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Todo governante precisa ter  

a capacidade política, científica e técnica 

 para planejar e priorizar as ações  

que beneficiam a população. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 Biografia dos Candidatos (prefeito e do vice) 

 

 

Ailson Antonio de Freitas Silva, nascido em Paranaíba-MS no dia 09 

de maio de 1974, filho do Sr. Pedro Nunes da Silva e da Sra. Maria 

Aparecida de Freitas Silva, casal que teve 04 filhos. 

Empresário, aos 18 anos adquiriu seu primeiro carro zero com suor 

do seu trabalho. No ano de 2011 se formou em Direito pela FIPAR. 

Em 2001 casou-se com a agente de polícia científica Marcela Rios, 

filha de família tradicional paranaibense, da saudosa Maria Rios e do 

Sr. Leodonio Alves da Silva, proprietários por mais de 30 anos da 

Livraria Rios. Dessa união nasceram os filhos João Gabriel (17) e João 

Paulo (16).  

Apelidado por Binga pelos amigos e familiares, mas destaca-se aqui 

o homem cordato, bom filho, marido e pai exemplar ao lado de uma 

promissora vida empresarial e profissional conquistada pela seriedade e 

compromisso. 

Empreendedor nato, foi sócio fundador de diversas empresas em 

Paranaíba como: o Coq Lanches, a Stop Car, a G8 Caçambas, G8 

Imobiliária e o Plazza Hotel e, todas se mantêm no mercado até os dias 

atuais. Acessível e de um coração bondoso, que faz com que as pessoas 

o reconhecem por essas qualidades. 

Em 2016 foi o vereador mais bem votado com 1.154 votos 

ingressando assim na política.  
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Nessa trajetória sempre atento e atualizado no que concerne ao 

âmbito das políticas públicas. Atua como vereador na Câmara 

Municipal de Paranaíba em concomitância com suas atividades 

particulares, de modo que alargou horizontes em diversas áreas de 

trabalho.   

É Vereador destaque no mandato 2017-2020, com mais de 435 

indicações, 15 moções, 15 requerimentos e autor de oito projetos de Lei. 

Através de parcerias Estadual e Federal trouxe para Paranaíba até 

Junho/2020 o valor de R$1 milhão 170 mil reais em emendas 

parlamentar que foram para as áreas da saúde, educação e obras. 

Acostumado a desafios constantes, capaz de romper com zonas de 

conforto – homem de lutas e de sonhos – vê que chegou a hora de 

oferecer a população paranaibense o seu trabalho em busca de um 

município mais articulado no sentido econômico e político que assegure 

a todos os cidadãos novas expectativas de vida. 

Sua experiência administrativa evidencia que o bom gestor precisa, 

inicialmente, ter a visão de totalidade a fim de identificar as 

necessidades mais urgentes e, por conseguinte traçar as metas de 

curto, médio e longo prazo.  

Atualmente colocou seu nome à disposição do seu Partido DEM e 

encontra-se Pré candidato a Prefeito. 

Elson Cesar Garcia, nascido em Paranaíba no dia 4 de agosto de 

1971. É contador e político, atualmente vice-prefeito da cidade de 

Paranaíba, filiado no partido Democratas e também atua no ramo 

empresarial da contabilidade, administrando o Escritório Contábil Leal.  

Conhecido como Cesinha Leal, faz parte da família Garcia Leal, 

tradicional e fundadora de Paranaíba, filho de Guilherme Leal Garcia 

(Guilhermin do Punino) e Marlene Machado Garcia (Cida), irmão do 

José Humberto Garcia (Zé Humberto). Tem duas filhas Camila e 

Isabella e tem como companheira Daiana Oliveira. 

Ingressou na carreira política em 2012 a pedido do atual vice-

governador Dr. Murilo Zauiht. Lançando sua candidatura em 2016 

concorreu ao cargo de vice-prefeito, tendo sido eleito em composição 

com a chapa do PSDB. Posteriormente em 2018 se filiou ao Democratas 

acompanhando o vice-governador. Também em 2018 concorreu ao 

cargo de deputado federal pelo estado de Mato Grosso do Sul sendo o 

deputado federal mais bem votado pelo município, porém não sendo 

eleito.  

Em 2018 assumiu a presidência do partido Democratas em 

Paranaíba, cujo cargo exerce até os dias atuais.  

Atualmente colocou seu nome à disposição do seu Partido DEM e 

encontra-se Pré candidato a Vice Prefeito. 



5 

 

Binga e Cesinha entendem que a campanha política é o momento 

especial de ouvir o eleitor para priorizar as ações de governo, as quais 

não podem ser executadas com base no senso comum. Isso exige dos 

governantes a capacidade política, científica e técnica de planejar. 

Entendem também que um governo comprometido com o seu povo 

trabalha pela sua emancipação. Logo, a transparência orçamentária é 

fundamental à atuação consciente dos cidadãos de maneira que todos 

deem sua parcela de contribuição à conquista das melhorias no que se 

refere a emprego, saúde, educação, moradia, lazer, cultura, saneamento 

básico, asfalto e estradas vicinais. 

Enfim, governar é a arte de garantir a felicidade e o bem estar de 

todos, o que só é possível se assentada em valores éticos e políticos. 

 

1.2 – O Plano de Governo 

 

O presente Plano de Governo Municipal foi elaborado a partir de 

participações em reuniões, visitas comunitárias, solicitações da 

população e, sobretudo através de observações críticas como vereador 

das demandas das regiões rurais e urbanas, as quais puderam ser 

transcritas e contempladas neste documento que irá nortear os nossos 

compromissos como candidatos do partido DEMOCRATAS. 

 As ações prioritárias de governo e as características de gestão 

estão de acordo com o momento sociopolítico e econômico do município, 

o qual devido a pandemia mundial causada pelo coronavírus, urge a 

necessidade de expandir a oferta de serviços públicos, embora esses se 

encontrem em severas limitações orçamentárias e financeiras.  

Logo, a capacidade de maximizar os parcos recursos e atender as 

inúmeras demandas da sociedade, é uma tarefa que exige do gestor 

competências e habilidades em compatibilizar a farta burocracia, com 

ligeireza na promoção e atendimento das necessidades básicas. 

Na esteira dessas considerações são tratados neste Plano de 

Governo diversos eixos temáticos, no ponto de vista prático e decisivos, 

pois entendemos que a sociedade, em especial a do município de 

Paranaíba, anseia por diálogo franco, ético, aberto, transparente e com 

propostas realizáveis. 

 Por isso, as propostas aqui descritas, na sua maioria, são 

simples, todavia, estão consoantes ao clamor e reais necessidades da 

população. 
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2. DIRETRIZES DA GESTÃO 

 

A característica marcante que almejamos imprimir em nossa 

gestão estará na constante busca pela melhoria da qualidade de vida da 

população de Paranaíba, no atendimento das suas necessidades sociais, 

culturais, educacionais, econômicas e ambientais através da 

elaboração, gestão e implementação de políticas públicas que 

possibilitem melhora nos indicadores de qualidade de vida de toda 

população paranaibense.  

Nesta direção, o estímulo ao crescimento da economia em 

benefício da geração de emprego, renda e oportunidades será fator 

fundamental ao desenvolvimento social e qualidade de vida. Contudo, 

há de se equilibrar a preservação e sustentabilidade do meio ambiente. 

 A redução das diferenças entre zona urbana e rural por meio de 

projetos coesos e agregadores, capazes de equalizar a oferta de 

qualidade dos serviços públicos. Ações dessa natureza irão colocar a 

gestão municipal mais próxima de quem mais precisa em todas as 

regiões (urbana e rural), com ações planejadas com foco também nas 

diferenças dos diferentes bairros da cidade. Aspecto que só é possível 

porque produziremos diagnósticos precisos e aprofundados da realidade 

do município.  

 

2.1 Prioridades de gestão 

 

 As metas prioritárias da gestão municipal se caracterizarão, no 

decorrer dos quatro anos, em ações de Curto, Médio e Longo Prazo. 

As ações a Curto Prazo estarão, principalmente, voltadas a 

manutenção dos serviços básicos de cada secretaria, a fim que não haja 

descontinuidade ou redução da oferta de serviços públicos municipais. 

Dessa forma a população terá garantia da execução dos serviços de 

rotina.  

Em paralelo a equipe de gestão de cada secretaria, a qual será 

formada por técnicos e profissionais multidisciplinares, estarão 

realizando o diagnóstico de 100 dias de maneira minuciosa da situação 

financeira do município, bem como avaliando os programas, ações e 

convênios mantidos em parceria com outros órgãos e entidades 

públicas e privadas. 
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Ainda neste primeiro período, após o diagnóstico, se dará o ajuste 

da “máquina pública” adequando-a as reais necessidades da população, 

diminuindo o custeio, buscando novas fontes de financiamento e 

implementando a gestão por meio de eficiência, eficácia e efetividade 

das ações em todas as secretariais com seus respectivos 

departamentos. 

Ademais outro fator importante é a gestão democrática que visa 

ouvir as necessidades de todos os servidores municipais. 

Principalmente em relação a educação, saúde e assistência social.   

A Médio Prazo, será o momento de implementar os novos 

programas e projetos do nosso governo, ampliar ou renovar os que 

efetivamente contribuirão com o desenvolvimento da cidade. Nesta fase, 

os projetos e preparativos, junto aos órgãos de fomento, controle e 

fiscalização, já deverão estar conclusos para o início e aplicação de 

recursos. 

A Longo Prazo, a possibilidade de apurar, junto aos principais 

índices de mensuração, uma melhora expressiva entre a relação 

recursos aplicados e resultados alcançados. Paralelamente, promover e 

discutir diretrizes para o desenvolvimento do município, sem 

comprometer a qualidade de vida, observando o futuro de forma 

planejada e consoante as demandas da população. 

Com esse foco, elegemos as seguintes prioridades de atuação da 

Prefeitura: 

•  Criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 

Paranaíba, órgão consultivo da administração pública que terá por 

objetivo debater e opinar estrategicamente sobre as questões macro da 

gestão, relacionadas ao desenvolvimento econômico e social do 

município; 

• Melhoria na área educacional com planejamento e 

reorganização de prédios, vagas, horários de atendimento, viabilizar a 

gestão democrática e qualificação de profissionais de educação; 

• A saúde receberá um choque de gestão administrativa e, 

recursos necessários para que o cidadão possa ser atendido 

rapidamente e de forma digna, e diagnosticado e tratado no mais curto 

espaço de tempo;   

• Políticas Sociais de inclusão, amparo e proteção ao idoso, 

jovens, crianças e pessoas em vulnerabilidade social; 

• Desenvolvimento Econômico – Incentivar, promover, apoiar 

empreendimentos indutores de emprego e renda. Encaminhar o 

crescimento econômico paralelamente a preservação ambiental; 



8 

 

• Reorganização administrativa municipal – Promover densas 

mudanças administrativas a fim de emplacar uma estrutura enxuta, 

profissional e de resultados de excelência. 

• Reestruturação de cargos e carreiras de todos os servidores 

municipais, com inserção de cargos, funções, categorias, evoluções, 

produções e capacitação.  

 • Gestão e eficiência dos processos administrativos através da 

utilização dos recursos de tecnologia de informação para agilizar as 

respostas às demandas dos munícipes.  

 

3. PROPOSTAS SETORIAIS 

 

A. EDUCAÇÃO 

 

A educação formal, quando bem trabalhada, é um dos pilares da 

sociedade e a garantia de um futuro promissor para a humanidade. A 

oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do acolhimento 

e formação de nossas crianças e jovens.  

Posto isto, defendemos uma proposta educacional que defende a 

difusão do conhecimento científico para o pleno desenvolvimento que 

existe em cada criança/adolescente, pois cada estudante é um ser 

repleto de possibilidades de desenvolvimento. 

Com esse objetivo, o aprendizado com qualidade e perenidade 

será um dos objetivos mais arrojados da nossa gestão municipal.  

As principais propostas para a educação serão no sentido de 

atender o determinado nas metas do Plano Municipal de Educação.  

 

Meta Objetivo De que forma? 

Possibilitar a 

universalização da 

educação infantil na pré-

escola para as crianças de 

4 a 5 anos de idade e 

ampliar a oferta de 

educação infantil em 

creches de forma a 

atender, 

progressivamente, de no 

mínimo 50% e no máximo 

70% das crianças de até 3 

anos o final da vigência 

do PME. 

Ampliar a Rede 

de Escolas com 

oferta de tempo 

integral. 

Elaboração de 

Projetos contendo as 

necessidades básicas 

para essa oferta; 

Promover a Formação 

Continuada aos 

Professores, 

coordenadores e 

diretores. 
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Ampliar e Reformar 

CEINFS. 

Possibilitar o 

acesso e 

assegurar a 

qualidade das 

instituições por 

meio de 

construção, 

ampliação e 

reformas; 

Firmar convênio 

ou parcerias para 

ampliar o 

atendimento da 

Educação Infantil 

de 4 a 5 anos. 

 

Elaboração de 

portfólio (Fotos e 

Relatórios) e Planta 

predial, dos Ceinfs, 

elencando as 

necessidades de 

reformas/Parceria 

com Governo Federal. 

Programa de formação 

continuada. 

Assegurar a 

qualidade da 

educação, 

melhoria na 

autoestima, por 

meio do 

desempenho 

profissional e 

melhoria das 

práticas e 

metodologias de 

aprendizagem. 

Criação de uma 

PLATAFORMA para os 

PROGRAMAS DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA a fim 

de fortalecer a Política 

e Programa de 

Formação de 

Gestores, 

Coordenadores 

Pedagógicos, 

Professores e equipes 

de apoio. 

 

Criar mecanismos de 

conscientização às 

famílias da 

obrigatoriedade da 

matricula escolar, nessa 

Atender todas as 

crianças da Rede 

municipal nessa 

faixa etária, 

agilizando as 

Reestruturar software 

de matricula digital 

para toda Rede de 

Ensino; 

Ampliar a rede 
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faixa etária 

implementar a matrícula 

digital em todas 

instituições, visando a 

visibilidade das vagas 

disponíveis. 

 

 

 

matriculas e 

evitando o 

congestionamento 

no início do ano 

letivo. 

municipal com vagas 

suficientes para o 

atendimento de 

qualidade; 

Estabelecer parcerias 

com as Secretarias 

Municipais de Saúde 

e Assistência Social, 

IBGE, Conselho 

Tutelar e 

Universidades para a 

realização de 

pesquisas de forma a 

abranger todo o 

município. 

 

Fortalecer a política de 

implementação dos PPP – 

projetos políticos 

pedagógicos. 

Monitorar as 

ações do PPP nas 

Escolas e Centros 

de Educação 

Infantil, levantar 

as necessidades 

de revisão da 

proposta 

pedagógica das 

escolas, baseada 

na Base Nacional 

comum e no 

currículo 

referência do 

Estado de MS. 

 

Organizar uma equipe 

para orientação e 

validação dos PPPs; 

Criar comissão de 

Monitoramento das 

Ações do PPP por 

meio de Resolução; 

Realizar reuniões com 

Gestores e 

comunidade escolar. 

Criação de política de 

acompanhamento e 

avaliação do processo de 

aprendizagem e 

desenvolvimento do 

aluno. 

Realizar 

avaliações 

pedagógicas e 

gerenciais afim de 

planejar ações 

para a melhoria 

do ensino e 

aprendizagem; 

Criar metas de 

proficiência em 

Criar equipe de 

acompanhamento do 

processo de 

aprendizagem e 

desenvolvimento. 
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leitura, escrita e 

matemática. 

 

Elaborar projetos para 

avanço e/ou aceleração da 

aprendizagem e 

desenvolvimento do 

estudante em distorção de 

idade/série. 

Diminuir o 

número de 

estudantes em 

distorção idade/ 

ano na REME; 

Fortalecer a 

política de 

aprendizagem 

para evitar o 

número de 

reprovados REME 

Promover o 

acesso dos alunos 

dentro do ciclo. 

 

Implantação de 

projeto estruturado; 

Formação dos 

coordenadores e 

professores para esse 

fim. 

Universalizar, para a 

população de 4 a 17 anos 

com deficiência, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação, o acesso à 

educação básica e ao 

atendimento educacional 

especializado, 

preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a 

garantia de sistema 

educacional inclusivo, de 

salas de recursos 

multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços 

especializados, públicos 

ou conveniados. 

Proporcionar uma 

educação 

inclusiva para 

além da 

socialização do 

aluno com 

deficiência, 

transtornos 

globais do 

desenvolvimento 

e altas 

habilidades ou 

superdotação, e 

sim, estimular o 

desenvolvimento 

social, cognitivo e 

afetivo dos alunos 

público alvo da 

educação 

especial. 

 

Garantindo um 

profissional de apoio 

capacitado para 

estimular o aluno 

com deficiência, 

transtornos globais 

do desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação. 

 

Proporcionar 

acompanhamento 

psicopedagógico para 

Garantir o 

aprendizado dos 

alunos a partir de 

Inserir psicólogos e 

psicopedagogo na 

escola para 
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aluno com dificuldade de 

aprendizagem e 

vulnerabilidade social. 

acompanhamento 

Psicológico e 

Educacional. 

acompanhamento do 

ensino, aprendizagem 

e desenvolvimento de 

habilidades sociais 

dos alunos. 

 

 

Criar projetos a partir das 

necessidades dos alunos, 

pais e professores. 

 

 

 

 

Melhorar a 

integração e 

qualidade de 

ensino 

aprendizagem. 

 

Ouvindo pais e 

professores da 

educação especial 

para elaborar projetos 

a partir das reais 

necessidades dos 

alunos. 

Alfabetizar, com 

aprendizagem adequada, 

todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º 

(terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

 

Garantir a 

alfabetização do 

aluno até o 

terceiro ano do 

ensino 

fundamental. 

Ampliando acesso a 

alfabetização, 

estimulando o 

professor das series 

iniciais a formação 

continuada e 

fomentando projetos 

que contribuem para 

o aprendizado nos 

anos inicias, como 

projeto “Ver e ouvir” 

que examina todas 

crianças do ensino 

fundamental no 

primeiro ano de 

alfabetização com 

objetivo de verificar 

audição e visão, 

habilidades 

imprescindíveis para 

alfabetização. 

 

Criação de uma política 

de alfabetização. 

 

Melhorar o 

processo da 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

dos alunos, 

Melhoria do 

IDEB. 

Por meio do Programa 

Mais Alfabetização. 
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Garantir a educação 

socioemocional de 

qualidade nas escolas 

como garante a Base 

Nacional Comum 

Curricular – BNCC. 

 

Inserir nas 

disciplinas 

existentes e/ou 

criar disciplinas 

que trabalharem 

a educação 

socioemocional de 

todos alunos até 

o final do ensino 

fundamental. 

 

 

Capacitar professores 

e gestores e ampliar 

profissionais 

capacitados para 

trabalhar e educação 

socioemocional nos 

alunos. 

 

Garantir a educação 

socioemocional de 

qualidade nas escolas 

como garante a Base 

Nacional Comum 

Curricular – BNCC. 

Inserir nas 

disciplinas 

existentes e/ou 

criar disciplinas 

que trabalharem 

a educação 

socioemocional de 

todos alunos até 

o final do ensino 

fundamental. 

 

Capacitar professores 

e gestores e ampliar 

profissionais 

capacitados para 

trabalhar e educação 

socioemocional nos 

alunos. 

 

Ampliar acesso a higiene 

dos alunos com o “Projeto 

Cabeleireiro” na Escola. 

 

Proporcionar uma 

vez por mês visita 

de um 

cabeleireiro na 

escola a fim de 

cortar cabelo de 

crianças que não 

tem acesso a este 

profissional. 

 

Contratar um 

profissional 

cabeleireiro para 

prestar o serviço nas 

escolas municipais. 

 

 

 

 

Projeto Ciranda de 

aprender para recuperar 

defasagem de conteúdos. 

 

Incentivar a 

pesquisa. 

O projeto Ciranda de 

aprender com aulas 

online por meio de 

convênios com 

universidades.  
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Eleição para diretor e 

coordenador.  

Melhorar a gestão 

democrática nas 

instituições 

Organizar critérios 

para a eleição dos 

diretores com provas 

comprobatórias de 

capacidade. Com a 

participação da 

comunidade escolar. 

  

 

Valorização da 

qualificação dos 

profissionais da Educação. 

 

Melhorar a 

qualidade dos 

serviços através 

da efetiva 

valorização dos 

professores. 

Criação de adicional 

de incentivo à 

escolaridade 

automático, aplicado 

quando da conclusão 

dos cursos de pós 

graduações. 

 

Implementar o Projeto 

Família na Escola mais 

voltado a integração entre 

comunidades e difusão do 

esporte, da cultura e 

lazer. 

Envolver as 

famílias no 

processo escolar 

das crianças. 

Reuniões com a 

comunidade. 

 

B. SAÚDE  

 

A saúde deve ser uma das prioridades da gestão pública. É 

preciso garantir o acesso ao SUS respeitando seus princípios. O 

primeiro é a Universalidade, o qual garante a o acesso a saúde para 

todos. O segundo é a equidade, que garante a diminuição das 

desigualdades, garantindo as necessidades específicas de cada pessoa. 

E o terceiro é a integralidade, que considera o indivíduo como um todo, 

garantindo a promoção da saúde, prevenção de doenças e o tratamento 

e a reabilitação.  

 É preciso destacar que vivemos um momento delicado e sem 

precedentes, que é a pandemia mundial de Covid-19. A boa gestão deve 

garantir as necessidades básicas de ação e prevenção de doenças pré-

existentes, mas também deve ter um olhar atendo para a pandemia, 

buscando a prevenção, diminuição de casos a partir de medidas 

sanitárias e também viabilizar tratamento para pessoas infectadas.  

 Neste sentido, a Saúde em nosso município é de suma 

importância, sendo assim, as principais propostas para esta área são: 

 



15 

 

Meta Objetivo De que forma? 

Viabilizar uma van 

para transporte de 

pacientes dos 

distritos para o 

centro da cidade 

para atender aos 

munícipes que 

necessitem de 

realizar exames 

laboratoriais. 

 

Viabilizar o acesso a 

exames laboratoriais a 

população dos 

distritos. 

 

 

Aquisição de van para 

o transporte ou 

contratação de 

empresa para a 

prestação dos 

serviços.  

Intensificar ações de 

prevenção a Doenças 

Sexualmente 

transmissíveis e 

métodos 

contraceptivos nos 

distritos. 

 

Promover e diminuir o 

índice de doenças 

sexualmente 

transmissíveis nos 

distritos. 

 

 

Realizar campanhas 

de conscientização e 

distribuição de 

métodos 

contraceptivos. 

Criar a Central de 

Informação 

Unificada da Saúde – 

Presencial e 

Eletronicamente. 

 

Criar uma logística de 

troca de informações 

internas e referência e 

contra referência 

entre os 

departamentos, 

postos de saúde, 

clinica laboratoriais e 

farmácia. 

Concentrar as 

informações sobre 

logística de insumos e 

atendimentos da 

saúde na central de 

informação unificada, 

implementando o 

acesso da população 

de forma eletrônica. 

 

Criar o Programa de 

Ação e Prevenção ao 

Suicídio. 

 

Realização ações 

programadas de 

prevenção ao suicídio 

em Paranaíba. 

Criar convênio com o 

curso de psicologia 

Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul 

– Campus de 

Paranaíba. 

 

 

Criar um Programa 

de Prevenção e 

Acolhimento em 

Dependência 

Desenvolver 

atividades junto ao 

CAPS de acolhimento 

e prevenção ao 

dependente químico. 

Fortalecer o vínculo e 

apoio ao CAPS, 

através de ações de 

reestruturação. 
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Química. 

 

 

 

Ampliar profissionais 

de saúde e 

procedimentos nas 

UBS. 

 

Ampliar as 

especialidades e 

profissionais 

(Fonoaudiólogo, 

Fisioterapeuta e 

Psicólogo) e estrutura 

para pequenos 

procedimentos nas 

UBS. 

 

Ampliando quadro de 

funcionários e 

insumos. 

 

Criar reuniões dos 

departamentos de 

saúde e assistência 

social. 

 

Trocar informações 

entre as equipes da 

saúde e assistência 

social. 

Reunindo as equipes 

as saúde e assistência 

de forma intercalada 

no mês. 

Fortalecer a atenção 

básica. 

 

Aproximar os 

usuários de grupos de 

risco (hipertensos e 

diabéticos por 

exemplo) da 

Estratégia de Saúde 

da Família, 

garantindo a essas 

pessoas assistência 

médica e 

medicamentosa básica 

de modo a contribuir 

na promoção da saúde 

para evitar que estes 

precisem ir ao 

hospital. 

 

Recursos Municipais.  

Fortalecer a oferta 

dos medicamentos 

da lista básica. 

 

Não faltar 

medicamentos. 

Mapeamento e 

levantamento de 

medicamentos 

necessários, 

planejamento das 
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licitações públicas.  

 

Reestruturação do 

laboratório 

Municipal. 

 

Garantir com rapidez 

e qualidade a 

realização de exames 

básicos. 

 

Aquisição de novos 

equipamentos para o 

laboratório municipal 

e implantação de 

sistema de 

acompanhamento on 

line de resultados.  

  

Investir na atenção 

especializada. 

 

Fortalecer o 

atendimento de alta 

complexidade 

Ampliar as 

possibilidades de 

atendimento da 

CASSEMS, Hospital 

de Base e Santa Casa, 

com profissionais e 

clínicas 

especializadas.  

Criar o Conselho 

Municipal do Bem 

estar animal, 

fortalecendo a rede 

de proteção e 

atendimento dos 

animais.  

Viabilizar recursos e 

parcerias para 

promover ações e 

prevenções como 

incentivo a doação e 

adoção de animais e 

campanhas de 

cadastramento. 

Criar o conselho e 

buscar parcerias. 

 

C. CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

 

O orgulho de ser paranaibense e imbuídos do sonho de ver 

ressaltada a história, cultura e a beleza da centenária Paranaíba, bem 

como transformá-la uma cidade mais Bonita e Feliz, esta proposta visa 

melhorá-la em seus aspectos culturais. Pois, a preservação e 

disseminação da cultura devem estar contempladas nas ações de 

governo municipal, a fim de manter as características singulares e 

orgulho de seu povo.  

Para tanto, o incentivo a artistas, artesões, músicos e todos com 

talentos de criar e interpretar as coisas do município é fundamental. 

Neste sentido, valorizar e incentivar as diversas manifestações e 

comemorações culturais já existentes no município (cavalgadas, 

FEMUSPAR, festas juninas, festa do queijo e vinho, jantar espanhol, 

associação dos músicos etc). 



18 

 

Também promover a formação de funcionários, produtores e 

demais agentes culturais visando à qualificação da produção artística e 

cultural na cidade, aliada às novas tecnologias de informação e 

comunicação; Fomentar o empreendedorismo e valorizar as artes 

urbanas, a moda e a gastronomia, entre outras expressões culturais da 

atualidade, ligadas a atividades criativas, fortalecendo a economia da 

cultura. 

Priorizar a Cultura como direito fundamental do cidadão, fazendo 

com que, junto com a Educação, a Saúde e a Ciência e Tecnologia, seja 

um importante vetor de transformação social para a construção de uma 

cidade melhor para as futuras gerações. 

Ademais, a prática de esportes é um direito do cidadão e que 

muito auxilia na prevenção de doenças. As estatísticas revelam que os 

projetos sociais vinculados ao esporte reduzem a evasão escolar e 

aumentam o índice de aprovação dos estudantes. Nesse sentido, é 

fundamental a integração das políticas de esporte, lazer e educação 

para a construção da cidadania plena e na geração de novas 

oportunidades, refletindo diretamente na melhoria da qualidade de vida 

da população.  

A atividade turística, também é um ponto fundamental, precisa 

ser incentivada com intuito de colaborar significativamente com a 

economia do município, por meio de diversas atividades correlatas. 

Nesse sentido as belezas naturais precisam ser realçadas para atrair a 

vinda de turistas, que por consequência injetarão moeda na economia 

local. Para isso, os desafios para conciliar os interesses econômicos, 

com a sustentabilidade ambiental e manutenção de serviços básicos, 

devem ter no governo municipal o principal ator, na resolução e 

planejamento das atividades. 

As principais propostas nestas áreas são: 

 

Metas Objetivo De que forma? 

Criar nos primeiros 

meses de gestão um 

espaço virtual para 

cadastro de bandas, 

cantores (as), 

artesãos(es), 

dançarinos(as) e 

demais profissionais 

ligados a cultura 

para criar um banco 

de dados municipal. 

Banco de dados de 

artistas e valorizar a 

arte local nos eventos 

municipais. 

Site de 

cadastramento. 
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Criar o Coral da 

Cidade a partir do 

projeto “Canarinhos 

de Paranaíba”. 

 

Valorizar a música 

clássica e regional 

dentre os alunos de 

escola públicas. 

 

 

Recrutar alunos 

interessados nas 

escolas públicas para 

aulas com professor 

de música. 

 

Organizar o museu 

municipal com 

espaço para reserva 

técnica. Catalogar o 

acervo do museu 

municipal. 

 

Proporcionar visitas 

diárias e programadas 

guiadas por um 

profissional 

disponibilizado e 

capacitado para 

contar a história do 

município, suas 

especificidades e 

curiosidades. 

 

Alocá-lo em um prédio 

que permita expor o 

acervo ou realizar as 

adaptações necessário 

no atual espaço. 

Criar o projeto 

“Tardezinha no 

Espelho”. 

 

 

Valorizar o artista 

local, fomentar vinda 

de artistas da região e 

realizar apresentações 

culturais e shows no 

Espelho D´água. 

 

Parceria com artistas 

locais, coral da cidade 

e bandas escolares. 

Fomentar os Jogos 

Estudantis 

Municipais nas 

diversas modalidades 

que são trabalhadas 

nas escolas do 

município. 

 

 

Promover a interação 

social dos estudantes 

e incentivar a prática 

de esportes. 

Realizar jogos entre 

escolar no Ginásio 

Municipal. 

 

Criar a “Feira do 

Artesão” na praça da 

república em nos 

finais de semana. 

 

Fomentar a economia 

e valorizar o trabalho 

dos artesãos do 

município expor e 

vender seus 

trabalhos. 

Garantir espaço na 

praça para que os 

artesãos possam 

expor seus produtos. 

Criar a “Festa 

Junina Municipal”. 

Integração das escolas 

municipais e órgãos 

Incentivar as escolas e 

CRAS e oferecer 
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 assistenciais. estrutura para 

realização da festa. 

 

Criar projeto “Luta 

do Bem” com arte 

marciais”, capoeira e 

rodas de conversa, 

danças, pinturas, e 

reflexões. 

 

Promover um 

ambiente para que o 

jovem em 

vulnerabilidade social 

tenha consciência do 

seu lugar de fala, sua 

cultura, a questão 

racial, a luta de 

classes e as questões 

sociais que permeiam 

a periferia. 

 

 

Oferecendo estrutura 

e disponibilizando 

profissionais da 

prefeitura para 

desenvolver o projeto 

no Centro de 

Referencia de 

Assistência Social. 

Criar o “Natal Luz” 

em dezembro com 

atividades culturais 

regionais, 

ornamentação dos 

locais públicos e 

centro da cidade, 

premiação para 

residência mais 

enfeitada. 

 

 

Fomentar o comércio 

local durante o 

período natalino. 

 

 

 

 

 

Incentivar e divulgar a 

ornamentação das 

casas e produzir uma 

ornamentação que 

valorize o centro da 

cidade e atraia as 

pessoas para o 

comércio. 

Desenvolver 

atividades locais de 

iniciativa privada 

relacionadas a 

diversão e lazer 

como: Shows, 

danças, encontro de 

motocicletas, 

campeonato de 

pesca e outros. 

 

 

Fomentar a cultura e 

economia local. 

 

Criar parcerias com 

entidades privadas. 

Fazer levantamento 

e divulgar os 

conjuntos 

arquitetônicos 

históricos 

 

Valorizar o patrimônio 

cultural da cidade. 

Criação de uma 

comissão municipal 

com a função de 

catalogar os conjuntos 

arquitetônicos 
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localizados em 

Paranaíba. 

 

históricos. 

Oferecer atividades 

de esporte e lazer 

dedicadas à terceira 

idade na Praça 

Poliesportiva. 

 

 

Valorizar e cuidar da 

terceira idade. 

Promover aulas 

relacionadas ao 

esporte e ao lazer para 

a terceira idade. 

Criar calendário 

intenso de 

atividades esportivas 

e de lazer na Praça 

da Iacal, Praça 

Poliesportiva e  

Espelho D`água. 

 

 

Valorizar e incentivar 

a cultura e comércio 

local. 

Organização de 

campeonatos para as 

mais diversas idades e 

os mais variados 

esportes. 

Ampliar ou aparelhar 

os espaços de lazer 

em áreas carentes, 

com a construção de 

mesas de dominó e 

xadrez, pistas de 

skate, quadras de 

basquete de rua etc. 

 

 

Melhorar a qualidade 

das áreas de interação 

social. 

Dotar as praças 

públicas de 

instrumentos de lazer. 

Estimular projetos 

esportivos que usem 

o meio ambiente 

como área de prática 

(APEPAR). 

Estimular o esporte e 

a interação com meio 

ambiente e natureza. 

Realização de 

campeonatos e 

eventos às margens 

dos rios. 

Implantar projetos 

para pessoas com 

deficiências. 

 

Oferecer qualidade de 

vida para todos. 

Realizar campeonatos 

específicos para 

pessoas com 

deficiências. 

 

Criar o projeto 

cultural “CINEMA NA 

COMUNIDADE”. 

 

 

Oferecer atividades 

culturais nos bairros. 

Realização de evento 

levanto à arte do 

cinema as mais 

diversas localidades 

mensalmente, 

oportunizando arte, 
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cultura e 

entretenimento. 

 

Criar espaço 

adequado para Moto 

Cross. 

Aumentar e estruturar 

a diversidade de 

esportes no 

município. 

 

Criação de pista de 

moto cross municipal 

 

 

D. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A assistência social de um município deve garantir que toda 

população tenha seus direitos básicos de sobrevivência garantidos. 

Neste sentido, além de ampliar o atendimento, a Secretaria de 

Assistência Social deve promover atendimento mais humanizado 

possível e acolher as pessoas em vulnerabilidade social. 

A gestão eficiente deve buscar a todo momento convênios e 

estratégias mais modernas de combate a fome, desemprego, exclusão 

social e desabrigados. Neste sentido, as principais propostas nesta área 

são:  

 

Meta Objetivo De que forma? 

Reestruturar os 

CRAS e CREAS 

 

Melhorar a qualidade 

e ampliar o 

atendimento. 

Através de 

investimento em 

recursos humanos, de 

melhoramento e 

ampliação e 

conservação da frota 

de veículos e obras 

nos espaços físicos de 

trabalho existentes. 

Criar o conselho da 

Mulher 

Oferecer apoio a 

mulher vítima de 

violência. 

Criação do conselho 

municipal dos direitos 

da mulher e 

estruturação do 

atendimento 

psicológico, 

assistencial e jurídico. 

 

Criar um ambiente 

mais alegre no 

Oferecer um ambiente 

mais humano e 

Implementar parcerias 

com as universidades 
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Abrigo para Crianças 

e Adolescentes 

vítimas de violência 

e em situação de 

vulnerabilidade. 

 

acolhedor. a fim de proporcionar 

mais lazer e 

entretenimento aos 

abrigados. 

Construir Centro Dia 

Local destinado à 

permanência de 

idosos durante o dia, 

com atendimento 

psicossocial e 

atividades 

terapêuticas. 

 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 

federados. 

Criar o projeto “Meu 

emprego”. 

Desenvolver 

reintegração de 

pessoas 

desempregadas ao 

mercado de trabalho. 

 

Fortalecendo o vínculo 

e parceria com a 

associação comercial 

do município. 

Promover a inclusão 

digital nos bairros. 

Promover através de 

trabalho conjunto 

entre as secretarias de 

Assistência Social e 

Educação, o programa 

de inclusão. 

 

Inserção de cursos de 

informática básica nos 

CRAS E CREAS. 

Intensificar o 

trabalho do Conselho 

Tutelar. 

 

Potencializar os 

esforços para a 

melhor prestação dos 

serviços dos 

Conselhos Tutelares 

Através de 

capacitação 

continuada e 

estrutura adequada 

para desenvolvimento 

de suas funções. 

Investir em 

programa de 

prevenção ao uso de 

drogas e 

dependência química 

Fomentar campanhas 

educativas e de 

sensibilização para 

prevenção ao uso de 

drogas e dependência 

química. 

 

Reformar, fortalecer e 

adequar o CRAS; 

Fortalecer a atuação 

do CREAS. 

Potencializar o 

Programa “CRAS na 

Aproximar a 

população dos 

Realizar ações e 

visitas nos bairros. 
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Sua Casa” nos 

bairros da cidade. 

 

serviços oferecidos 

pelo CRAS. 

Criar um programa 

de atividades contra 

turno escolar para 

adolescentes. 

Oferecer em contra 

turno escolar 

atividades de 

formação pessoal e 

intelectual para 

adolescentes até os 18 

anos. 

 

Ampliar o 

atendimento do PET. 

Criação do CRAS 

Itinerante 

Garantir atendimento 

nos bairros mais 

afastados e distritos 

do município. 

 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 

federados, na 

aquisição e adaptação 

de ônibus. 

 

 

Instalação de uma 

casa de passagem 

 

Garantir acolhimento 

provisório para 

pessoas que passam 

no município. 

 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 

federados. 

Construção de casa 

de acolhimento 

masculina e 

feminina 

Garantir atendimento 

adequado para 

pessoas em 

vulnerabilidade social. 

 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 

federados. 

  

E. OBRAS 

 

Muito embora todas as áreas temáticas aqui abordadas 

apresentes obras a serem realizadas, trataremos especificamente de 

ações da Secretaria de Obras do Município.  

Além disso, a prefeitura municipal deve possuir ferramentas, 

máquinas e pessoas para manter a cidade limpa e organizada e, através 

de gestão de qualidade e dedicação, tornar isso possível.  

Para tanto, as principais propostas em relação a obras são:  

 

Criar o projeto 

Minha casa própria 

 

Incentivar e promover 

a construção de 

conjuntos 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 



25 

 

habitacionais e 

moradia social. 

 

federados.   

Criar o projeto 

Minha Rua mais 

Bonita 

 

Promover a limpeza de 

ruas, terrenos e áreas 

públicas. 

Realizando mutirões 

com a secretaria de 

obra e população 

viabilizando 

maquinários e 

ferramentas para 

limpeza dos bairros. 

 

Criar o IPTU 

ecológico 

 

Incentivar a 

consciência ecológica 

na população e 

promover desconto no 

IPTU de até 50%. 

 

Elaboração de Projeto 

de Lei, com definição 

de metas de 

adequações 

imobiliárias. 

Solucionar o 

problema das 

enchentes na região 

do córrego 

fazendinha. 

 

 

Acabar com as 

enchentes na região 

do córrego fazendinha. 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 

federados para a 

construção de uma 

galeria pluvial para 

escoamento de 

enchentes. 

 

Criar um calçadão 

com bancos e 

lanchódromo no 

início da avenida 

três lagoas. 

 

Incentivar e viabilizar 

lanches nas praças 

públicas do 

município. 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 

federados.   

Viabilizar verbas 

para a construção de 

um balneário as 

margens do Rio 

Paranaíba, próximo a 

divisa MS/MG com 

estrutura para 

estacionamento, 

área para banho e 

rampas para 

Criar ambiente lazer e 

fomentar a economia 

local. 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 

federados.   
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embarcações. 

 

Viabilizar verbas 

para a construção de 

praças e parques nos 

distritos do 

município e parque 

no carnaíba. 

 

Criar espaços de lazer 

nos distritos 

municipais. 

 

 

Captação de recursos 

através da parceria 

com outros entes 

federados.   

 

F. ADMINISTRAÇÃO E SERVIDOR PÚBLICO 

 

A administração pública requer gestão e comprometimento. Por 

isso, trabalharemos incansavelmente para gerir com eficiência o 

dinheiro público. Para tanto, será realizado um permanente 

monitoramento da eficácia e funcionamento da prefeitura em todos os 

setores. Ademais, implantaremos programas que valorizam o servidor 

público a partir de um plano de carreiras eficiente.  

O atendimento a população será o mais humanizado possível, 

para que o cidadão ao procurar algum serviço da prefeitura se sinta 

acolhido e assistido. Ademais, para aproximar a população dos serviços 

oferecidos pela prefeitura, estes serão informatizados a partir de um 

aplicativo da Prefeitura Municipal de Paranaíba, onde haverá a 

centralização dos serviços.   

 

Metas Objetivo De que forma? 

Conselho de 

Desenvolvimento 

Municipal de 

Paranaíba 

Órgão consultivo que 

será criado 

objetivando o debate 

das questões mais 

relevantes do 

município, de forma 

democrática. 

 

Participará desde 

conselho 

representantes de 

todas as classes e 

entidades da 

sociedade civil 

organizada. 

Combate a 

Corrupção 
Gestão transparente. 

Atendimento a todos 

as regras relacionadas 

à transparência da 

gestão pública. 

 

Programa de 

qualificação do 

servidor municipal 

O objetivo é a 

qualificação em 2 

frentes: 1. Área de 

 

Utilizaremos dos 

próprios servidores 
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atuação do servidor 

(ex. atendentes – 

excelência no 

atendimento ao 

público; agente 

administrativo – 

redação oficial; 

enfermeiros – 

cuidados com 

pacientes da terceira 

idade, etc); 2. Área de 

interesse pessoal do 

servidor (ex. cursos de 

informática, inglês, 

culinária, etc). 

Na área 1, os cursos 

realizados 

significariam um 

ponto a mais na 

carreira que, vai se 

materializar em bônus 

no salário. 

Na área 2, os cursos 

teriam por objeto a 

satisfação pessoal do 

servidor. 

 

que se inscreverem 

para capacitador, 

pagando incentivo em 

seus salários. 

 

Revisão da legislação 

de pessoal do 

município e 

implantação de 

programa de 

meritocracia 

Incentivo profissional 

aos servidores. 

Com a revisão geral 

da legislação, a 

implantação da 

progressão vertical e 

horizontal e também a 

inserção da 

meritocracia, que vai 

ter como um dos 

pilares, os cursos de 

qualificação. 

 

Implantação de 

programa de 

protocolo eletrônico 

de demandas 

O objetivo do 

protocolo eletrônico é 

oportunizar ao 

munícipe que, de sua 

Ex. alvará e 

solicitação de 

aberturas de firmar, 

pedidos de interdição 
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própria residência, 

comércio ou escritório, 

encaminhe 

eletronicamente suas 

demandas ao 

Município e 

acompanhe o 

andamento do seu 

pedido. A ideia é 

implantar em todos os 

setores da prefeitura 

gradativamente. 

de vias públicas, 

demandas dos 

próprios servidores 

públicos, relacionadas 

ao RH, como 

solicitação de 

esclarecimentos, 

tempo de serviço, 

solicitação de 

cadastramento de 

fornecedores no 

cadastro da licitação, 

etc... 

 

 

 

G. SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 

A segurança pública de um município é fundamental para 

garantir uma boa qualidade de vida. A criminalidade em nosso 

município vem aumentando, e com isso a insegurança das pessoas 

também. Pensado nisso, nossa gestão tem como principal objetivo 

garantir a segurança do nosso povo diminuindo a criminalidade com 

programas de prevenção relacionados a assistência social e cultura.  

 Alem disso, e preciso colocar para funcionar o sistema de vídeo-

monitoramento no centro da cidade, guardas municipais nas praças do 

centro e nos bairros e incentivar e desenvolver a guarda municipal a 

adulta e mirim. 

 

 

H. PROCURADORIA JURÍDICA  

 

Meta Objetivo De que forma? 

Revisão Geral da 

Legislação 

(estatuto da cidade, 

código de obras, 

código de posturas, 

entre outras). 

 

Melhoria no 

andamento da 

Procuradoria 

Jurídica do 

Município. 

Adequação da 

legislação municipal  

com a Federal. 

Criação de uma 

comissão para 

atualização da 

legislação de 

acordo com áreas 

temáticas.  
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Implantação de 

programa para 

controle de 

prazos e atos 

processuais. 

 

Cumprir prazos 

processuais. 

Implantação de um 

sistema 

informatizado de 

acompanhamento 

processual e um 

banco de peças 

processuais que 

podem auxiliar os 

procuradores no 

andamento e 

agilidade dos 

processos. 

 

 

I. INDÚSTRIA E COMÉRCIO  

 

A Indústria e comércio é um tema muito importante, pois tem 

como função primordial, formular e executar políticas de apoio e 

incentivo a implantação de novas indústrias, bem como, o fomento ao 

comércio local, promovendo o desenvolvimento econômico e social do 

Município. Dessa forma pode-se planejar pesquisas, planos, programas 

e projetos voltados para o atendimento das necessidades da indústria, 

comércio e serviços no município.  

Neste sentido, as principais propostas para o município em 

relação a Indústria e Comércio são: 

 

 

Meta Objetivo De que forma? 

Programa Qualifica 

Paranaíba 

 

O objetivo é um amplo 

programa de 

qualificação, que vai 

desde a empregada 

doméstica, garçom, 

costureira, frentista 

de posto, atendentes 

do comércio até os 

profissionais 

específicos para as 

indústrias locais e 

para as que vierem a 

se instalar no 

Será necessária a 

criação de um espaço 

apropriado com as 

salas de aula 

presenciais, espaço 

para cursos EAD e 

parcerias com 

empresas e com o 

sistema S.  

A ideia é 

profissionalizar as 

atividades, por 

exemplo, a empregada 
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Município. doméstica poderá se 

qualificação em 

serviços de lavanderia 

(tipos de máquina de 

lavar, como passar as 

roupas, como 

organizar o guarda 

roupas), limpeza 

doméstica (qual o tipo 

de produto apropriado 

para a limpeza de 

cada superfície) e 

culinária (pratos e 

como colocar a mesa). 

E assim, em todos os 

setores.  

Após o treinamento, o 

profissional passa a 

integrar o banco de 

dados para a inserção 

no mercado de 

trabalho.  

Ainda, utilizaremos 

dos próprios 

servidores que se 

inscreverem para 

capacitador, pagando 

incentivo em seus 

salários. 

O produto dos cursos, 

exemplo alimentos 

produzidos nos cursos 

de culinária, vão para 

os órgãos municipais 

que fornecem 

alimentos. Nos cursos 

de corte e costura, 

poderão ser 

confeccionadas peças 

para as crianças da 

casa abrigo e, assim 

por diante.  



31 

 

O programa deverá 

funcionar como uma 

cadeia produtiva 

dentro da própria 

gestão municipal. 

Trazer o sistema S 

para o município. 

 

Oferecer formação e 

capacitação 

profissional e cultural 

para a população. 

Viabilizar e fomentar a 

instalação do: Serviço 

Nacional de 

Aprendizagem 

Industrial (Senai); 

Serviço Social do 

Comércio (Sesc); 

Serviço Social da 

Indústria (Sesi); e 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem do 

Comércio (Senac). 

Existem ainda os 

seguintes: Serviço 

Nacional de 

Aprendizagem Rural 

(Senar); Serviço 

Nacional de 

Aprendizagem do 

Cooperativismo 

(Sescoop). 

 

Geração de 

empregos. 

Trazer mais indústrias 

para o município. 

Divulgar e Fomentar o 

PRODEPAR. 

 

  

 

J. MEIO AMBIENTE 

 

 A preservação do meio ambiente depende muito da sensibilização 

e participação de todos os indivíduos de uma sociedade. A cidadania 

para a preservação do meio ambiente deve contemplar atividades e 

noções que contribuem para a conservação do meio ambiente. Desta 

forma é importante instruir e educar os cidadãos de várias idades, 

através de formação de consciência nas escolas e em outros locais.  

A sustentabilidade se refere às diversas medidas e estratégias que 

podem ser adotadas pela sociedade para que o meio ambiente seja 
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preservado e seja considerado sustentável. Isso significa que devem ser 

encontradas formas de ação que permitam a coexistência das pessoas 

com a preservação do meio ambiente para que os recursos naturais não 

se esgotem. 

Diante do exposto as principais propostas para o município em 

relação ao Meio Ambiente são: 

 

Meta Objetivo De que forma? 

Implantação do 

Projeto Papel Zero E 

Informatização Dos 

Processos 

Administrativos. 

 

Ganhar agilidade na 

tramitação processual, 

economizando papel e 

melhorando a questão 

ambiental com a 

redução do consumo 

de papel. 

 

Informatizando todo 

sistema 

administrativo. 

Implantação de um 

espaço adequado 

para os catadores de 

materiais recicláveis 

separar os materiais 

encaminhados para 

o aterro sanitário. 

 

O Objetivo é promover 

a separação dos 

materiais para não 

sobrecarregar o aterro 

e criar renda para as 

famílias que dependem 

dos materiais. 

 

Montar um galpão 

para separação dos 

materiais. 

Promover o 

fortalecimento da 

educação ambiental 

no município em 

parceria com outras 

instituições 

 

Objetivo é promover o 

incentivo a educação 

ambiental desde os 

primeiros anos do 

ensino fundamental. 

 

Buscar parceria com a 

UFMS; UEMS; FIPAR e 

demais centros 

educacionais. 

 

Gerir e coordenar os 

catadores. 

Objetivo de criar um 

banco de dados e 

conhecer a situação da 

coleta de materiais na 

cidade. 

 

Mapeamento dos 

catadores e coletores 

de materiais reciclados 

 

Promover a 

arborização do 

município. 

Objetivo de promover e 

aumentar o número de 

árvores e áreas verdes 

no município. 

 

Criar um plano de 

arborização no 

município. 
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K. AGRONEGÓCIO  

 

O agronegócio é a junção de diversas atividades produtivas que 

estão diretamente ligadas à produção e subprodução de produtos 

derivados da agricultura e pecuária. Porém não se limita apenas a esses 

segmentos, incluindo também as atividades desenvolvidas pelos 

fornecedores de insumos e sementes, equipamentos, serviços, 

beneficiamento de produtos, industrialização e comercialização da 

produção agropecuária. Dessa maneira a atividade econômica principal 

do município, é o agronegócio e para impulsionar esse setor, temos que 

investir no fortalecimento, objetivando elaborar mecanismo para aliar o 

desenvolvimento econômico e preservação ambiental através do 

agronegócio.   

Assim sendo, as principais propostas para o município em relação 

ao agronegócio são: 

 

Meta Objetivo De que forma? 

Efetivo apoio as entidades 

que promovem 

fortalecimento do 

agronegócio como: Sindicato 

Rural, Associação de 

Produtores; Marias do Agro e 

outras. 

 

Promover o 

desenvolvimento 

do município e 

do agronegócio 

local. 

Promovendo 

reuniões e 

consultas 

regularmente. 

Incentivo as usinas de Cana 

de Açúcar no município. 

Promoção de 

empregos. 

Parceria com o 

governo 

estadual e 

ministério da 

agricultura. 

 

Fortalecer a agricultura 

familiar no município. 

Desenvolvimento 

e engajamento 

do comércio 

local. 

 

Motivando e 

incentivando o 

agricultor local. 

Criar um viveiro municipal 

destinado a agricultura 

familiar. 

Reflorestamento 

de praças, 

avenidas, ruas e 

Área de 

Recursos 

municipais. 
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Preservação 

Ambiental. 

 

Ampliação e melhoria na 

frota das patrulhas rurais 

mecanizadas destinadas 

exclusivamente para o rural. 

Melhoria no 

atendimento 

rural. 

Buscando 

recursos e 

emendas 

estaduais e 

federais. 

 

Inserção de cadastramento e 

planejamento de instalação 

dos matas burros e pontes 

municipais, priorizando 

construções de concreto. 

 

Melhoria no 

acesso a zona 

rural. 

Fazendo 

levantamento da 

demanda e 

criado cadastro 

de necessidades. 

 

Diálogo sobre Imposto sobre 

a Propriedade Territorial 

Rural (ITR). 

 

Gestão 

participativa. 

Conversa 

antecipada e 

transparência 

na fixação de 

taxas de 

arrecadação 

 

Atenção a Pecuária Leiteira 

com atendimento técnico ao 

produtor de leite. 

 

Melhoria e 

aumento na 

produção leiteira. 

Criar um 

programa de 

incremento da 

Pecuária Leiteira 

com 

atendimento 

 

Atenção e investimento nos 

distritos. 

 

Dar suporte e 

desenvolver os 

distritos do 

município. 

Investimento 

intensivo em 

todas as áreas 

de Saúde, 

educação, 

limpeza, 

pavimentação, 

saneamento, 

água, luz e 

assistência 

social. 

 

Garantir alimentação 

saudável e de boa qualidade 

 

Promover 

Cumprimento 

do Programa 



35 

 

nas escolas. acesso a 

alimentação e 

aprendizagem 

nas escolas. 

 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar. 

CONJUNTA GOVERNO MS - 

Asfaltar rodovia MS-483 e 

MS-320 

Melhor acesso ao 

município. 

Buscar apoio 

junto ao 

Governo 

Estadual 

 

CONJUNTA GOVERNO 

FEDERAL -  

Implantação da terceira 

faixa da BR-158; 

Implantação do curso de 

Medicina Veterinária na 

Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul – 

Campus de Paranaíba. 

Promover acesso 

e 

desenvolvimento 

do município. 

Buscar apoio 

junto ao 

Governo Federal 

 

 

L. ECONOMIA  

 

A economia é fundamental para o desenvolvimento do município e 

das pessoas. A boa gestão financeira deve gerir desde a produção, 

passando pela alocação e finalmente no consumo de bens de serviço. 

Garantindo essas três engrenagens o município é capaz de desenvolver 

uma economia equilibrada. Neste sentido, se formos traduzir tudo isso 

de uma forma bem clara, podemos considerar que: uma boa gestão é 

aquela que prioriza também o desenvolvimento econômico, gerando 

empregos e renda para o município.  

Sendo assim, as principais propostas para o município em relação 

a economia são: 

 

Meta Objetivo De que forma? 

 

Desenvolver do município 

através do emprego. 

 

Geração de 

empregos e 

desenvolvimento 

local. 

Atrair 

investimentos 

econômicos de 

grande, médio e 

pequeno porte 

para o município 

no que tange ao 
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potencial existente. 

 

Estabelecer parcerias público-

privado em áreas estratégicas. 

Diminuir o gasto 

público. 

Buscar parcerias 

com universidades 

públicas no 

sentido ao apoio 

especializado e 

tecnológico com 

custo zero ou baixo 

custo para obras e 

treinamento 

pessoal, 

especialmente 

voltado a economia 

local. 

 

Incentivar e divulgar o 

município. 

Desenvolvimento 

local. Geração 

de empregos. 

Divulgar regional, 

nacional e 

internacionalmente 

o município de 

Paranaíba para 

grande 

investidores e 

empresas tendo 

como vitrine os 

incentivos 

estaduais e 

municipais e todas 

as possibilidades 

da geografia do 

município 

 

Programa de “Nota Legal” 

Aumentar a 

arrecadação 

local sorteando 

prêmios 

mensais. 

 

Estabelecimento 

de programa de 

pontuação e 

premiação. 

 


