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CANDIDATO MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE 
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 Este Plano de Governo é resultado de discussões coletivas com representantes de 

diferentes segmentos da sociedade paranaíbense, sendo assim, preferimos nominá-lo de 

Planejamento Estratégico Participativo. 

 Compreendemos que a política, como ação intrínseca do ser humano, deve sempre 

estabelecer caminhos para a existência humana coletiva harmoniosa, sem desigualdades 

sociais e sem as violências que delas decorrem, com as saúdes e as felicidades plenas dos 

sujeitos, sem discriminações de raça, credo, gênero, condição sexual, classe social, ou de 

qualquer outra natureza, concretizando uma sociedade na qual o bem estar social seja a 

prioridade. 

 Inspirados nesta filosofia de política, apresentamos as justificativas do PDT em 

concorrer com candidato próprio ao Pleito Municipal de 2020 e sobre a escolha do Sr. 

Maycol Henrique Queiroz Andrade como candidato. Também apresentamos as propostas 

de cada eixo ou área da governabilidade municipal, acompanhadas de justificativas 

sociais ou considerações especificas, elaboradas por grupos de trabalhos compostos por 

pessoas com vivências (ou formações acadêmicas) exitosas em cada área.  

 

POR QUE O PDT DECIDIU CONCORRER AO PLEITO MUNICIPAL 2020? 

 

 O Partido Democrático Trabalhista - PDT, Diretório de Paranaíba - MS, possui 

consideráveis contribuições ao desenvolvimento social e econômico do município. Ao 

longo de sua atuação, percebe-se facilmente que nos momentos em que o Partido esteve 

à frente da gestão do município, propôs e executou diversas políticas que contribuíram 

para tal feito, tanto na área da educação, na qual o ex-prefeito José Garcia de Freitas (Zé 
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Braquiara/Gestão 2009-2012) foi premiado pela Federação dos Trabalhadores em 

Educação de Mato Grosso do Sul - FETEMS, quanto em outras áreas. 

 Podemos também destacar o número considerável de vereadores que o Partido 

consegue eleger em cada Pleito Eleitoral e o importante trabalho de fiscalização e 

legislação que os mesmos desenvolvem em conjunto com as filosofias do grupo. 

 Nesse sentido, o PDT - Paranaíba, apresenta na composição de seu Diretório, 

pessoas com capacidades técnicas e políticas consideráveis, que possibilitam com que as 

políticas sejam pensadas de formas apropriadas para a realidade do município.  

 

POR QUE O SR. MAYCOL QUEIROZ FOI ESCOLHIDO PELO DIRETÓRIO 

COMO CANDIDATO? 

  

 O Sr. Maycol Queiroz é pessoa ilustre e de reputação ilibada, natural deste 

município, no qual reside desde sempre, possui grandiosa contribuição para o 

desenvolvimento social e econômico de Paranaíba-MS, haja vista suas atuações por dois 

mandatos consecutivos como vereador eleito com expressivas votações e como segundo 

candidato mais votado ao cargo de Prefeito no Pleito Eleitoral passado (2017). 

 Foi consenso entre os membros do Diretório do Partido que o mesmo concorreria 

ao Pleito Eleitoral Majoritário novamente, considerando sua importante presença no 

cenário político paranaíbense atual. 

 Acreditamos em seu potencial criativo, sua capacidade técnica, em seu bom senso 

em ouvir os companheiros do grupo e mais, em suas forças e determinação para dirigir a 

Gestão do Município de Paranaíba nos próximos quatro anos. 

 

PROPOSTAS JUSTIFICADAS 

 

 As propostas que seguem, foram produzidas por grupos de trabalhos compostos 

por representantes de diversos segmentos da sociedade paranaíbense, todos com perfis de 

liderança e participação ativa perante seus pares. 
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01. SAÚDE 

 

 Como orienta a Constituição Federal do Brasil (CF - 1988) a área da Saúde seguirá 

como uma das metas essenciais da administração, garantindo a obrigação do Estado e o 

direito do cidadão. 

 

1.1 Estruturação tecnológica e mobiliária do Sistema Municipal de Saúde; 

1.2 Cadastramento populacional nos meios e programas digitais para assegurar as verbas 

federais; 

1.3 Articulação com o Ministério da Saúde em busca de melhores condições para o 

tratamento da COVID-19 no município;  

1.4 Melhores condições de Trabalho para os Funcionários do Sistema Municipal de Saúde 

garantindo os direitos trabalhistas específicos de cada setor;  

1.5 Criar ou melhorar os Convênios Médicos com outros municípios para o atendimento 

da população paranaíbense; 

1.6 Melhorar a Política de Exames, dos simples aos mais complexos; 

1.7 Humanizar (transporte, hospedagem e alimentação) o atendimento dos paranaibenses 

em tratamento de câncer em outros municípios; 

1.8 Melhorar a farmácia popular do município e os postos de saúde, garantindo a 

distribuição de medicamentos e atendimento de qualidade; 

1.9 Expandir a implantação de uma Política Municipal de Saneamento Básico; 

1.10 Integrar as políticas de proteção ao meio-ambiente, educação, assistência e de saúde; 

1.11 Apoiar e ampliar as ações dos CAPS especializados em tratamento aos usuários de 

drogas; 

1.12 Qualificar a Rede Pública Hospitalar, sobretudo na atenção obstétrica e nos serviços 

de urgência/emergência, com ampliação/manutenção da oferta de leitos de UTI e de 

reabilitação; 

1.13 Ampliar o acesso aos serviços de saúde com atenção especial aos distritos; 

1.14 Melhorar a resolutividade, desburocratizando os serviços de saúde; 

1.15 Implementar tecnologias para melhorar a assistência sanitária e fortalecer a 

vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental; 

1.16 Implantar Clínicas Odontológicas Regionais para universalizar o atendimento 

odontológico; 
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1.17 Implantar ações voltadas para a saúde da ‘Melhor Idade’; 

1.18 Descentralizar o atendimento às comunidades, implantando mais unidades 

especializadas, como a Clínica de Saúde da Mulher, equipando-as com material, 

equipamentos e pessoal qualificado; 

1.19 Implantar mecanismos de atendimento à educação das crianças com necessidades 

especiais em parceria com Secretaria de Educação; 

1.20 Ampliar e qualificar a rede de serviços de atenção básica através do Programa de 

Saúde da Família; 

1.21 Reduzir a incidência de Tuberculose e Hanseníase a partir da ampliação da 

capacidade de diagnóstico e tratamento; 

1.22 Implantar a Rede de Atenção às mulheres, crianças e adolescentes em situação de 

risco a saúde; 

1.23 Expandir as ações de Planejamento Familiar por meio da ampliação do acesso aos 

métodos anticoncepcionais; 

1.24 Ampliar e estruturar os serviços de Saúde Mental; 

1.25 Oferecer pelo Município o tratamento para os Doentes Renais Crônicos; 

1.26 Desenvolver ações de prevenção a dengue, zica e chikungunya; 

1.27 Desenvolver política de atendimento médico domiciliar; 

1.28 Parcerias com as universidades (palestras, serviços, estágios remunerados, 

formações, etc.); 

1.29 Criar o Programa Selo Social, que beneficia empresas e instituições que praticarem 

ações sociais. 

1.30 Aprimorar as políticas públicas para prevenção de doenças cancerígenas. 

 

02. EDUCAÇÃO 

 

 Inspirados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/1996) que delibera a Educação como prioridade nas Gestões Públicas, propomos 

políticas que assegurem a oferta de uma educação pública com qualidade social, que 

apresente condições para a formação do cidadão crítico, para o desenvolvimento de 

habilidades para o trabalho e o comprometido com as causas sociais. 
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2.1 Urgência da Gestão Democrática (ouvir e participar com professores das tomadas de 

decisões inerentes ao Sistema Municipal de Ensino de Paranaíba-MS); 

2.2 Reformulação do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério observando 

principalmente os itens:  

a) melhoria dos salários; 

b) gratificações de difícil acesso; 

c) eleições para diretores e coordenadores pedagógicos; 

d) regras da lotação; 

e) estágio probatório; 

f) promoções das carreiras dos professores; 

g) horas atividades; 

h) formação continuada. 

2.3 Criação de Coordenadoria da Educação Especial, com concursos para Psicólogos, 

Assistentes Sociais, Professores Especializados (nas salas de aulas e nas salas de 

Atendimento Educacional Especializado - AEE)  e revisão das funções dos monitores; 

2.4 Condições de trabalho pedagógico mais humanizados; 

2.5 Atenção especial para as tecnologias (no trabalho pedagógico e na esfera 

administrativa); 

2.6 Construção, ampliação e manutenção dos prédios escolares; 

2.7 Melhorias na caixa de assistência médica do servidor;  

2.8 Implantação de Sistema Apostilado; 

2.9 Implantação de Escola de Tempo Integral; 

2.10 Parcerias com as Universidades (estágios, formação continuada, serviços, etc.); 

2.11 Programas Violência contra o Professor e Saúde Mental do Professor; 

2.12 Elevar e garantir a continuidade da oferta da Educação Infantil e de todo o Ensino 

Fundamental, como previsto na Legislação; 

2.13 Aprimorar a política de entrega de uniformes e materiais escolares assegurando 

prazos e qualidades nas entregas; 

2.14 Aprimorar o Transporte Escolar; 

2.15 Valorização dos Professores e Servidores da Educação através de programas de 

qualificação profissional, bem como de habilitação em nível de graduação e pós-

graduação “lato e strictu sensu”, inclusive celebrando convênios com instituições 

públicas e privadas; 
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2.16 Ampliar a política de alfabetização desenvolvida junto ao Governo Federal e as 

escolas municipais, garantindo condições de trabalho e demais recursos; 

2.17 Dotar as escolas municipais com padrões mínimos de infra-estrutura para acesso dos 

alunos inclusos, portadores de deficiências; 

2.18 Permitir que a família utilize nos finais de semana, laboratórios de informática para 

promover a inclusão digital e demais equipamentos de lazer da escola para promover a 

integração com a comunidade, bem como eliminar o analfabetismo digital; 

2.19 Incentivar a implantação de novos cursos superiores; 

2.20 Implantar medidas educacionais tendentes a diminuir os problemas das drogas; 

2.21 Implantação do Programa de Valorização e Reconhecimento dos Profissionais 

(Bônus Financeiro) e Alunos “destaque” de cada ano; 

2.22 Construção de Centros de Educação Infantil e Escolas do Campo nas regiões dos 

Coqueiros e Ponte do Guilhermão; 

2.23 Reforma e ampliação das Escolas do Campo: "Dona Maria Paula de Oliveira", "João 

Chaves dos Santos" e "Capitão Altino Lopes". 

 

03. TRABALHO (INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 

 

 Está é uma importante área a ser observada na Gestão Pública, haja vista a 

constante necessidade de facilitar o acesso da população aos meios de subsistência, 

portanto, é de extrema relevância que o poder público desenvolva ações que contribuam 

para o desenvolvimento da Indústria e do Comércio no município. 

 

3.1 Impulsionar o desenvolvimento industrial, atraindo com incentivos, novas empresas 

para instalarem-se no município; 

3.2 Incentivar os pequenos e micro empreendedores locais em seus sonhos, apoiando a 

cultura do empreendedorismo; 

3.3 Assegurar e ampliar os incentivos fiscais e tributários existentes hoje, sempre 

respeitando as legislações ambientais, para assim criar novos postos de trabalho; 

3.4 Criar condições de geração de trabalho e renda, em parceria com a sociedade civil 

organizada, visando reduzir a taxa de desemprego; 

3.5 Estimular, com incentivos fiscais e benefícios, a permanência de empresas no 

município de Paranaíba; 
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3.6 Implantar mecanismos de incentivo às empresas que demandam maior volume de 

mão-de-obra; 

3.7 Incentivar a produção industrial e as atividades comerciais; 

3.8 Fortalecer as Instituições Públicas do Município, criando uma estrutura operacional 

apta para promover o desenvolvimento dos setores da economia municipal; 

3.9 Criar um Sistema Municipal de Ciência e Tecnologia; 

3.10 Implantar o Projeto Primeiro Emprego "Jovem Aprendiz"; 

3.11 Estabelecer política de desenvolvimento econômico para o município, considerando 

a identidade cultural e as especificidades ambientais; 

3.12 Estimular a localização de empresas de maior tecnologia e de demanda por mão-de-

obra mais qualificada, de modo a incrementar a renda do município sem riscos para o 

crescimento ordenado do território e da qualidade de vida da população; 

3.13 Fazer parceria com o Governo Federal, Estadual, Instituições de Ensino (Sistema S) 

e Organismos que trabalham com a formação e qualificação de pessoas; 

3.14 Apoiar a criação de incubadoras de micro e pequenas empresas. 

 

04. AGRONEGÓCIO 

 

 O agronegócio que é a junção de inúmeras atividades que envolvem de forma 

direta ou indireta, toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária, constitui-se como área 

essencial para o desenvolvimento econômico e social do município de Paranaíba, 

considerando suas peculiaridades, como sua história e localização geográfica. 

 

4.1 Transporte social para os pequenos agricultores; 

4.2 Criação de posto de piscicultura municipal; 

4.3 Incentivo ao agronegócio; 

4.4 Incentivos à agropecuária; 

4.5 Criação de cooperativa de transporte de bovinos; 

4.6 Criação da horta comunitária; 

4.7 Apoiar os pequenos produtores Hortifrutigranjeiros; 

4.8 Apoiar a agricultura familiar; 

4.9 Democratizar os serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, de modo 

que os pequenos produtores sejam atendidos; 
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4.10 Renovação e ampliação da frota da Patrulha Rural Mecanizada, para atender 

exclusivamente à zona rural e com o objetivo precípuo de perfeita manutenção das 

estradas municipais;  

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

4.12 Substituição das principais pontes de madeiras nas estradas municipais por 

instalações de concreto; 

4.13 Transparência e ampla divulgação na arrecadação e aplicação dos recursos do 

FUNDERSUL (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de mato 

Grosso do Sul); 

4.14 Prévio e amplo diálogo, transparência e ampla divulgação na fixação, arrecadação e 

aplicação dos recursos do ITR (Imposto sobre Propriedade Territorial Rural); 

4.15 Estímulo à agricultura familiar, inclusive com implantação de Cinturão Verde; 

4.16 Criação de um viveiro de mudas destinado ao reflorestamento das propriedades 

rurais do município; 

4.17 Apoio à diversidade do agronegócio no município, tanto com relação à implantação 

de novas culturas quanto a maior apoio e incentivo às já existentes (soja, amendoim, cana 

de açúcar, mandioca, piscicultura, seringueira, eucalipto, etc.); 

4.18 Incentivo à instalação definitiva de usinas de cana de açúcar no município, visando, 

dentre outros benefícios, melhor atendimento aos produtores rurais, criação de novas 

vagas de emprego e aumento da arrecadação municipal; 

4.19 Melhoria dos serviços de Saúde, Educação, Limpeza Pública, Energia Elétrica, Água 

e Saneamento Básico nos Distritos Municipais; 

4.20 Apoio às Entidades com efetiva atuação no desenvolvimento e fortalecimento do 

agronegócio municipal (Sindicato Rural, Associações de Produtores, "Marias do Agro", 

etc.); 

4.21 Incentivo ao incremento da Pecuária Leiteira, com a implantação de programas de 

atendimento técnico ao empresário produtor de leite; 

4.22 Exigência de cumprimento do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar); 

4.23 Desvinculação da Secretaria de Agricultura e Pecuária Municipal de qualquer  outra, 

detentora de orçamento próprio e com Secretário possuidor de conhecimento técnico e 

inequívoca atuação na área; 

4.24 Realizar gestões junto ao Governo Estadual Visando: 

a) O asfaltamento da rodovia MS - 483; 
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b) Estudos de viabilidade de asfaltamento da MS - 320. 

4.25 Realizar gestões junto aos Governos Federal, Estadual, Senadores, Deputados 

Federais e Estaduais visando: 

4.26 Duplicação da BR - 158, ao menos no trecho compreendido entre as cidades de 

Cassilândia e Aparecida do Taboado; 

4.27 Efetiva implantação do curso de Medicina Veterinária no campus da UFMS local; 

4.28 Estudo de viabilidade na implantação de um Porto Intermodal no nosso município, 

às margens do Rio Paranaíba. 

 

05. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 A Assistência Social é uma política pública, ou seja, um direito de todo cidadão 

que dela necessitar, por esse motivo, é relevante pensar em ações que considerem as 

especificidades do município em direção ao atendimento amplo das diferentes subáreas 

da Assistência Social que Paranaíba apresenta como deficiências. 

 

5.1 Implementar políticas públicas de assistência social, para assegurar, de forma plena, 

a subsistência da Família; 

5.2 Identificar, catalogar e monitorar, por meios digitais e da internet, as famílias que se 

enquadram nos programas hoje existentes, para assim, estender a rede de proteção sócio 

assistencial, assegurando às famílias atendidas; 

5.3 Amparar os excluídos, os dependentes de drogas e a população carente em geral; 

5.4 Garantir a assistência às crianças, aos adolescentes, aos deficientes e idosos; 

5.5 Criar um programa municipal que garanta a integração dos programas de transferência 

de renda federal, estadual e municipal para ampliar o atendimento às pessoas em situação 

de vulnerabilidade; 

5.6 Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a comunidade; 

5.7 Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários dos 

programas de transferência de renda, visando à emancipação das famílias; 

5.8 Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para atender 

a demanda do município nas regiões de maior vulnerabilidade, bem como manter e 

ampliar os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS); 
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5.9 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, 

Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família; 

5.10 Promover articulações com o Governo Federal e o Estadual para aplicação de 

recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços à criança, ao adolescente e 

às suas famílias; 

5.11 Apoiar e ajudar as entidades que prestam serviços de atendimento ao idoso; 

5.12 Parcerias com as Universidades (serviços, estágios, formação, parcerias, etc.); 

5.13 Criação do Programa Mães Protetoras (assistência financeira para as mães jovens de 

baixa renda); 

5.14 Estender o atendimento da Secretaria de Assistência Social para as pessoas que 

moram no campo e nos Distritos do município. 

 

06. HABITAÇÃO 

 

 A luta por uma sociedade como menos desigualdades sociais exige o 

compromisso dos governantes na ampliação do atendimento à população carente no que 

se refere à área da habitação. Esse processo deve ser realizado com as parcerias 

apropriadas com os Governos Federal e Estadual, bem como com Instituições que tem 

essa temática como fundamento básico. 

 

6.1 Viabilizar georreferenciamento e medições afim de regularizar terrenos e ruas de 

bairros e distritos; 

6.2 Viabilizar juntos aos Governos Estadual e Federal a implantação de Plano Diretor 

Habitacional; 

6.3 Buscar zerar o déficit habitacional, com a construção de casas populares; 

6.4 Buscar diferentes linhas de financiamento e ações de parcerias para a construção de 

casas populares, incluindo os Distritos. 

 

07. ESPORTE 

 

 A importância do desenvolvimento da área do Esporte na Gestão do Município é 

inquestionável, tendo em vista suas potencialidades para a melhoria da qualidade de vida 

dos munícipes, tanto nas questões da saúde quanto nas relativas às questões sociais, como 
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a inclusão de crianças carentes nas atividades sociais, retirando-as do convívio com  as 

drogas e a criminalidade. 

 

7.1 Expandir os espaços para a prática de esportes; 

7.2 Incentivar e apoiar todas as manifestações esportivas; 

7.3 Criar e incentivar as escolinhas de futebol, vôlei, basquete e futsal, ajudando a 

descobrir e formar atletas de alto rendimento; 

7.4 Construção da Praça da Juventude junto ao Governo Federal; 

7.5 Construção de ciclovias e apoiar os ciclistas na prática de seu esporte; 

7.6 Incentivo na participação de delegações municipais em eventos regionais ou 

nacionais; 

7.7 Criação da Bolsa Atleta; 

7.8 Ampliar o acesso e a infra-estrutura (manutenção das quadras) de esporte municipal; 

7.9 Criar mecanismos que ampliem a iniciação esportiva dos jovens; 

7.10 Promover eventos esportivos (escolares ou interescolares) e ações de apoio ao atleta 

(profissional e amador); 

7.11 Construir um complexo esportivo com campo de futebol, piscina, pista de atletismo 

e equipamentos para o fomento do desporto em geral; 

7.12 Trabalhar o esporte social, para o desenvolvimento socioemocional das crianças do 

município; 

7.13 Desenvolvimento e apoio de ligas municipais nos diferentes esportes: Futebol, vôlei, 

basquete e handebol; 

7.14 Convênios com as universidades (serviços, incentivos às ligas esportivas, estágios, 

etc.); 

7.15 Valorizar o esporte feminino; 

7.16 Apoiar os esportistas de lutas em geral; 

7.17 Apoiar a pesca esportiva. 

 

08. CULTURA, TURISMO E LAZER  

 

 Este é um tópico de extrema relevância para qualquer proposta de governo, 

considerando que estes temas estão entrelaçados com a intenção de propiciar meios para 

que a formação social do munícipes seja ampla, de qualidade e valorize os ideais de 



 

 

Diretório Municipal de Paranaíba – MS 

Partido Democrático Trabalhista – PDT 12 

liberdade, pluralidade cultural, democracia e justiça social, apresentados na Constituição 

Federal Brasileira (CF 1988).  

 

8.1 Incentivar as manifestações culturais - literatura, música, teatro, artesanato, dança 

entre outras; 

8.2 Promover eventos culturais como mostras de artes. festas de folclore, exposição 

agropecuária, festivais de música, e eventos religiosos, etc.; 

8.3 Incentivar a Festa Cultural do Carnaval, buscando recursos junto às Instituições 

Federais e Estaduais de apoio à Cultura; 

8.4 Retomar a construção do Memorial de Inocência; 

8.5 Apoiar e incentivar os grupos de manifestações artísticas do município; 

8.6 Manutenção e Expansão do espaço de lazer Espelho D'Água; 

8.7 Construção de área verde para lazer e esporte "Parque dos Buritis"; 

8.8 Promover permanentemente eventos de lazer nos diversos bairros da cidade; 

8.9 Bolsas financeiras de auxílios culturais para artistas; 

8.10 Criar laboratório de cultura e arte; 

8.11 Apoiar as participações de artistas em eventos regionais; 

8.12 Expandir os serviços desenvolvidos pela Casa do Artesão; 

8.13 Buscar recursos Federais ou Estaduais para o desenvolvimento de um Balneário na 

Estância Turística São João do Aporé; 

8.14 Buscar recursos Federais ou Estaduais para o desenvolvimento do turismo às 

margens do Rio Paranaíba, criando espaço de turismo e lazer. 

8.15 Ressignificar o Museu Municipal, modernizando sua estrutura, ampliando o acervo 

e criando novas possibilidades culturais alinhadas às novas tecnologias; 

8.16 Manutenção e modernização do Terminal Rodoviário Municipal. 

 

09. INFRAESTRUTURA 

  

 Zelar pela manutenção dos prédios e espaços públicos, bem como direcionar 

esforços para a construção de novos projetos, sempre em parceria com as outras áreas da 

administração pública, considerando os levantamentos científicos realizados, deve ser 

ação prioritária do Gestor Público, tendo o máximo respeito ao dinheiro público como 

referência.  
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9.1 Investir em patrulha mecanizada para manutenção e conservação das estradas 

(patrolamento e cascalhamento); 

9.2 Construção de pontes e mata-burros de ferro; 

9.3 Reforma e construção de prédios públicos; 

9.4 Levar asfalto para todas as ruas com edificações de Paranaíba e Distritos; 

9.5 Reforma e ampliação de praças públicas, incluindo os Distritos; 

9.6 Construção de espaço público para a Feira Livre; 

9.7 Construção de calçadas e meio-fio; 

9.8 Expansão do Sistema de Saneamento Básico; 

9.9 Criação de núcleos operacionais nos Distritos para a manutenção das estradas; 

9.10 Cidade limpa: viabilizar recursos para aquisição de máquinas e equipamentos para 

a limpeza pública; 

9.11 Organizar o sistema de limpeza pública da cidade (varrição das ruas, coletas de lixo, 

retiradas de entulhos, corte de grama e podas de árvores);  

9.12 Investimentos na manutenção e limpeza da rede de drenagem de águas pluviais. 

 

10. MEIO AMBIENTE 

 

 A preocupação com as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente deve ser 

constante no planejamento estratégico de qualquer governo, seja em âmbitos federal 

estadual ou municipal, pois vivemos em uma época de enfrentamento das alterações 

climáticas e de tudo que delas derivam. A manutenção sustentável da vida humana, 

pressupõem que saibamos conviver harmoniosamente com a fauna e a flora do planeta 

terra, e, nos municípios, estratégias específicas devem ser pensadas com esse objetivo. 

 

10.1 Participação efetiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente na política públicas; 

10.2 Drenagem de águas pluviais (unir córregos do Carnaíba e da Av. Durval Rodrigues 

Lopes);  

10.3 Incentivar a Educação Ambiental; 

10.4 Desenvolver política para Coleta Seletiva de Lixo; 

10.5 Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais nos Bairros: Daniel V, Bairro 

de Lourdes, Jardim Primavera, para encaminhar as águas para o Córrego Fazendinha; 
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10.6 Replantio de árvores nativas; 

10.7 Construção do Parque dos Buritis (Preservação); 

10.8 Criar concursos para projeto e inovações na área ambiental; 

10.9 Conservação e expansão do Espelho D'Água; 

10.10 Criação de espaço de preservação e turismo nas margens do Rio Paranaíba. 

10.11 Parceria com as universidades (serviços, projetos, estágios, etc.). 

 

11. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 A segurança pública deve ser entendida como área relevante para o planejamento 

estratégico da gestão do município, com o intuito de garantir o bem-estar dos munícipes, 

com a diminuição dos índices de violências, sejam elas de quaisquer naturezas. 

 

11.1 Garantir o bem-estar e a segurança da população, ampliando os serviços através de 

parcerias, envolvendo a comunidade, bem como as policias locais; 

11.2 Fortalecer a solidariedade e a segurança pública; 

11.3 Manter e ampliar o sistema de monitoramento das principais vias e equipamentos 

públicos, por meio de câmeras de vídeo, para prevenir e inibir a violência urbana; 

11.4 Elaborar o Plano Municipal de Segurança, com participação de representantes dos 

diversos segmentos da sociedade, assim como entidades e órgãos públicos ligados à 

segurança pública; 

11.5 Melhorar os indicadores de violência e proporcionar maior segurança ao cidadão 

paranaibense, através do estabelecimento de parcerias entre os Governos Estadual e 

Federal; 

11.6 Criar a guarda municipal; 

11.7 Apoiar projetos sociais em parcerias com as policias locais; 

11.8 Incentivar políticas de enfrentamentos às violências contra mulher e às intolerâncias 

contra as minorias sociais. 

 

12. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 Ter a administração pública como área estratégica a ser desenvolvida no plano de 

governo, pressupõe a intenção de aparelhar a gestão pública municipal com o melhor 
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aparato possível para o desenvolvimento das políticas públicas, isso também denota o 

cuidado e a responsabilidade com o patrimônio público e com a justiça social. 

 

12.1 Modernizar a Gestão Pública; 

12.2 Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; 

12.3 Reorganizar a gestão patrimonial, material e de serviços; 

12.4 Potencializar o uso de tecnologia de informação e aperfeiçoar o sistema de 

informações gerenciais; 

12.5 Modernizar o sistema de gerenciamento da dívida; 

12.6 Aperfeiçoar a estrutura do sistema de controle interno; 

12.7 Reorganizar a estrutura administrativa, redistribuir competências e fortalecer o 

quadro técnico e de fiscais das Secretarias; 

12.8 Implantar um sistema de informações integrado na Prefeitura Municipal, que inclua 

dados globais do Município e que seja alimentado de forma eficiente por todos os órgãos 

municipais; 

12.9 Revisar o quadro de servidores municipais, através da capacitação dos servidores 

atuais e da garantia de melhor conjugação entre cargos comissionados e efetivos; 

12.10 Implantação de assessoria jurídica para o atendimento de pessoas de baixa renda; 

12.11 Criar mecanismo de valorização efetiva e incorporada, dos funcionários de nível 

médio que prestam serviços em cargos de confiança, como exemplo, os secretários das 

escolas. 

12.12 Democratizar o acesso aos mecanismos de transparência pública, promovendo 

ampla participação dos processos da gestão municipal; 

12.13 Fortalecer os Conselhos Municipais; 

 

 

 

  

 


