampliar os CRAS - Centros de Referência da Assistência 

Social em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo SUAS quanto aos serviços 

assistenciais de proteção básica, por meio de ações descentralizadas de atendimento à 

família; 

2.10.16 - promover estudos para construção de equipamentos sociais voltados 

para o atendimento à infância, adolescência e terceira idade; 

2.10.17 - fomentar projetos e incentivar convênios com empresas privadas e 

parcerias entre os vários setores de produção para a formação de mão-de-obra por meio 

de cursos de qualificação e requalificação profissional; 

2.10.18 - realizar cursos, oficinas e palestras itinerantes nos bairros e distritos, de 

forma a ampliar os canais de informação e formação para a população jovem e adulta; 

2.10.19 - criar e diversificar os cursos de formação profissional a serem oferecidos 

nos Centros de Bairro; 
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2.10.20 - buscar parcerias com organizações governamentais e não 

governamentais para implementar ações contínuas e visibilidade social de apoio à 

mulher, ao jovem, aos trabalhadores e às organizações comunitárias; 

2.10.21 - promover e apoiar eventos acerca dos direitos sociais que envolvem os 

vários segmentos da sociedade: mulher, criança, adolescente, pessoa deficiente, idoso, 

jovem e demais situações de exploração e segregação; 

2.10.22 - promover ações voltadas para a juventude que envolvam áreas de lazer, 

cultura, esporte e trabalho, de acordo com as demandas e anseios, que valorizem o 

protagonismo juvenil, mediante parcerias com organizações governamentais e não 

governamentais; 

2.10.23 - desenvolver programas em cooperação com regiões e municípios 

vizinhos, visando estabelecer o atendimento de necessidades de populações carentes em 

seus locais de moradia. 

2.10.24 - criação de centro de recuperação jovens infratores e viciados em drogas; 

2.10.25 - programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas; 

2.10.26 - combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual; 

2.10.27 - implementação de plano para erradicação de casas sem condições 

mínima de moradia; 

2.10.28 - revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo 

a busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de 

acesso à informação; 

 

2.11 Habitação Digna 

 

2.11.1 - facilitar a obtenção de moradia para famílias em diferentes situações 

socioeconômicas, com prioridade àquelas que mantenham pessoas com deficiência, 

idosos ou aposentados, filhos menores ou dependentes, mulheres chefes de família, com 

a garantia de acesso aos programas de pós-ocupação; 

2.11.2 – criar, efetivar convênios e parcerias com instituições públicas e privadas, 

de forma a dinamizar alternativas de acesso à moradia para a população que dela 

necessite, em conformidade aos critérios estabelecidos na legislação pertinente; 

2.11.3 – criar e estruturar o Fundo Municipal da Habitação e destinar seus 

recursos para programas de interesse social; 

2.11.4 - viabilizar parcerias de assistência técnica gratuita com entidades para o 

desenvolvimento de programas de interesse social, autoconstrução e regularização; 

2.11.5 - propor diversidade de tipologias arquitetônicas, tecnológicas, 

urbanísticas, visando melhor qualidade de vizinhança e redução dos custos das áreas 

urbanizadas; 

2.11.6 - buscar adequação de prestações compatíveis com a renda dos 

beneficiários mediante enquadramento em Programas Habitacionais; 

2.11.7 – estudar, criar áreas para a construção de habitação de interesse social, 

mediante enquadramento nos programas vigentes; 
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2.11.8 - propor alternativas de infraestrutura e sistemas construtivos, assim como 

de equipamentos sociais e urbanos que venham a atender, em sua área de abrangência, 

às famílias contempladas pelos programas habitacionais; 

2.11.9 – promover, manter e ampliar parcerias com os programas habitacionais 

desenvolvidos pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, órgãos e entidades 

governamentais e não governamentais, desde que em consonância com o Programa 

Municipal de Habitação; 

2.11.10 - promover a integração dos programas habitacionais nos âmbitos 

municipal, estadual e federal, com vistas a unir esforços para minimizar o déficit; 

2.11.11 - destinar os recursos oriundos do Fundo Municipal de Habitação para a 

implementação de programas habitacionais para populações de baixa renda; 

2.11.12 - concentrar esforços no atendimento aos segmentos da população cuja 

renda não permita acesso de financiamento em outras instâncias; 

2.11.13 - estudar alternativas de assistência técnica para programas de interesse 

social; 

2.11.13 - propor nos projetos habitacionais a variação de tipologias arquitetônicas 

e urbanísticas, de acordo com as parcerias e convênios realizados, de modo a integrar a 

implantação ao perfil e às características naturais de cada área; 

2.11.14 - promover o cadastramento de áreas em situação de risco e propor 

medidas de regularização; 

2.11.15 - criar programas com os municípios da região, visando estabelecer 

políticas de ação comum para instalação, nos respectivos territórios, de populações 

carentes e diminuição de fluxos migratórios desordenados. 

 

2.12 Segurança Pública 

 

2.12.1 - reconstruir os laços comunitários e de vizinhança para aumentar as redes 

informais de proteção social; 

2.12.2 – implementar a Guarda Municipal para serem agentes de efetivação dos 

direitos de cidadania; 

2.12.3 – fortalecer as políticas públicas de prevenção focadas no indivíduo, na 

família, na escola e na comunidade; 

2.12.4 – fomentar a Guarda Mirim e oferecer mais oportunidades de lazer e 

esporte para crianças e adolescentes; 

2.12.5 - instituir um programa compartilhado entre governo e sociedade para 

manutenção do espaço e da ordem pública; 

2.12.6 - trabalhar integrado e cooperativamente com o governo do estado na 

prevenção e no estabelecimento de uma cultura da segurança cidadã; 

2.12.7 – implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas; 

 

2.13 Drenagem e do Manejo de Águas Pluviais 

 

2.13.1 - viabilizar a elaboração de cadastro técnico completo de drenagem pluvial 
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do Município, com estrutura e mecanismos de atualização contínua e permanente; 

2.13.2 - diagnosticar a drenagem urbana no Município, enfocando os aspectos 

relacionados à prevenção e ao controle de inundações, às condições de risco à saúde, ao 

risco de erosões e à expansão do sistema viário e à proteção dos patrimônios público e 

particular; 

2.13.3 - estabelecer abordagem integrada com as questões ambientais, o 

adensamento, o uso e ocupação do solo, a mobilidade urbana e defesa social, na 

elaboração do Plano Diretor de Drenagem de Paranaíba, abrangendo todas as bacias 

urbanas e de expansão urbana do Município; 

2.13.4 - buscar melhorias na gestão de aprovação de novos loteamentos, 

considerando as bacias hidrográficas, como unidades de planejamento territorial; 

2.13.5 - adotar alternativas que assegurem o escoamento eficiente de águas 

pluviais e a redução das inundações; 

2.13.6 - elaborar o cadastro georreferenciado do sistema de drenagem, que deverá 

contar com mecanismos de atualização contínua e permanente; 

2.13.7 - elaborar cadastro georreferenciado e estudo técnico de todas as travessias 

sobre os cursos d’água de todo o perímetro urbano do Município de Paranaíba, levando 

em consideração as bacias de micro e macrodrenagem; 

2.13.8 - implantar sistemas de drenagem eficientes para as áreas carentes dessa 

infraestrutura, inclusive a região central; 

2.13.9 - desenvolver plano de recuperação e manutenção periódica dos pontos 

finais de desaguamento das redes de drenagem pluvial visando garantir a eficiência da 

dissipação e operacionalidade do sistema; 

2.13.10 - reestruturar o sistema de infraestrutura de drenagem de águas pluviais da 

região central necessário para atender à demanda da Rua Comendador Garcia e Av. 

Major Francisco F. Dias; 

2.13.11 - regulamentar a coparticipação de proprietários de áreas no perímetro 

urbano, para que, nos processos de parcelamento de solo, incluindo loteamentos, ocorra 

a participação destes em forma de cota parte ou sistema similar de divisão proporcional 

de custos, que garanta a implantação de infraestrutura de drenagem adequada 

considerando toda a bacia de contribuição; 

2.13.12 - elaborar caderno de encargos do Município, no intuito de padronizar 

procedimentos, condutas e responsabilidades de projetistas, construtores e fiscais das 

obras; 

2.13.13 - implementar um sistema de monitoramento que permita definir e 

acompanhar as condições reais de funcionamento da drenagem das águas pluviais no 

munícipio; 

2.13.14 - criar mecanismos que garantam a responsabilidade do empreendedor 

pela manutenção dos sistemas de drenagem, por tempo determinado. 

 

2.14 Iluminação Pública 

 

2.14.1 - promover a manutenção preventiva e corretiva no parque de iluminação já 
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existente; 

2.14.2 - estimular o uso de tecnologias e equipamentos mais eficientes e 

sustentáveis, com geração de menor impacto ambiental; 

2.14.3 - executar obras de melhoria da iluminação nas vias com pista dupla 

existentes, ampliando sua eficiência; 

2.14.4 - exigir nos novos loteamentos a implantação de iluminação pública em 

ambos os lados das vias coletoras, marginais, arteriais e estruturais ou apresentar 

solução técnica que garanta o mesmo nível ou maior eficiência da iluminação com 

utilização de tecnologias que garantam baixo consumo; 

2.14.5 - concluir a troca de equipamentos de iluminação de vapor de mercúrio por 

tecnologias mais eficientes e menos agressivas ambientalmente; 

2.14.6 - implantar a iluminação pública interna, nos processos de urbanização de 

áreas verdes e de recreação, propiciando áreas de lazer para a população com boas 

condições de segurança;  

2.14.7 - incentivar nos novos loteamentos a implantação de rede subterrânea de 

iluminação pública para todas as vias com utilização de tecnologias que garantam baixo 

consumo. 

 

2.15 Políticas para Mulheres 

 

2.15.1 - assegurar a autonomia das mulheres e promover a igualdade de gênero, 

respeitando as políticas já existentes e ampliando direitos; 

2.15.2 – garantir assistência de qualidade à gestantes com ênfase na humanização 

do parto, nascimento e puerpério; 

2.15.3 – qualificar rede de atenção materno infantil com o objetivo de reduzir 

índices de mortalidade materna e infantil; 

2.15.4 - consolidar ações de planejamento familiar com atenção especial à 

prevenção de gravidez na adolescência; 

2.15.5 - fortalecer o organismo municipal de políticas para mulheres como órgão 

estratégico de articulação e gestão das políticas públicas para as mulheres, assegurando 

a transversalidade, a intersetorialidade e o trabalho em rede como princípios 

norteadores; 

2.15.6 - reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como uma violência 

histórica e estrutural que deve ser vista como uma questão de saúde pública, de justiça e 

de segurança; 

2.15.7 - garantir a participação popular e o controle social na formulação, 

implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas para as mulheres; 

2.15.8 - implementar programas de formação e capacitação permanente de 

servidores/as públicos/as em gênero, raça e etnia; 

2.15.9 - consolidar a Rede de Atenção à mulher com deficiência; 

2.15.10 - fortalecer e ampliar a Rede de Atenção à mulher idosa; 

2.15.11 – mobilizar, engajar e aproximar toda a sociedade no enfrentamento à 

impunidade e à violência contra a mulher; 


