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INTRODUÇÃO 

Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos Sindoley Luiz de 

Souza Morais e Walber Mendes Ramos, e da “Coligação PBA+”, compostas pelos 

partidos PSL, PSB, PATRIOTAS, para a administração municipal no período 

2021-2024. 

Nosso Plano de Governo visa automatizar os processos administrativos de modo 

que nenhum planejamento ou documento se perca no decorrer do mandato, 

garantindo a integridade das informações na administração e a 

transferência/compartilhamento de dados entre secretarias, na troca de 

secretários e para a próxima gestão sem perda de dados, minimizando o tempo 

de trabalho e maximizando recursos com menor número de pessoal, além de 

facilitar qualquer fiscalização ou levantamento necessário. 

Como parte de nosso plano de governo, faremos adequações na estrutura de 

governo para melhor funcionamento da mesma, unindo secretarias com as 

finalidades de reduzir o custo operacional, aproximar colaboradores e maximizar 

os trabalhos. 

Vamos tornar Paranaíba uma referência no estado e no Brasil, e reestabelecer 

novamente o título de Capital do Bolsão, com governabilidade transparente, 

verdade, competência e honestidade. 

O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido sob uma ótica futurística, 

tendo em mente que tudo é possível, desde que haja vontade e compromisso; se 

em outros lugares deram certo porque não aqui? 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida 

com a população paranaibense. 

Vem daí o slogan “PBA+”. Trata-se de uma proposta de política pública na qual 

se vislumbra um amplo desenvolvimento social. 

Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem como 

eixo central a articulação interinstitucional, conforme organograma anexado a este 

documento, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam 
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no âmbito municipal, de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima 

da responsabilidade social. 

Neste período, o gestor, implementará um novo Modelo de Gestão na 

administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes na 

prestação de serviços essenciais para a população, com resultados altamente 

positivos nas diversas áreas de atuação do Governo.  

 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está 

voltado para o setor da saúde, um dos fortes pilares de sustentação social será 

sempre prioridade de um governo responsável, e no momento atual podemos 

observar as fragilidades das estruturas hospitalares.  

Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e 

implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma assistência digna e 

contínua, através das estratégias constantes do corpo deste Plano. Entretanto, há 

que se considerar que hoje Paranaíba assiste à expansão do ensino superior nas 

mais diversas áreas de formação acadêmica, realidade que demanda a adoção 

de estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso a postos de trabalho. 

Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, 

a exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no 

município, também passam a ser uma prioridade, bem como implantação de 

programas de capacitação e formação empreendedora com o intuito de criar um 

ambiente de empregabilidade e oportunidades. 

Sendo a vocação do município de Paranaíba predominantemente pecuária, tanto 

corte e leiteira, também temos em crescente o cultivo e a plantação de 

seringueiras, eucaliptos, canas, e soja, portanto, devemos pensar no 

desenvolvimento local sempre fortalecendo o agronegócio, com base no 

desenvolvimento rural sustentável, além de buscarmos explorar a logística do 

nosso município com novos empreendedores, aproveitando ao máximo nossas 

riquezas. 
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Por essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições como, Embrapa, 

e o sistema “S”: 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); Serviço Social de Transporte (Sest); e SEBRAE 

(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul) que 

atuam no âmbito municipal/regional para a implantação de pequenas empresas 

(individuais ou cooperativadas) voltadas ao aproveitamento e beneficiamento da 

produção agrícola local, conforme a vocação de nossa comunidade. 

Ainda pensando no agronegócio e no agricultor, a administração centrará esforços 

na manutenção das estradas vicinais por onde se escoa a produção e por onde 

trafega as pessoas que produzem. 

Outra ação de grande impacto da futura administração, também com base na 

formação de parcerias, será a construção de moradias populares através do 

sistema de mutirão. 

Sustenta-se, nessa direção, uma articulação entre administração municipal, que 

participa com a doação de terrenos, agências financiadoras, que facilitam a 

aquisição de materiais, e a comunidade, que através da sua força de trabalho 

estará atuando em seu próprio benefício. 

Além das ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a 

assumirem uma postura proativa em relação à conservação das estruturas 

municipais, a exemplo das praças e quadras de esportes, e ao apoio a ações de 

cunho cultural e desportivo, como o clube de futebol (CAP – Clube Atlético 

Paranaibense), por exemplo. 

Além das parcerias locais, se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da 

administração pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos 

voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, 

infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e 

que se encontram elencadas ao longo deste documento. 



 

PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO PBA+ 
PSL, PSB E PATRIOTAS 

UNIDOS POR PARANAÍBA 

 
 

4 
 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a 

valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 

criatividade e acima de tudo, planejamento. 

Esses são os princípios que deverão imprimir uma administração forte e 

verdadeiramente comprometida com os interesses da população, marca da nossa 

estratégia política. 

Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a 

legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão ao princípio da 

sustentabilidade econômica e socioambiental. 

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou 

imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, 

estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da 

campanha eleitoral e no decorrer da gestão, quando a administração se abrirá à 

participação da comunidade. 

O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento 

e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte 

disciplina de execução e meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de 

informações preciosas para a concepção de novas conquistas para a cidade em 

médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento 

compatível com a sua importância para a região. 

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 

desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo 

e o idealismo do candidato. 

As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e 

complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e 

competente, muito próxima e conhecedora das necessidades do povo 

paranaibense. 

O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que vierem a se integrar 

ao presente plano, será inserido conforme a confecção dos projetos detalhados.  



 

PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO PBA+ 
PSL, PSB E PATRIOTAS 

UNIDOS POR PARANAÍBA 

 
 

5 
 

PROPOSTAS DE GOVERNO 

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas deste Plano 

de Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, diretrizes, metas e os 

projetos que a compõem. 

 Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios 

a serem enfrentados nos próximos anos para a área em tela. 

 Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo 

para a área em questão. 

 Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área, 

alinhados com as diretrizes. 

 Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas. 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

1- Desenvolvimento e Implementação Tecnológica 

2- Relações Institucionais, Junta Militar e Segurança Pública 

3- Finanças e Planejamento 

4- Ouvidoria e Comunicações (Funde SIC+Ouvidoria+PROCON) 

5- Compras e Licitações 

 

1- DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO TECNOLÓGICA 

1.1- Desenvolvimento de softwares próprios para automação de todas as 

secretarias e definição das tecnologias a serem aplicadas. 

1.2- Integração eletrônica entre as forças policiais para troca de informações e 

estudos para maximização dos serviços e minimização da criminalidade através 

de ações diretas e preventivas, incluindo a participação do Conselho de 

Segurança. 
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2- RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, JUNTA MILITAR E SEGURANÇA PÚBLICA 

2.1- Implantação da Guarda Mirim sob a supervisão da PMMS conforme projeto 

com calendário definido. 

2.2- Criação da Guarda Municipal sob a supervisão da PMMS. 

2.3- Ação conjunta das forças policiais com as lideranças comunitárias na 

prevenção da criminalidade, provendo a instalação de câmeras em pontos 

estratégicos, tais como: Praça da IACAL, Poliesportivo, Espelho D`água e outros 

pontos importantes. 

3- FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

3.0 – Construção de prédios públicos visando evitar desperdício financeiro com 

aluguéis. 

3.1 – Melhor aproveitamento do quadro de funcionários efetivos, realizando a 

redução dos cargos comissionados. 

3.2 - Melhor gerenciamento e manutenção da frota municipal, almoxarifado e 

outros estoques, automatizando estas áreas. 

3.3 - Priorizar a contratação de serviços no município. 

3.4 - Atualização do PLANO DIRETOR e LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. 

3.5 – Redução dos custos com energia elétrica do município conforme previsto na 

secretaria de obras. 

3.6- Reforma administrativa, onde haja a valorização do servidor de carreira. 

3.7- Implantação de cargos e carreiras para todas as categorias, hoje apenas os 

profissionais do magistério possuem esse benefício. Ainda que seja implementado 

no decorrer dos 04 anos; 

3.8- Implementação de políticas específica para Agentes Comunitários de Saúde 

e de Agentes de combate às Endemias, com cumprimento de legislação federal e 

estadual específicas; e garantir identificação com crachás, uniformes e demais 

equipamentos para os servidores dessas categorias; 
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3.9- Atualização monetária do cartão alimentação, que desde 2011 é de R$50.00; 

3.10- Estudo de viabilização de reposição salarial de aumento real a cada ano, 

como forma de repor as perdas salariais dos últimos anos, observando a 

economia do país. 

3.11- Avaliar a jornada de trabalho diário de 06 (seis) a 08 (oito) horas de acordo 

com a classe e necessidade de cada setor, reiterando equidade na gratificação; 

3.12- Criação de programas que visem melhorar a saúde do Trabalhador e 

condições de trabalho; garantir a segurança no trabalho dos servidores 

oferecendo os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) necessários para cada 

categoria; implantar programas de formação e qualificação de todos os servidores. 

3.13- Eleição para Diretores de Escolas e Ceinfs Municipais; 

3.14- Aproximação e discussão com os membros diretores do SINDISPAR em 

assunto de interesses da classe; 

3.15. Promover adesão dos servidores públicos municipais em parceria com a 

instituição CASSEMS (plano de saúde). 

4 - OUVIDORIA E COMUNICAÇÕES (funde SIC+ Ouvidoria+PROCON). 

4.0 - Melhor interação entre secretarias, administração e o cidadão através da 

automação das comunicações com aplicativo de acesso público. 

4.1 - Facilidade de acesso aos serviços públicos e agilidade nos processos de 

atendimento médico, de educação e segurança pública. 

4.2 – TVWeb – comunicação com a população. 

5- COMPRAS E LICITAÇÕES 

5.0 - Agilidade e lisura nos processos de compras e licitações com apresentações 

de resultados ao cidadão. 
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6- SECRETARIA DE OBRAS E DEMUTRAN 

6.1- Modernizar iluminação pública com tecnologia de led promovendo a redução 

de custos em até 75% no consumo público. 

6.2- Complementar a implantação de rede de escoamento pluvial para novas 

áreas. 

6.3- Fiscalizar e cobrar a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias 

de energia, saneamento e comunicações. (ENERGISA, SANESUL, INTERNET E 

TELEFÔNICAS). 

6.4- Conclusão de obras iniciadas em outras gestões. 

6.5- Regularização de bairros/loteamento provendo com infraestrutura todos os já 

existentes com parceria Público/Privado. 

6.6- Transposição segura da BR 158 e MS 497 para veículos e pedestres com 

implantação de viadutos/túnel/rotatórias/passarelas a serem definidas de acordo 

com os locais. 

6.7. Implantação de transporte público em modal adequado para a cidade, seguro 

e de confiança. 

6.8- Implantação de transporte público para atender os distritos rurais, 

experimentalmente em período quinzenal. 

6.9- Construção da GRANJA MUNICIPAL. PROGRAMA PBA+ ALIMENTA. 

6.10- Busca e desenvolvimento de tecnologias de coletas seletivas, com 

possibilidade de se aplicar nas residências, que minimizem o impacto de 

lançamento de dejetos nas redes de esgotamento sanitário (coleta de óleo de 

cozinha, lixo reaproveitável e outros). 

6.11- Manutenção de estradas rurais, e construção de PONTES E MATA-

BURROS, com uso de programas de conservação do Governo Federal através de 

convênios com o Ministério da Infraestrutura e outros de modo a apoiar o produtor 

rural em todas as suas necessidades. 
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6.12- Revitalização dos Distritos com praças, pistas de caminhada, academias ao 

ar livre e pavimentação asfáltica. 

6.13- Praças para moto-taxistas em pontos estratégicos. 

6.14- Desenvolver a fabricação de massa asfáltica de forma a reduzir o custo 

operacional do setor. 

7- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 

7.1- Busca de novas empresas para se instalar no município, através de incentivos 

e redução de impostos. 

7.2- Criação de uma incubadora de empresas em parcerias com universidades e 

outros órgãos. 

7.3- Criação do RH Online (Agência de emprego) para cadastro e monitoramento 

de vagas a serem oferecidos aos trabalhadores locais. 

7.4- Incentivos para criação de uma fábrica de rações e insumos agrícolas com a 

finalidade de minimizar os custos dos produtores locais com apoio da EMBRAPA. 

7.5- Incentivos para instalação de novos cultivos e outras produções na região. 

7.6- Incentivo e apoio ao cooperativismo em todos os setores produtivos 

agropecuários. 

7.7- Apoio às pequenas e médias indústrias sucroalcooleiras para produção de 

álcool medicinal e derivados. 

7.8- Apoio à implantação do transporte público como suporte ao crescimento, 

expansão e desenvolvimento da cidade. 

7.9- Implantação de usina de fotovoltáica em prédios públicos, visando a produção 

própria de energia. 

7.10- Produção/envasamento de Biogás e seu consumo principalmente na 

geração de energia. 
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7.11- Interação da secretaria com produtores rurais e facilitação de acesso a 

linhas de crédito para o setor, instrução técnica junto ao SEBRAE e outros. 

7.12- Implantação do PLANO DE CRESCIMENTO PELO TURISMO – PBA+TUR 

com apoio à Secretaria de Turismo de forma a habilitar as empresas operadoras 

de turismo a explorarem as opções locais e treinar seu pessoal. 

7.13- Em parceria com o governo estadual, adquirir maquinário de trituração de 

rejeitos e sobras de construção civil.  

7.14- Readequação do aeroporto para pouso e decolagens noturnos, através da 

instalação do balizamento noturno, com verbas federais. 

7.15- Buscar junto ao governo federal a implantação de um porto intermodal no 

Rio Paranaíba integrando a hidrovia Tietê-Paraná. 

7.16- 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, incluindo meio de comunicação direto com a Secretaria 

de Obras. 

7.17- Total transparência na arrecadação e aplicação dos fundos do FUNDERSUL 

e ITR. 

7.18- Estímulo à agricultura familiar, inclusive com implantação de cinturão verde. 

7.19- Apoio à diversificação do agronegócio do município, tanto com relação à 

implantação de novas culturas quanto maior apoio e incentivo às existentes (soja, 

amendoim, cana-de-açúcar, mandioca, psicultura, eucalipto, etc...) 

7.20- Apoio às entidades com efetiva atuação no desenvolvimento e 

fortalecimento do agronegócio municipal (Sindicato Rural, Associações de 

Produtores, “Marias do Agro”, etc...) 

7.21- Incentivo ao incremento da pecuária leiteira, com implantação de programas 

de atendimento técnico ao empresário produtor de leite. 

7.22- Exigência de cumprimento do PNAE no município. 
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7.23- Realizar gestões junto ao Governo Estadual visando: a) Asfaltamento da 

rodovia MS 483. b) Estudo de viabilidade de asfaltamento da MS 320. 

7.24- Continuar o trabalho junto ao Governo Federal na busca da duplicação da 

BR 158 aos trechos que ligam Aparecida do Taboado a Cassilândia. 

7.25-  Melhoria dos serviços de saúde, educação, limpeza pública, água e 

saneamento básicos nos distritos municipais. 

7.26- Incentivo ao incremento da pecuária leiteira com programas de atendimento 

ao produtor de leite. 

7.27- Asfaltamento da MS 483 e estudos de viabilidade de asfaltamento da MS 

320. 

7.28- Estudo de viabilidade de implantação de um porto intermodal no Rio 

Paranaíba. 

8- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

8.1- Implantação de escola cívico militar de acordo com o Programa Nacional das 

Escolas Cívico-Militares. 

8.2- Total apoio à implantação da Faculdade de Veterinária. 

8.3- Escolha de profissional competente à frente da secretaria com pleno 

conhecimento do FNDE, CAPES e outros recursos. 

8.4- Escolha eletiva para os cargos de diretores e coordenadores de acordo com 

o PNE apresentada pela escola. 

8.5- Apoio ao corpo docente na sua formação através de capacitações. 

PROGRAMA EDUCA+PBA  DOCENTE. 

8.6- Implantação e cumprimento de regras de conveniência nos estabelecimentos 

de ensino como forma de minimizar problemas de relacionamento e 

aprendizagem. 

8.7- Merenda escolar de qualidade proporcionada pelo projeto Granja Municipal. 
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8.8- Implantação de oficinas do tipo “Técnicas Industriais, Agrícolas e Comerciais” 

como complementação da formação do estudante. 

8.9- Parceria com instituições filantrópicas para amparar as crianças enquanto 

seus pais trabalham, com contrapartida de voucher por criança amparada, 

devendo a igreja que aderir ao projeto apresentar profissional competente para 

tanto. 

8.10- Apoio psicológico ao estudante em todas as etapas escolares com ênfase 

nos últimos anos com aplicação de testes vocacionais, possibilitando atividades 

extracurriculares de acordo com a tendência vocacional do estudante. 

8.13- Incentivo à participação familiar na formação do estudante através de 

eventos que contem com a participação da família e instruções de homeschooling. 

8.14- Internet gratuita nas escolas, porém com bloqueio de sites e aplicativos 

inapropriados através do PROGRAMA PBA+COMUNICAÇÃO. 

8.15- Inclusão no currículo escolar da prática de pelo 1 esporte por bimestre com 

todo o conhecimento prático e teórico. 

8.16- Criação de projeto educacional em apoio aos estudantes de baixo 

rendimento, com aulas de reforço a serem ministradas por universitários que 

receberão incentivos financeiros através de estágio. 

8.17- Opção de um esporte de prática contínua pelo estudante após escolha pelo 

mesmo. 

8.18- Implantação de um centro de práticas desportivas que seja referência no 

município, podendo ser a reativação do Ginásio de Esportes. 

8.19- Envolvimento dos Líderes Regionais na criação de eventos esportivos em 

suas regiões. 

8.20- Fomentar e fortalecer o esporte escolar municipal por meio de uma 

revitalização da Coespa, escolinhas esportivas de futsal, futebol, Vôlei, basquete, 

handebol, vôlei de areia, futevôlei, tênis de mesa, ciclismo, xadrez e atletismo. 
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8.21- Proporcionar melhores condições de representatividade para as equipes do 

município que disputam os jogos escolares do estado, tantos nos treinos como 

nos deslocamentos, através de parcerias com iniciativa privada. 

8.22- Proporcionar atividades físicas orientadas por profissionais da área nos 

locais públicos (Espelho D'água, Praça Poliesportiva, Praça Sr Zotti, Praça do jd 

América): dança, ginástica para melhor idade, futebol, esportes de areia. 

8.23- Em parceria com o governo do estado, sediar abertura de eventos esportivos 

a nível estadual como jogos escolares, jogos abertos, etapas de campeonatos 

estaduais das mais diversas modalidades. 

8.24- Realizar e oferecer jogos da melhor idade em nossa cidade. 

8.25- Criar meios para promover o esporte paraolímpico no nosso município. 

8.26- Criação do calendário esportivo municipal com implantação do PROGRAMA 

PBA+ ESPORTE que utilizará todos os recursos oferecidos pelo Ministério do 

Esporte. 

8.27- Implantação de uma praça de alimentação no Espelho D`água. 

8.28- Promoção de eventos gratuitos como shows de música e dança no Espelho 

D`água, através do PROGRAMA PBA+ CANTA E DANÇA. 

8.29- Proporcionar condições para a prática de jogos de mesa no Espelho D`água 

e eventos ciclísticos também em outros locais da cidade. 

8.30- Criação de campeonatos entre bairros aproveitando as lideranças locais 

como suporte administrativo trazendo a parceria privada para o processo. 

8.31- Articulação de parcerias com locais de práticas de esportes radicais já 

existentes com motos e bicicletas. 

8.32- Criação do calendário anual de esportes como torneios de pesca, esportes 

aquáticos, inclusive vinculadas à secretaria de turismo. 

8.33- Revitalização da praça da IACAL com implantação de praça de alimentação 

e instalação de banheiros públicos. 



 

PLANO DE GOVERNO COLIGAÇÃO PBA+ 
PSL, PSB E PATRIOTAS 

UNIDOS POR PARANAÍBA 

 
 

14 
 

8.34- Reativação do CAP (Clube Atlético Paranaibense). 

8.35- Parceria pública privada com áreas já existentes para práticas de esportes 

radicais tais como welling, arrancadão de motos, zona de graus e espaço para 

som automotivos. 

8.36- Políticas de prevenções de consumo de álcool, tabaco e outras drogas, a 

partir da educação básica. 

8.37- Estudos de conscientização política a partir do 6º ano do ensino fundamental 

estendendo-se a toda a sociedade. 

 

9- MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

9.1- Responsável pela pasta deve ser graduado em engenharia ambiental com 

pleno conhecimento dos programas do Ministério do Meio Ambiente. Deverá se 

manter atento aos programas do Ministério do Meio Ambiente: 

https://www.mma.gov.br/programas-mma.html 

9.2- Revitalização das matas ciliares e preservação de rios envolvendo a 

sociedade, com foco especial no Rio Santana, tendo em vista que este é o 

manancial responsável por parte do abastecimento público de Paranaíba. 

9.3- Projeto produtor de águas. https://www.ana.gov.br/programas-e-

projetos/programa-produtor-de-agua 

9.4- Coleta de sementes para manutenção do viveiro de mudas a ser implantado. 

PROGRAMA PBA+VERDE. 

9.5- Revitalização, manutenção, limpeza regular da Praça da República e demais 

praças. 

9.6- Implantação de biodigestor/reator de biogás no aterro sanitário para produção 

de biogás e adubos orgânicos com aproveitamento para créditos de carbono. 

9.7- Estudar uma parceria com a SANESUL na instalação de biodigestores, 

reatores como forma de aproveitar os dejetos na produção de biogás. 

9.8- Coleta de óleo de cozinha de descarte industrial e residencial para produção 

de biodiesel. 

9.9- Estabelecer pontos de apoio para receber a coleta seletiva de lixo. 

9.10- Separação de sólidos de construção para reaproveitamento. 

https://www.mma.gov.br/programas-mma.html
https://www.ana.gov.br/programas-e-projetos/programa-produtor-de-agua
https://www.ana.gov.br/programas-e-projetos/programa-produtor-de-agua
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9.11- Criação de calendário ambiental, dia da água, da árvore, dia do meio 

ambiente. 

9.12- Criação de parques públicos. PROGRAMA PBA+VERDE. 

9.13- Adequação à canalização do córrego Fazendinha. 

9.14- Enumerar e fiscalizar intensivamente todos os empreendimentos que 

venham descartar efluentes (água após uso) em nossos mananciais. 

9.15- Implantação e gerenciamento da Granja Municipal – PROGRAMA PBA+ 

ALIMENTA. 

9.16- Captação de descartes de eletrônicos, baterias e pilhas. 

 

10- SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

10.1- Administrador ou Técnico competente com pleno conhecimento dos 

programas e diretrizes do Ministério da Saúde à frente da pasta. 

10.2- Técnico na área de Vigilância Sanitária como complemento da pasta. 

10.3- Automação completa de todos os setores e processos que integram a pasta: 

Estoque de farmácia, dados de pacientes e operadores, registro de atendimentos 

nos postos, hospitais e atendimentos residenciais, registro de leitos disponíveis e 

outros. 

10.4- A comunicação de dados será online em todos os setores, inclusive na área 

rural onde será instalada internet de qualidade para tanto. 

10.5- Implantação de postos de coleta seletiva de lixo em pontos estratégicos do 

município com instrução dos operadores. 

10.6- Criação do Polo Regional de saúde. 

10.7- Ampliação do atendimento residencial a idosos e pessoas com mobilidade 

reduzida ou nula. 

10.8- Flexibilização da utilização da CASSEMS pelo funcionalismo público 

municipal através de planos de saúde coparticipativos. 

10.9- Aquisição de duas UTIS móveis completamente equipadas de uso exclusivo 

de paciente SUS, para o atendimento de remoção de pacientes de urgência e 

emergência para centros médicos de alta complexidade. 
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10.10- Assegurar adicional de periculosidade para funcionários da saúde que 

estiverem na linha de frente de combate às endemias, de conformidade com a 

LTCAT. 

10.11- Flexibilização de atendimento nos ESF nos períodos noturnos uma vez por 

semana (sistema rodizio entre os funcionários). 

10.12- Articulação da parceria público/privada na área de saúde (exames, 

consultas, especialidades, etc...) objetivando maior agilidade no atendimento da 

saúde. 

10.13- Angariar parceria com a CASSEMS na busca de profissionais de diversas 

especialidades para município. 

10.14- Atenção especial à saúde na zona rural com relação ao transporte e 

comunicação, com unidades de atendimento de urgência e emergência, exames 

e especialidades. 

10.15- Reestruturação dos postos de saúde urbanos e dos distritos rurais. 

10.16- Trabalhar em conjunto com a Secretaria de Assistência Social de forma a 

minimizar o tempo de atendimento em casos diversos identificados por esta 

secretaria. 

10.17- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE – PBA+ EDUCA 

SAÚDE com alimentação de qualidade, visitas médicas, oftalmológicas e 

odontológicas periódicas às escolas e atendimento psicológico, todas ativas e 

preventivas. 

10.18- Criação da unidade de acolhimento temporário para idosos que necessitem 

de companhia durante o período de trabalho de seus familiares. PROGRAMA 

PBA+ ACOLHE com recursos de programas do Governo Federal. 

10.19- Apoiar as instituições de Recuperação para Toxicômanos com assistência 

à saúde, espiritual e social preventivo. PROGRAMA PBA+RECUPERA. 

10.20- Criação da Cooperativa de Consumo com venda de cestas básicas ao 

preço mais baixo que o mercado local. Também fará parte do PROGRAMA 

PBA+ALIMENTA. 

10.21- Priorizar a criação de centro de controle de zoonoses, e intensificar as 

ações de controle: vacinação, castração, tratamentos e doação, conforme 

recomendação já existente do Ministério Público. 
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10.22- Implantar programa para castração humanitária de animais domésticos de 

pessoas comprovadamente de baixa renda, e quando estiver instalada a 

faculdade de medicina veterinária realizar parcerias com a UFMS; 

10.23- Promover campanhas de conscientização sobre adoção responsável e 

respeito a vida dos animais; 

10.24- Projetos de apoio e incentivo à industrialização dos distritos rurais de 

acordo com a vocação regional. 

 

11- SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 

 

11.1- Pasta ocupada impreterivelmente por profissional graduado em Turismo. 

11.2- Lançamento do PROGRAMA PBA+TUR. 

11.3- O turismo contribuirá como ferramenta para recuperação econômica 

municipal e regional a exemplo do Governo Federal utilizando os valores 

financeiros conveniados colocados à disposição por este. 

11.4- Serão exploradas todas as formas de turismo existentes na região. 

11.5- Reestruturação com cobertura da área, instalação de banheiros públicos e 

revitalização da feira municipal. 

11.6- revitalização e reestruturação da Praça da IACAL com a permissão para 

área de alimentação, conforme normas a serem estabelecidas pela administração. 

11.7- Mobilizar as empresas ligadas direta e indiretamente ao setor, que serão 

chamadas a participar do processo de implantação de rotas a locais turísticos do 

município e região. 

11.8- Resgatar a ideia do Memorial de Inocência, e incentivar a cultura local 

aproveitando personagens como o Visconde de Taunay, o romance “Inocência” 

escrito por este com possível criação de um museu dedicado à obra, eventos 

ligados à Guerra do Paraguai e outros. 

11.9- Buscar Junto ao Governo Federal a criação/implantação de um “Cine 

Teatro” com apoio do ministério da Cultura. 

11.10- Criar eventos culturais para descoberta e incentivo aos talentos do 

município. 
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11.11- Reestruturação e automação da Biblioteca Pública e criação de evento 

anual ligado à produção e consumo de literatura. 

11.12- Criação de website local para turismo e cultura. 

11.13- Apoiar o turismo na região do distrito de São João do Aporé, “Praia do Dê”, 

Parque Aquático e rios com navegabilidade. 

11.14- Estudos para construção de uma “Concha Acústica” para eventos 

musicais. 

11.15- Incentivar o conhecimento da história de Paranaíba com apoio de 

historiadores locais. 

 

12- ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA ABRIGO 

 

12.1- Pasta de suma importância e deve ser ocupada por profissional graduado 

na área. 

12.2- A implantação do PROGRAMA PBA+ ALIMENTA com o apoio da Granja 

Municipal. 

12.3- Atuação conjunta com outras secretarias na assistência aos setores da 

sociedade, através de diversos programas a serem implementados como “EDUCA 

PBA+ SAÚDE, PBA+ ALIMENTA, PBA+ MELHOR IDADE, PBA+ RECUPERA. 

12.4- Políticas habitacionais objetivando a erradicação do déficit por moradia, 

auxiliando as famílias de baixa renda e às mulheres vítimas de violência 

doméstica. 

12.5- Desenvolver projetos para ação e capacitação de cuidadores. 

12.6- A Casa de Abrigo receberá atenção especial através dos diversos 

programas a serem implantados e será mantida não só com a participação da 

sociedade e empresários locais, mas com programas do Ministério da Cidadania 

que estiverem disponíveis. 

12.7- Destinar um equipe volante de apoio dos CRAS para acompanhamento das 

famílias de vulnerabilidade social nos Distritos Rurais. 

 

13- COMITÊ MUNICIPAL DE GESTÃO 

13.1- Reestruturação e apoio a lideranças regionais voluntárias.  
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13.2- O município será dividido em 4 áreas para melhor atendimento ao cidadão. 

13.3- Incentivar a participação social através de votação online para priorizar 

obras a serem executadas, dentre as apresentadas pela população. 

 

Paranaíba/MS, 24 de setembro de 2020. 

 

Sindoley Luiz de Souza Morais e Dr. Walber Mendes Ramos 

 


