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Apresentação 

 
O período no qual vivemos em 2020 ou, representa um contexto 

completamente diferente do que se vislumbrou nas últimas eleições passadas. 
Primeiramente, temos de destacar que o eleitor alterou sua percepção sobre a 
política e não aceita mais as mesmas propostas nem, o mesmo paradigma das 
outras eleições anteriores. É um momento em que se busca não apenas a 
propositura de soluções, mas também como elas serão feitas. 

Se em outros tempos a figura do candidato era a tônica das eleições, hoje 
temos uma conjuntura em quea confiança não se faz mais na sua figura 
personalíssima desse político, mas, sim nas suas capacidades políticas e 
administrativas na sua capacidade político-administrativa na sua capacidade política 
e administrativa. 

Nesse sentido, o candidato não é mais um “salvador” mas, sim um 
intermediário que se caracteriza pela liderança e propõe soluções práticas e firmes a 
fim de promover efetivamente progresso da cidade.  

Para tal, a participação popular se faz extremamente necessária, porquanto o 
povo não aceita mais que o político se isole e “articule” ideias às quais a população 
jamais terá acesso de fato, ou seja, já não se aceita mais a velha política oculta e 
sem transparência que, na maioria das vezes, não atende mais aos anseios  e 
necessidades da população. 

Dessarte, faz-se necessário inaugurar uma nova concepção de política: o 
mandato na forma coletiva. 

A resposta para a descrença e falta de confiança política deve ser enfrentada 
não mais de forma isolada, mas de forma interativa. 

No mundo atual, tudo se tornou dinâmico e mutável. A flexibilidade com que 
se operam os veículos de comunicação se tornou a nova linguagem.  

Nesse diapasão, traremos um Plano de governo diferente dos anteriores, 
já que tratará de estabelecer uma comunicação direta com o eleitorado e se 



pautará por reflexões pertinentes às reais necessidades e anseios da 
população. 

Para melhor satisfazer essa ideia, esse Plano de Governo será construído de 
forma interativa com a população de cada bairro, de cada setor, enfim de cada 
realidade observada no município de Paranaíba. Pesquisas serão realizadas nos 
bairros, setores e realidades distintas do município, de forma a aproximar o eleitor do 
político (e vice-versa) através do meio de comunicação digital, principalmente 
através das redes sociais.  

 

DO CANDIDATO 

 

Quando se fala de Diogo TITA, não se fala apenas de um político comum da 
cidade. Na verdade, é discorrer sobrealguém que executou obras fundamentais no 
município e, ao mesmo tempo, articulou uma série de políticas na região, que 
trouxeram muitos benefícios aos paranaibenses e que, inclusive, repercutem até 
hoje. 

Prova disso é que ele é, notoriamente, conhecido como “o filho de 
Paranaíba”.  

Não se espera, nesse Plano de Governo, exaltar o candidato, mas, sim 
mostrar uma trajetória política com baixos e altos, derrotas e conquistas...  Um 
processo de transformação constante e intensa, que, com efeito, deixou uma história 
vibrante no seio desta cidade. 

O fato é que, incontestavelmente, todo habitante de Paranaíba conhece Diogo 
TITA. Não é à toa que, mesmo sem realizar nenhuma espécie de campanha política, 
apresenta larga distância de seus concorrentes nas pesquisas eleitorais feitas 
recentemente na cidade. Afinal, estamos falando do TITA. 

Esse candidato, aos 66 anos de idade já foi Diretor da Escola Estadual 
“Manoel Garcia Leal” de 1978/80, Presidente do Sindicato Rural do município, 
fundou a Coopar em 89,  Presidente da Subseção da OAB local, 3 (três) vezes 
Prefeito e Deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul. Então, é correto afirmar que 
a experiência do mesmo transcende o conhecimento de todos os candidatos nesta 
eleição. Além disso, devido a essa vivência pública de longa data, TITA possui bom 
trânsito em Campo Grande e em Brasília. 

Nesse sentido, podemos fazer a seguinte questão (o seguinte 
questionamento)? Após uma vida dedicada à política local, qual é a (real) intenção 
do candidato TITA? 

 Antes de responder-lhe, é preciso aferir que Diogo TITA ficou afastado da 
política nos últimos anos justamente) para reformular as suas ideias, afinal a política 
está em transição e é necessário acompanhar esse movimento de renovação, em 
um processo associado à experiência, a qual prova por vários fatores que não pode 
ser deixada de lado em um mandato, principalmente nos tempos atuais. 



Sendo assim,entende-se que Tita – com todo seu conhecimento e, 
principalmente, com seu bom trânsito em todos os setores da sociedade – é capaz 
de enumerar os problemas que o município enfrenta desde a pavimentação asfáltica 
de bairros até as melhorias e as condições para continuar o processo de 
industrialização do município que ele, outrora, começara. 

É de conhecimento público que, na história recente de Paranaíba, é 
impossível enumerar grandes obras no município sem que seja citada alguma obra 
na qual se Tita não era o gestor municipal, ao menos, auxiliou na busca por recursos 
para que elas fossem viabilizadas. 

E é esse o compromisso para o próximo mandato: novamente entregar para 
Paranaíba tudo aquilo de que ela necessita, entender os anseios e necessidades da 
população e entregar-lhe soluções, melhorias e, principalmente, trazer a cidade para 
o rumo da prosperidade, pois o que se torna mais necessário, na atualidade, é que 
PARANAÍBA volte a ser cada vez mais uma cidade HUMANA, PRÓSPERA e FELIZ. 

 

 

PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

Você que está lendo este texto já está cansado de propostas que são, 
literalmente, ignoradas ao longo do mandato político. Sabe aqueles textos utópicos, 
que só servem para encher linguiça?  Pensando nisso, o TITA escolheu uma equipe 
competente para aproximar a população na construção do plano de governo para 
aproximar a população e, juntos, auxiliar na construção do Plano de Governo 
vindouro. 

É isso mesmo! Não estamos com ideias prontas. Queremos, realmente, entrar 
em contato direto com a população, entendendo assim, seus anseios, necessidades 
e prioridades. 

É muito fácil escrever palavras bonitas e, depois, não ter a seriedade para 
cumpri-lo. Sendo assim, este Plano de Governo tem como objetivo criar um canal 
direto, irrevogável e constante com o eleitor de Paranaíba O desejo é ter a 
população consciente na estruturação deste Plano de Governo.  

Para isso, durante a campanha, serão realizadas inúmeras consultas 
populares, nas quais a população decidirá tudo aquilo de que Paranaíba realmente 
precisa. Sendo assim, elencamos algumas das principais preocupações de que a 
cidade necessita, as quais serão planificadas com o auxílio da população.  

Dessarte, traremos algumas problematizações e reflexões pertinentes, 
buscando um norteamento para a criação do verdadeiro Plano, que será feito 
com a população. 

 

Saúde 



A primeira preocupação é, com certeza, a saúde. Para tanto, são propostas: 

 Realizar um fórum permanente, em formato de assembleia, com os servidores 
públicos municipais, lotados na Secretaria de Saúde, e com a população que 
usufrui desses serviços. 

 Criar políticas que incentivem a melhoria do atendimento psicossocial, em 
virtude da alta taxa de doenças psíquicas que os moradores vêm enfrentando. 

 Celeridade do serviço, já que a demora proporciona mais despesas para o 
município, que fica impedido de investir com eficiência, e isso implica a piora 
clínica dos assistidos. 

 Contratação de médicos especialistas nos órgãos de saúde de forma fixa, 
porquanto a instabilidade de médicos – os quais dificilmente ficam na cidade – 
traz como consequência a precariedade no atendimento e a inconstância no 
tratamento; essa proposta será solucionada com concursos públicos, 
caracterizados por remuneração atrativa a todos os profissionais de saúde. 

 Remédio nos postos de saúde e farmácia da prefeitura.  
 Celeridade nos exames médicos. 
 Convênios com hospitais, em centros especializados de tratamentos. 

 

Educação 

É perceptível que o mundo atual necessita de qualidade técnico-
profissionalpara atender às demandas e proporcionar, de fato, a mudança da 
sociedade. 

Aquele que não tem acesso ao ensino público em todas as fases de sua vida 
estudantil, pode-se afirmar, com pesa), que estará fadado à desatualização, ou seja, 
terá dificuldades no mercado de trabalho, bem como na qualidade de vida.  

O jovem paranaibense vislumbra ingressar nas universidades publicas do 
nosso município, a UEMS e UFMS, são consolidadas no nosso município, mas para 
isso o jovem ter de ser capacitado, e essa capacitação deve começar desde cedo. 

Como consequência, dificilmente, o o desatualizado encontrará remuneração 
elevada no mercado de trabalho.  

Sem educação, enfim, não há progresso. 

Dito isso, você pode questionar-se como se segue: qual é a porcentagem da 
população que consegue ter acesso a ensino público no município e galgar os 
degraus frutíferos de uma educação de qualidade? 

Isso se comprova na resposta à questão que se segue: Qual é o número de 
vagas nas universidades do município e qual é a demanda de estudantes?  A 
realidade, portanto, mostra que os filhos de Paranaíba, muitas vezes, têm de buscar 
profissionalização fora do município. 

É notório que o candidato sempre esteve próximo das universidades com a 
real e clara intenção de visar à sua melhoria e ampliação, conforme os relatos e 
vídeos publicados nesse Plano de Governo. 



O jovem paranaibense vislumbra ingressar nas universidades publicas do 
nosso município, a UEMS e UFMS, são consolidadas no nosso município, mas para 
isso o jovem ter de ser capacitado, e essa capacitação deve começar desde cedo. 

 

Antes de pensarmos em asfalto, esgoto e infraestrutura, precisamos pensar 
nas nossas crianças. Que tipo de pai se preocupa mais com os afazeres da casa 
que, apesar de extremamente importantes, não se comparam com a educação de 
seus filhos? 

 É (Seria) semelhante ao agricultor que só se importa com a colheita e não 
com as sementes que serão lançadas. Dessa forma, o pré-candidato se atentará ao 
ensino público de qualidade, que começará desde o berço, e terá como meta tornar 
nossa cidade numa potência educacional e, ao mesmo tempo, ser referência no 
Estado e no País. 

 

São propostas: 

 Melhorar o ensino público infantil e fundamental do município. Muitas vezes a 
falta de qualidade no ensino infantil e fundamental traz como consequência 
maléfica a má formação educacional, a qual, por sua vez, prejudica o 
estudante infantil, de tal forma que, quando atinge a idade adulta e 
profissional apresenta-se como um analfabeto técnico. 

 Melhorar o ensino público no nível médio. o Candidato se atentará para o 
ensino que, realmente, prepare o estudante para vislumbrar o ensino técnico 
e superior. Ora, o mundo está em constante transformação, necessitando de 
qualificação profissional; para tanto, necessário se faz a qualificação técnica.  

 Cursinhos preparatórios ministrados nas escolas, concomitantemente, às 
atividades do ensino médio, e após esse nível, objetiva-se o ingresso da 
população ao ensino técnico, tecnológico e/ou superior. 

 Incentivo à classe trabalhadora da educação, a fim de que tenha melhores 
condições para exercer a profissão com adequado material de trabalho e 
remuneração mais digna. 

 Implantação do SISTEMA S 
 Trazer cursos de ensino superior e técnico para o município, de acordo com a 

vocação acadêmica local.   
 

Segurança 

Normalmente um tópico de segurança pública falaria apenas de milícia, 
policiamento e atividades em que o município e o estado se impõem perante a 
população. Todavia o tempo mostrou que não é bem assim.  

Não há como falar de segurança sem falar de qualidade de vida. Pode 
questionar-se por que o criminoso comete um delito mesmo sabendo que vai para a 
cadeia.  



Esse Plano de Governo não pensará no problema da segurança após ela não 
existir mais; falaremos de prevenção, ou seja, antes que o crime ocorra, o município 
tomará medidas de identificação prévia; ocorrerá o mapeamento das zonas de 
violência da cidade e o envolvimento dos outros setores como educação, saúde, 
assistência social e assistência jurídica, para que possam intervir de forma eficiente. 
Eficiência não está em planos teóricos como a história já presenciou. Eficiência está 
no empoderamento do cidadão. 

São propostas: 

 Realizar estudo competente de mapeamento das zonas de violência do 
município, juntamente com a elaboração de estratégias de contenção e de 
prevenção. 

 Firmar parcerias com o governo estadual, de forma a atender aos anseios da 
classe trabalhadora militar.  

 Elaborar ações competentes com o conselho tutelar, de forma a explorar ao 
máximo a área de atuação desse órgão. 

 A criação de uma guarda municipal para assegurar os padrões aceitáveis de 
segurança em cada bairro. 

 Aumentar o nível do policiamento rural, atuar de forma próxima ao trabalhador 
rural e protegê-lo, bem como diminuir os problemas oriundos da não 
fiscalização, pois a patrulha rural precisa de melhorias. 

 

Assistência Social 

 

Eleitor, você já deve ter ouvido a seguinte frase: “é melhor ensinar a pescar 
do que dar o peixe de mão beijada.” Dito isso, é papel fundamental da assistência 
social auxiliar a quem quer que necessite dela. Auxiliar não é meramente preencher 
uma necessidade, mas fazer com que o cidadão consiga meio e ferramentas 
capazes de transformar a sua realidade, de tal forma que não necessite da 
assistência do estado, conhecido como assistencialismo. Esses governos propõem 
políticas públicas para associar o assistido aos outros setores do município, 
principalmente os eixos da educação e do trabalho. O cidadão deve compreender 
que o município é seu servente, ou seja, ele é “patrão” do município. 

Agora pensemos: algum patrão é mandado pelo seu funcionário? 

 É inadmissível que a assistência social crie mais dependentes do que 
independentes. 

São propostas: 

 Realizar estudo competente que realmente gere resultados sobre a real 
demanda do serviço socioassistencial no município. 

 Desenvolver políticas públicas que direcionem o usuário da rede 
socioassistencial para que ele possa transformar sua realidade social. 



 Efetivar a unificação do trabalho em rede municipal. Isso direcionará o 
cidadão necessitado a encontrar soluções em outros setores essenciais do 
município, como saúde e educação. 

 Criar medidas que cuidem dos moradores em situação de rua, de forma a 
orientá-los aos serviços municipais com o objetivo de proporcionar-lhes uma 
vida mais digna e a fim de diminuir as mazelas sociais. 

 Aproximar a população dos conselhos municipais pertinentes, de sorte a 
estimular o debate e a participação popular nas decisões norteadoras 
pertinentes à pasta da assistência social 

 

Trabalho 

 

Criou-se uma certa crença de que, para se ter emprego, é necessário que 
venham indústrias de fora. Todavia, Paranaíba possui uma grande e vasta gama de 
aptidões que podem ser desenvolvidas por empresas públicas e privadas locais.  

São propostas: 

 Incentivar a vinda de unidades comerciais e industriais que queiram 
desenvolver atividades geradoras de renda, emprego e mudança para 
a vida do cidadão paranaibense. 

 Trazer cursos profissionalizantes que atendam à vocação das 
principais áreas de trabalho municipal. 

 Inaugurar a Usina Cern no Distrito do Raimundo, geração de mais de 
1000 empregos diretos. 

 Apoio a Acip para melhorar e fortalecer o comércio local 
 Ampliar o apoio ao microempresário e ao pequeno empresário para 

que encontrem atrativos de investimentos no município. 
 Desenvolver políticas públicas na educação e na assistência social de 

modo a orientar a população para que busque a mudança de sua 
realidade social através da própria profissionalização.  

 

Cultura, Esporte e Lazer 

 

Eleitor consciente, responda à seguinte questão: “qual centro esportivo de 
qualidade Paranaíba possui? Quase nenhum de acesso livre. Quantos campeonatos 
municipais escolares ou não a cidade possui? Pouquíssimos.  

É preciso incentivar a cultura, o esporte e o lazer como meios de qualidade de 
vida e aprimoramento da condição humana de cada indivíduo.  

São propostas: 



 Criação de novos espaços de convivência, semelhantes ao Espelho d'Água e 
quadra Poliesportiva.  

 Incentivar campeonatos esportivos intermunicipais, com o objetivo de 
despertar o interesse de forma atrativa para a população de toda faixa etária. 

 Tornar-se, de amplo acesso, projetos artísticos e culturais. 
 Criar através das assistências sociais, grupos de convivência, esporte e lazer 

nos centros comunitários.  
 Melhorar as condições para as práticas de esporte no município, criar 

campeonatos de esportes diversos e auxiliar as realizações de esporte na 
infância e juventude por meio de projetos já existentes, como, por exemplo, a 
COESPA. 

 Restaurar festividades no município, como, por exemplo, o Carnaval, 
cavalgada, Exposição, campeonato de pesca, sarais. 

 Trazer de volta o patamar de um dos melhores carnavais do país, e, ao 
mesmo tempo, fomentar a cultura e o lazer a fim de gerar renda para nossa 
população. 

Com o Plano de Governo, abriremos as portas do município com o incentivo 
fiscal, a fim de facilitar o desenvolvimento de práticas econômicas e comerciais de 
forma a obstruir o mínimo possível o investidor nas áreas alimentícias, de 
entretenimento, de diversão e de lazer.  

É preciso que o dinheiro gire na cidade, porque isso é garantia de melhorias para 
todos.  

Paranaíba não pode ser semelhante a um distrito. 

 

Infraestrutura, transporte e habitação 

 

Só de emancipação, o município possui 163 anos. Como a terceira cidade 
mais antiga do estado, Paranaíba tem muitos desafios quando se trata de 
infraestrutura. Aparentemente chegamos à conclusão de que a cidade parou no 
tempo. E quem colhe isso? A população. 

Não podemos ignorar a quantidade de casa irregulares, de bairros sem 
asfalto ou com o asfalto precário, esgoto a céu aberto, casa com risco de 
desabamento e por aí vai. É inadmissível que a população pague caro pela 
incompetência gerada pelo poder municipal. 

O direito a uma vida digna com saneamento básico, vias asfaltadas, 
escoamento, moradia, transporte público, entre outros, é um direito básico 
fundamental que deve anteceder as burocracias que entravam as soluções.  

São propostas: 



 Promover o saneamento básico de qualidade nos bairros do município, 
solucionando medidas respaldadas em harmonia com os outros 
poderes locais: o legislativo e o judiciário. 

 Pavimentar as ruas que ainda não possuem asfalto. 
 Estudo para melhoria no setor de telecomunicações do município. 
 Recapeamento de ruas e avenidas com asfalto de qualidade 

duradoura. 
 Promover o transporte intermunicipal, criando pontos de acesso de 

veículos de transporte coletivo pela cidade.  
 Legalização dos loteamentos 
 Criação de pontos de acesso à internet pelo município.  
 Pavimentar de forma correta e segura as estradas que dão acesso às 

propriedades rurais. 
 Construção de novas unidades habitacionais.  
 Execução dos mata-burros de concreto 

 

TURISMO 

 

É triste a realidade quando se observa um município tão promissor não 
valorizar as próprias belezas naturais que possui. Caro leitor, você sabia que 
Paranaíba tem pintura rupestre, cachoeiras, inúmeras praias de água doce, rapel, 
voo de parapente, mirante, correntezas do rio Barreiro, ponto de pesca esportivo no 
rio Paranaíba, pesqueiro com uma grande variedade de peixes, entre outras 
inúmeras opções  

Tantas belezas que muitas vezes passam despercebidas aos olhos da 
população, a qual busca opções em outras cidades, quando, na verdade, habitam 
uma cidade com grande potencial turístico. 

São propostas: 

 Incentivar a abertura do município para empresas e comércios que queiram 
explorar a atividade turística 

 Identificar as belezas e patrimônios naturais do município. 
  Fomentar a exploração de atividades típicas do município, como, por 

exemplo, o campeonato de pesca no rio Paranaíba  
 Desenvolver estratégia que fomentem o turismo na cidade, e empregar o 

morador do município. 
 

Agropecuária e Meio Ambiente 

 

É fato notório a característica rural do município de Paranaíba. Ao julgar pela 
quantidade de fazendas e atividades rurais, o agronegócio caminha frente a frente 



com a economia da região, entendendo as necessidades, buscando parcerias com o 
Sindicato Rural, para o fortalecimento do setor 

Nessa seara, é impossível falar de agropecuária sem falar de meio ambiente, 
vez que sem o segundo o primeiro inexiste.  

 Oferecer condições de incentivo para que o agropecuarista encontre respaldo 
para realizar sua atividade sem desrespeitar as normas e leis de proteção ao 
meio ambiente. 

 A criação de um conselho municipal que tratará das questões da atividade 
agropecuária e seus impactos no meio ambiente.  

 Trazer cursos profissionalizantes gratuitos com o objetivo de promover a 
profissionalização do trabalhador rural.  

 Diálogo prévio e amplo, para a divulgação da arrecadação e aplicação do ITR. 
 Estimular a agricultura familiar e apoio a diversificação do agronegócio no 

município. 
 

 

CONCLUSÃO 

Planejar num documento as atividades de um Plano de Governo não é tarefa 
fácil.  

Não se busca aqui fazer uma tarefa utópica e trazer propostas que não são 
condizentes com a realidade do município.  

É necessário, ainda, dizer que este Plano é um mero direcionamento das 
políticas que este governo trabalhará, se eleito.  

Importante salientar que, ao longo da campanha, este Plano se apresentará 
sobre o manto da flexibilidade ao ouvir atentamente os anseios da população, 
alterando-se e reestruturando-se conforme forem as necessidades e anseios da 
população. 

Como já fora dito em outro momento, o candidato se dedicará à construção 
de um mandato que convida a população a participar ativamente das propostas de 
planejamento. Afinal, democracia não se constrói com palavras bonitas, constrói-se 
com participação popular. Este é o governo de transição do candidato Diogo TITA!  

 

 

 

 


