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APRESENTAÇÃO: 
 

O presente Plano de Governo para a gestão 2021/2024 tem o objetivo de externar 

à população treslagoense nossos projetos, partindo da percepção da situação atual de 

nossa cidade. Apresentamos aqui propostas coerentes e executáveis para os próximos 

quatro anos e, ao mesmo tempo, olhamos mais longe, planejando em longo prazo o 

bem-estar do cidadão treslagoense. 

Nestas páginas, contamos com a contribuição de diversos setores da sociedade e 

uma parcela da população que puderam se manifestar e acrescentar seus distintos 

entendimentos e necessidades. Ao longo da campanha que se inicia vamos colher 

ainda mais sugestões e enriquecer esse planejamento estratégico. 

Com este Plano de Governo, pretendemos contribuir para a consolidação de uma 

nova etapa do desenvolvimento de Três Lagoas, conscientes das dificuldades 

encontradas e do potencial que esta terra tem, convictos de que pode ser feito muito 

mais para a melhoria das políticas públicas a serem entregues a nossa sociedade e 

também promover maior acessibilidade na forma de respeitar as pessoas, 

considerando as necessidades especiais e inclusão social. 

É com o espírito de união e fé que após visitas realizadas em diversos bairros e 

conversas com diversos profissionais dos setores citados neste plano de governo, que 

podemos, sem dúvidas, afirmar que Três Lagoas Pode 10x Mais! 
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QUEM É FABRÍCIO VENTUROLI? 
 

Fabrício Venturoli tem 48 anos, é natural de Suzano-SP e há quase duas décadas reside 

em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas foi a cidade que escolheu para trabalhar e viver com 

sua esposa Janaína Lunardi e as três filhas. 

Ex-atleta profissional de ginástica olímpica, Fabrício chegou a ser convocado pela 

Seleção Brasileira, para os jogos Pan-Americanos de Cuba, mas por motivos de lesão não 

pôde ir. Formou-se em Educação Física e exerceu a profissão de professor até passar em um 

concurso para Auditor Fiscal da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul, exercendo esta 

profissão desde 2000. Em 2005, graduou-se em Direito pela UEMS e concluiu MBA em 

Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação, na UFMS. Em 2011, fez 

especialização em Direito Tributário pela Uniderp e atualmente cursou Teologia (ITQ/2020). 

Nos anos de 2007 e 2008, Fabrício ocupou o cargo de Gestor Regional de Fiscalização, 

sendo responsável por Três Lagoas e outras onze cidades da Costa Leste. Durante todo este 

período de trabalho colaborou para implantação de novos sistemas, revisão e modificação na 

legislação, auxiliando o estado na elaboração de políticas tributárias, prevenção e combate à 

sonegação fiscal, por meio de uma tributação mais igualitária, com mais retorno para a 

sociedade. 

 “Trabalhando com honestidade e integridade, honro o cargo que exerço e a oportunidade 

que conquistei”, Fabrício Venturoli. 

QUEM É WILMA LARA? 
 

Wilma Luzia Lara Hahmed, brasileira, nascida em Guaporé-MG, em 13 de dezembro de 

1964, mora em Três Lagoas desde os seus 3 anos de idade. Casada com o engenheiro 

agrônomo Marcel Cappi Hahmed, tem dois filhos, Luana, engenheira civil e Lucas, médico 

otorrinolaringologista. 

Wilma é engenheira civil formada pela Universidade Júlio Mesquita. Sócia proprietária 

da Engetrês Engenharia, com 33 anos de atuação na construção civil, participou da 

construção dos primeiros edifícios verticalizados da cidade. Foi vereadora de 1977 a 2000, 

sendo única mulher até hoje a presidir a Câmara Municipal. Incentivadora e praticante de 

várias modalidades esportivas, entre elas, ginástica de solo, voleibol, basquete, natação e 

atletismo. Foi presidente do CAP – Conselho Administrativo Paroquial da Paróquia Santa 

Rita de Cássia. Atualmente Membro do CAED – Conselho de Assuntos Econômicos 

Diocesanos. Presidente do PSB – Partido Socialista Brasileiro desde 2016. 
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EIXOS ESTRUTURANTES: 
 

Os eixos estruturantes servem para demonstrar como pensamos a engrenagem 

que será necessária para promover as condições que almejamos como possíveis, 

viáveis financeiramente e exequíveis em nossa Três Lagoas. Cada eixo não deve ser 

tratado em separado, pois impacta nos demais de forma significativa e, se investimos 

em melhorias urbanas aumentamos a segurança, assim como a aplicação de recursos 

em saneamento resulta em melhoria nos índices de saúde. Nesse sentido, é essencial 

que exista um planejamento estratégico para alinhar e promover a interação entre os 

distintos órgãos municipais, superando barreiras de atuação individual e buscando na 

integração das políticas setoriais públicas e privadas, de modo que a cidade e seus 

moradores sejam beneficiados. 

Nossas propostas estão organizadas em sete Eixos Estruturantes: 

 

1. Vida em Comunidade 

2. Educação e Formação do Indivíduo 

3. Tecnologia, Inclusão Digital e Comunicação 

4. Economia: Empreendedorismo, Trabalho e Renda 

5. Estruturas Urbanas 

6. Energia, Abastecimento, Meio Ambiente e Sustentabilidade 

7. Gestão Eficiente, Transparente e Integrada 

 

Eixo 01 – Vida em Comunidade 

Neste Eixo nós, da Coligação “Três Lagoas Pode 10x Mais”, 

apresentamos as diretrizes das políticas públicas que buscam atender ao 

cidadão de forma individual e coletiva, cuidando dos aspectos ligados à 

saúde, segurança, trabalho e assistência aos menos favorecidos, atuando 

para promover justiça social, porém, sem substituir o mercado, o qual 

deve ser o principal garantidor e gerador de emprego e renda. 
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1.1   Saúde 

Entendemos como fundamental a adoção de novas tecnologias para aprimorar as 

ações da saúde. Para tanto, é necessário adaptar toda a Rede de Saúde Básica para a 

nova realidade. Como parte de nossas ações para uma saúde com mais respeito e 

qualidade destacamos: 

 Contratação de médicos especialistas para as áreas necessitadas; 

 Implantar uma nova UPA em ponto estratégico do município para atender 

pacientes que moram muito distante da UPA já existente; 

 Ampliação do horário de atendimento das Unidades de Saúde; 

 Implantação de UTI Neonatal, com aporte financeiro do Município, 

Estado e Governo Federal; 

 Enfrentamento à saúde materna e questões relacionadas, como pré-natal, 

gravidez na adolescência, mortalidade fetal, neonatal, perinatal e infantil; 

e mortalidade materna, relacionada com gestação, parto e puerpério; 

 Melhorar a logística da distribuição de medicamentos; 

 Equipar os Postos de Saúde em termos de infraestrutura e capacitação de 

pessoal; 

 Tornar o Centros de Atendimento à Mulher, à Criança e de Trauma em 

referência de atendimento, com equipamentos de ponta; 

 Implantar Centro de Diagnóstico e Reabilitação para deficientes auditivos 

e visuais; 

 Viabilizar parcerias que facilitem o acesso da população a medicamentos 

de alto custo; 

 Criação de site e aplicativo para agendamento de consultas eletivas, 

exames, resultados, e prescrição médica online (quando possível); 

 Criação de triagem e encaminhamento virtual, com a opção de vagas 

disponíveis na Rede Municipal de Saúde; 

 Criação do Central de TeleAtendimento para situações de baixa 

complexidade; 

 Criar uma Comissão de Estudo de Viabilidade para implantação do Plano 

de Cargos e Carreiras dos servidores da Saúde; 
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 Ampliação da estratégia no trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, 

Agentes de Endemias e Saúde da Família (ex: identificação de depressão 

para tratamento e prevenção ao suicídio; estudar a viabilidade e segurança 

no acompanhamento e uso de medicações pelos pacientes, etc.); 

 Execução de serviços de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, 

bem como participar do planejamento e execução da política de 

saneamento básico e de outros programas de interesse do município; 

 Implantação de um sistema de monitoramento aéreo (drones) de possíveis 

focos de doenças como dengue em terrenos desabitados; 

 Fazer uma análise minuciosa sobre os contratos de prestação de serviços 

e convênios; 

 Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais, 

particulares, estaduais de ensino e nas igrejas, objetivando a prevenção ao 

uso de drogas; 

 Realizar parcerias com o terceiro setor para tratamento e internação de 

dependentes químicos, no âmbito do Município de Três Lagoas; 

 Articular políticas públicas na área da educação, saúde, assistência social, 

cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. Garantir a 

atenção integral à saúde da pessoa idosa, dos portadores de doenças 

crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 

 Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade 

física voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as 

faixas etárias e gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo 

aos idosos; 

 Criação do projeto “Mapa da Doença”, cujo propósito é buscar 

localização de enfermos, tipos de doenças, regiões afetadas, prevenção, 

diagnóstico e tratamento com a participação das faculdades e 

universidades na elaboração de estudos e estatísticas. 

 

1.2   Causa Animal 

 Incluir no currículo oficial da Rede de Ensino primária a obrigatoriedade 

da temática “Educação em Direito dos Animais”, que constituirá 

conteúdo obrigatório em todas as séries do Ensino Fundamental; 
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 Consulta e esterilização para animais de família de baixa renda; 

 Criação de um parque “Estação de tratamento dos animais frutos de 

resgate e maus-tratos” com incentivo para adoção responsável; 

 Realizar estudo de viabilidade para criação do hospital veterinário. 

 

1.3   Segurança 

Cooperar com as forças ligadas à segurança de modo a efetivar ações que sejam 

capazes de proteger os cidadãos treslagoenses de forma plena, identificando e 

inibindo grupos criminosos, com a otimização permanente de aparatos de repressão 

das Polícias Civil, Militar, Ambiental, Penitenciária, Federal e Rodoviária Federal, 

do Corpo de Bombeiros e do Exército. Como parte de nossas ações destacamos: 

 Criação da Guarda Municipal para executar o policiamento 

administrativo ostensivo, preventivo, uniformizado e aparelhado na 

proteção à população, bens, serviços e instalações no município; 

 Fortalecer o Conselho Comunitário de Segurança, com objetivo de 

promover a interação das polícias presentes no município e otimização 

dos resultados da segurança para os treslagoenses; 

 Criação do Centro de Inteligência em Segurança Municipal; 

 Criação de Unidades de Referência Policial (URP) em bairros com índice 

de maior violência. Essas URP’s serão base da Guarda Municipal 

equipadas com câmeras espalhadas em pontos estratégicos e também com 

a possibilidade de fiscalização por drones, além de serem capacitados 

com armamento de intervenção rápida; 

 Criação de aplicativos para denúncias de crimes ou ações suspeitas 

(feminicídio, tráfico de armas e drogas ilícitas e crime organizado) com 

previsão de coleta de localização; 

 Criação da Guarda Mirim para incentivo e formação de adolescentes; 

 Engajar o Conselho Tutelar nas ações preventivas de segurança 

envolvendo crianças e adolescentes; 

 Criação do projeto “Mapa da Violência” com objetivo de desenvolver 

diagnósticos, estudos e estatísticas sobre a segurança pública de Três 

Lagoas, em cooperação das faculdades e universidades. 
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1.4   Assistência Social e Contrapartida Cidadã 

A Prefeitura deve assumir a responsabilidade pelo indivíduo por período 

limitado, devendo pelo mesmo tempo adentrar ao programa social de formação e 

retorno ao mercado de trabalho. Essa intervenção na área social, quando necessário, 

tem o intuito de combater a miséria, sem desestimular a iniciativa individual. 

Salientamos que todos os projetos sociais desenvolvidos pela Prefeitura terão 

avaliações de resultados e monitoramentos permanentes a fim de garantir sua 

eficácia, podendo ser corrigidos em caso de ineficiência. Como principais ações deste 

tópico podemos destacar: 

 Criação do Programa Social de Erradicação do Desemprego (PROSED), 

o qual terá como foco a formação de profissionais nos setores de serviços 

(pedreiro, eletricista, encanador, pintor, serralheiro, marceneiro, calheiro, 

mecânica, etc.). Poderão participar todos que busquem qualificação. Os 

que estiverem desempregados receberão uma Bolsa por tempo 

determinado, e neste período receberão uma cesta básica da Prefeitura. 

Como parte da contrapartida, o (a) participante prestará serviços em 

algum órgão público como estágio do programa. Cada participante será 

constantemente avaliado e constará em um ranking que servirá como lista 

de espera para ser absorvido pelas empresas privadas cadastradas de 

prestação desses serviços. Ao ser empregado (a), a pessoa se desliga do 

programa e passará a ser monitorado (a). Pessoas que estejam 

empregadas, mas tenham interesse em participar do Programa, poderão 

fazer as aulas no período noturno e fazer o estágio aos sábados, porém, 

não receberão a Bolsa; 

 Estruturar casas de apoio (Abrigo Institucional, Casa Lar, Família 

Acolhedora e República) para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, qualificando os profissionais para o adequado 

atendimento; 

 Construção de um centro de atendimento e amparo à mulher que sofre 

violência doméstica; 

 Buscar ações que incentivem o investimento público e privado para o 

apoio e melhor atendimento da APAE; 
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 Criação do Programa “Portal da Esperança”, uma rede de educação 

formada por escolas no contra turno e centros integrados de Educação, 

Cultura, Esporte, Ciência e profissionalização, cujo objetivo é a proteção 

constante das crianças e jovens e o combate à violência e às drogas; 

 Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na modalidade 

aprendiz (pós 14 anos); 

 Articular políticas da prefeitura na área da Educação, Saúde, Assistência 

Social Cultura e Lazer para atendimento especializado aos idosos; 

 Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 

vivências para as gerações mais novas; 

 Implantar programa de saúde mental, trabalho, geração de renda e 

assistência social para atendimento à população de rua; 

 Promoção da vigilância social, monitoramento e avaliação das ações 

sociais do município, compreendendo a rede governamental e não-

governamental em todos os níveis de proteção, visando subsidiar a gestão 

municipal no desenvolvimento da política municipal de assistência social; 

 Realização de diagnóstico socioeconômico no território, com objetivo de 

levantar as necessidades e vulnerabilidades da população, para subsidiar 

a política municipal de assistência social; 

 Promover campanhas educacionais permanentes de prevenção contra as 

drogas; 

 Campanhas anuais para prevenção de violência e uso de drogas. 

 

1.5   Valorização e Proteção das Mulheres 

 Construção de uma Casa de abrigo e apoio à mulher em situação de risco 

com estrutura que fornece proteção, segurança e incentivo ao recomeço; 

 Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade 

e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços; 

 Programa de estímulo ao empreendedorismo feminino – ‘Empreendedora 

Treslagoense’ - que contempla a capacitação gerencial e a orientação 

financeira; 

 Conselho Municipal da Mulher como fórum representativo, fiscalizador, 

propositivo de programas e políticas para mulheres; 
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 Garantir o enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da 

criação e melhoramento de Centros de Referência e Atendimento, com 

assistência jurídica, psicológica e de saúde, bem como de delegacias da 

mulher e casas abrigo; 

 Programas de conscientização contra a violência e feminicídios; 

  A administração municipal vai respeitar a diversidade humana no que se 

refere a gênero, cor, raça e etnia, combater toda forma de discriminação 

e adotar um conjunto de ações afirmativas em Três Lagoas. 

 

Eixo 02 – Educação e Formação do Indivíduo 

Políticas públicas ligadas à educação, cultura, esportes, formação 

profissional e tecnológica, são as molas propulsoras de melhoria da 

qualidade de vida por meio da transformação e emancipação pessoal, 

familiar e da sociedade treslagoense. 

Assim como na Saúde, nós, da Coligação Três Lagoas Pode 10x Mais, 

entendemos como fundamental a adoção de novas tecnologias para 

aprimorar a Educação. Como parte de nossas ações destacamos: 

 

2.1   Educação (Berçário ao Ensino Fundamental) 

 Concurso para toda a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SEMEC); 

 Centro de Formação e Capacitação Contínua de Professores; 

 Implantação de um sistema de Gestão Inteligente, onde escola, família e 

aluno (a) terão acesso. Os alunos que não têm acesso à internet em casa 

poderão retornar à escola em horários previamente agendados; 

 Reavaliação dos materiais didáticos; 

 Inclusão das disciplinas de Empreendedorismo, Tecnologia de 

Informação, Finanças e Cidadania desde o Ensino Fundamental I; 

 Estudar a viabilidade de separar a coordenação pedagógica, com a 

coordenação comportamental e trabalhar o conteúdo pedagógico 

coordenado com os valores do respeito, responsabilidade, honestidade, 

justiça e compaixão; 
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 Ampliação da Rede Municipal de Ensino para respeitar os limites (aluno 

por classe) estabelecidos na legislação, com vistas a melhor 

aprendizagem; 

 Trazer para o município Escola Cívico-Militar do governo federal; 

 Construção de mini quadra poliesportiva e salão multiuso nos Centros de 

Educação Infantil – CEI’s; 

 Estudar a viabilidade (município com parceria das indústrias) para criação 

de CEI com dormitório noturno a ser estruturada na região do distrito 

industrial; 

 Estudar a viabilidade de criação de produtividade anual na carreira do 

magistério, propondo um modelo de avaliação baseado em desempenho, 

assiduidade e aprendizado das crianças; 

 Valorização dos profissionais da Educação, incluindo a premiação com 

pós-graduação e mestrado, conforme metas estabelecidas em plano de 

avaliação; 

 Criar um setor específico na Secretaria de Educação para estudo, análise 

e apoio ao ensino às crianças com dificuldade de aprendizagem; 

 Ter equipes de esportes variados em todas escolas para participarem dos 

jogos escolares municipais; 

 Instituir a obrigatoriedade da inclusão da língua brasileira de sinais 

(LIBRAS) na rede municipal de ensino; 

 Estudar a viabilidade para implantação e funcionamento das escolas 

rurais setoriais; 

 Estudar a viabilidade para implantação da Escola Técnica do 

Agronegócio no Distrito de Garcias; 

 Ter equipes de desempenho intelectual (Redação, Matemática, Robótica, 

Xadrez, entre outras); 

 Criar a HelpTEA – a primeira clínica escola de atendimento especializado 

em crianças com Transtorno do Espectro Autista; 

 Implantar o “Programa LIBRE-SE”, uma escola de formação profissional 

de tradutores, intérpretes e guias-intérpretes para dar suporte e 

oportunidades às pessoas surdas da cidade. 
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2.2   Cultura 

 Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e 

natural, defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da nossa 

cidade, pois a expressão cultural tem papel importante na formação do 

homem e na formação da nossa identidade urbana; 

 Criar, organizar e promover o Museu da História de Três Lagoas e da 

região Costa Leste;  

 Construção de uma Concha Acústica, a qual será utilizada para 

apresentações culturais diversas; 

 Implantação do Projeto Canta Três Lagoas, o qual tem como objetivo 

resgatar a música raiz sul-mato-grossense com atividades quinzenais nos 

bairros; 

 Construção do Centro de Convenções Municipal; 

 Implantação do Projeto CulturAção, um programa anual de incentivo à 

arte visual, teatro, dança, canto e música que se inicia nas escolas, nos 

bairros e será concluído durante as festas de final de ano na Praça Central; 

 Recriação dos concursos musicais de bandas, fanfarras, canto e carros 

alegóricos entre as escolas no aniversário da cidade; 

 Incentivar a utilização da Biblioteca Municipal como um polo de cultura 

treslagoense; 

 Criar eventos mensais nas Lagoas com incentivos públicos e privados 

com artistas locais. 

 

2.3   Esportes 

 Potencializar as estruturas físicas existentes;  

 Promover a integração entre secretarias, para melhorar e incentivar o 

esporte, o lazer e as atividades físicas; 

 Utilizar as Escolas da rede Municipal de Ensino como centros de 

atividade física (pré-desportivas) e lazer, para estudantes e comunidade;  

 Incentivar investimento de empresas em projetos sociais de esporte e de 

lazer por intermédio de incentivos econômicos diretos ou indiretos;  

 Promover torneios esportivos;  

 Promover eventos voltados ao lazer na lagoa maior; 



 

14 

 

 Programa de Combate ao Sedentarismo;  

 Programa de acessibilidade esportiva com incentivo aos atletas 

paraolímpicos;  

 Organizar os jogos escolares municipais; 

 Democratizar a prática esportiva, descentralizando para os bairros as 

escolinhas de esportes; 

 Selecionar os melhores atletas para compor o time municipal nas diversas 

modalidades esportivas; 

 Implantar aulas físicas e funcionais gratuitas para a melhor idade nas 

lagoas e nas academias a céu aberto nos bairros; 

 Assumir a administração do Estádio do Madrugadão fomentando a 

criação do time profissional municipal de futebol; 

 Integrar torneios esportivos com as ações sociais; 

 Transformar o Estádio da ADEM e o Ginásio Municipal em Centros de 

formação das categorias base, inclusive de esportes olímpicos, de Três 

Lagoas. 

 

2.4   Ensino Profissionalizante 

 Viabilizar a implantação de uma unidade da UEMS (Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul) em Três Lagoas; 

 Atuar na área pedagógica do Programa Social de Erradicação do 

Desemprego (PROSED); 

 Criar a Escola Politécnica de Três Lagoas; 

 Viabilizar convênios e parcerias com as universidades, entidades e 

empresas; 

 Criar o Centro de Aperfeiçoamento e Apoio Profissional da Melhor 

Idade: Programa onde pessoas de mais de 50 anos possam aperfeiçoar 

seus conhecimentos, administrar e vender seus produtos. 
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Eixo 03 – Tecnologia, Inclusão Digital e Comunicação 

Políticas Públicas que propiciem reformas estruturantes para otimizar os 

recursos públicos e atender rapidamente as demandas sociais, com 

eficácia e eficiência. 

A tecnologia é instrumento definitivo para a superação de um aparato 

estatal inchado, analógico, anacrônico, ineficiente e dispendioso, 

promovendo transparência, velocidade e capacidade de resposta às 

demandas da sociedade treslagoense. 

A liberdade para empreender e a independência econômica, aliadas ao 

progresso tecnológico, são os melhores caminhos para a prosperidade da 

nação. 

Três Lagoas precisa ser uma Cidade Inteligente, Responsiva e Sustentável, 

ou seja, uma cidade que responde aos estímulos e necessidades de quem 

vive nela. A partir dessa análise, deve solucionar os problemas e superar 

as dificuldades.  

Como parte de nossas ações destacamos: 

 

 Criação da Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação e da 

Comunicação, de onde partirão todas as soluções tecnológicas para as 

diversas áreas e Secretarias; 

 Criação de ferramentas avançadas de gerenciamento; 

 Facilitar a comunicação entre poder público e a sociedade civil, criando 

canais mais eficientes para os munícipes serem ouvidos pelas respectivas 

autoridades; 

 Desburocratizar processos internos de governo, sem perder a segurança e 

confiança; 

 Utilização de assinatura digital para garantir a autenticidade e a validade 

jurídica dos arquivos; 

 Gestão de processos para avaliar andamentos e resultados de convênios; 

 A digitalização de serviços públicos com a criação e disseminação de 

aplicativos; 

 O uso de inteligência artificial nos processos decisórios críticos; 
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 Sistema de Avaliação Objetiva – Avaliação do atendimento dos 

servidores públicos em tempo real; 

 Desenvolver projetos de inclusão digital e social. 

 

Eixo 04 – Economia, Empreendedorismo, Trabalho e Renda 

Políticas públicas que visam criar as condições mais adequadas para que 

as diversas atividades aconteçam, e nos referimos não apenas as ações de 

infraestrutura e logística, mas as ações de incentivo e regulação das 

atividades econômicas, como as políticas gerais de tributação e fomento 

econômico. Este eixo abrange as políticas para agricultura de grande e 

médio porte, a familiar, a pecuária, a indústria, o comércio formal e 

informal, serviços e o turismo. 

Defendemos a livre iniciativa do comércio, a reforma fiscal e a 

simplificação tributária, a otimização dos recursos públicos e a 

desburocratização sistemática. 

Para tanto, é preciso delinear a Política Tributária, a Logística, o 

Fomento ao Setor Produtivo e Políticas Setoriais, o incentivo ao 

Empreendedorismo e ao Ambiente de Negócios. 

 

4.1   Economia 

A economia é uma engrenagem que precisa girar para gerar. É preciso gerar 

condições para que empreendedores possam investir e ter o lucro justo por sua 

atividade. Porém, é preciso garantir que os trabalhadores tenham seu trabalho 

reconhecido e bem remunerado, e que os bens produzidos sejam, pelo menos em 

parte, comercializados em solo treslagoense, de modo que sua população possa 

usufruir dos bens aqui produzidos. Um processo onde todos ganham. 

É primordial definir Políticas Públicas que gerem intercâmbio entre a produção 

agropecuária e industrial, comércio local e a população, definindo regras de 

incentivos para aqueles que cumprirem as metas almejadas em: 

 Investir nos Programas Sociais da Prefeitura; 

 Capacitação e emprego de trabalhadores treslagoenses; 
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 Empregar pessoas que estejam no primeiro emprego, que possuam 

deficiências e que contemplem e prestigiem a melhor idade; 

 Vivemos um período terrível de pandemia (pelo vírus covid19), de modo 

que faremos análise setorial de identificação de dificuldades para 

enfrentamento do desemprego, cooperação com o aquecimento da 

economia e possibilidade de incentivos municipais. 

 

4.2   Comércio e Prestação de Serviços 

As micro e pequenas empresas são a mola propulsora da sociedade treslagoense, 

pois representam a maior fatia do mercado empreendedor e empregam a maior parte 

dos trabalhadores.  

 Cooperar com eventos e atividades que estimulem a movimentação 

econômica, realizando parcerias nas datas comemorativas; 

 Criar a incubadora Municipal: centro de desenvolvimento empresarial e 

de treinamentos, que promovem a cultura empreendedora; 

 Estimular o fomento à ciência, tecnologia, inovação e incubação; 

 Realizar as alterações necessárias na legislação municipal para facilitar a 

aplicação da Lei da Liberdade Econômica nº 13.874/2019, considerando 

a boa-fé do empreendedor perante o poder público, reconhecendo a 

vulnerabilidade do particular perante o Município e a necessidade de 

manutenção do trabalho, emprego e renda; 

 Trazer a possibilidade de alavancar o comércio local, buscando novas 

indústrias que invistam na cidade, trazendo para Três Lagoas fábricas de 

produtos de bens e consumos (confecções, calçados, alimentos, etc.) que 

fortaleça a distribuição pelo comércio local. 

 

4.3   Indústria 

Realizar uma gestão responsável para a manutenção das indústrias estabelecidas 

no município e buscar novas industrias que tragam benefícios em termos de emprego, 

renda e produção de bens e mercadorias. Três Lagoas tornou-se conhecida, também, 

como a capital mundial da celulose, de modo que, entendemos ser relevante o 
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prosseguimento da cadeia produtiva da celulose para produção de outros bens e 

mercadorias, com o atrativo de novas empresas para o setor. Para tanto é preciso: 

 Investir no distrito industrial e retomar os prédios abandonados; 

 Buscar parceria com o governo do Estado para atração de novas 

empresas, inclusive na área de desenvolvimento de tecnologia; 

 Incentivar fábricas de médio e pequeno porte que produzam bens de 

consumo a bom preço e que possam chegar à população por meio da 

distribuição do comércio local; 

 Buscar empresas que estejam ligadas às fábricas que já estejam em nosso 

parque industrial; 

 Fomentar o prosseguimento da cadeia produtiva da celulose, para 

produção de outros bens e mercadorias, com o atrativo de novas empresas 

para o setor. 

 

4.4   Agronegócio 

O agronegócio treslagoense tem grande potencial de expansão. Sem renunciar a 

nossas experiências positivas, devemos, a cada instante, buscar novas alternativas 

para o desenvolvimento agrário, levando em conta nossos recursos naturais e as 

exigências do ágil mercado globalizado. Para tanto criaremos políticas públicas para: 

 Disponibilizar um técnico e administrador financeiro para 

incentivar/auxiliar os pequenos produtores na questão técnica e 

comercial; 

 Promover encontros de capacitação, trazendo experiências de sucesso da 

região ou de outros estados;  

 Organização de um sistema eficiente de escoamento dos produtos 

agrícolas dos pequenos produtores; 

 Campanha de Marketing para atingir a população de média/alta renda 

para servir produtos diferenciados e agregar valores; 

 Sacolão de produtos de menor valor agregado a preço bem mais em conta 

para a população de baixa renda; 

 Estimular a agricultura familiar e o agronegócio; 
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 Incentivar ações de saneamento no meio rural como: preservação de 

mananciais hídricos, coleta seletiva de lixo, construção de cisternas e 

destinação adequada das águas, dos dejetos humanos e os dos animais; 

 Apoiar programas de desenvolvimento rural de diversificação da 

produção. Incentivo nas áreas de piscicultura, apicultura e fruticultura; 

 Incentivo a mecanismos de comercialização; 

 Criar projeto educacional “Pequenos Agricultores” para conscientização 

das crianças e adolescentes sobre a importância do agronegócio;            

 Incentivar a comercialização direta de produtos agrícolas entre a 

prefeitura e produtor; 

 Parcerias em eventos, realizados por produtores rurais, que venham 

fomentar o Agronegócio e a movimentação econômica da Pecuária; 

 Desenvolvimento de propostas para a promoção, realização e 

participação em eventos de divulgação, como exposições, feiras e 

workshops. 

 

4.5   Turismo 

Apesar de todo potencial turístico, Três Lagoas é praticamente inexplorada neste 

setor. Nosso intuito é transformar nossa cidade em referência turística da região. Para 

tanto se faz necessário: 

 Elaboração do Plano Municipal de Turismo com o apoio do COMTUR, 

empresários, instituições e comunidade; 

 Incentivar a iniciativa privada a investir no setor; 

 Infraestrutura turística integrada das lagoas, com foco na urbanização da 

lagoa maior, preservação e acesso as outras duas; 

 Contratação de condutor de turismo e segurança nas três lagoas; 

 Restauração da Igreja de Santo Antônio e do lago oriental; 

 Planejamento e Infraestrutura: Parque do Pombo, Cascalheira, rodoviária, 

aeroporto; 

  Informações turísticas para os loteamentos localizados às margens do 

Rio Sucuriú; 

 Transporte público para o shopping e balneário aos finais de semana; 

 Planejamento da Orla do Rio Sucuriú – Balneário até a Cascalheira;  
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 Criar um Parque Ecológico ou um zoológico, aproveitando que somos a 

entrada para o Estado do Pantanal; 

 Revitalização da praia do Jupiá; 

 Incentivar empresas e pessoas que tragam e implantem “iniciativas 

verdes” na cidade; 

 Criação do Museu de Três Lagoas e Museu do Pescador, no bairro Jupiá; 

 Buscar a integração do Turismo de negócios com eventos culturais. 

 

4.6   Transporte e Logística 

O potencial de Três Lagoas para o transporte e logística é inigualável. Além de 

estarmos literalmente no centro do país, fazemos divisa com o Estado de São Paulo 

e outros Estados, temos acesso fácil a rodovias, hidrovia, ferrovia e aerovia. Temos 

água em abundância e energia suficiente para viabilizar qualquer empreendimento. 

Mas para avançar, ainda precisamos: 

 Transformar o aeroporto em internacional, podendo trabalhar com 

passageiros e também para cargas. Ampliar as rotas de tráfego; 

 Propiciar condições favoráveis para Criação do Entreposto Aduaneiro da 

Região Costa Leste; 

 Ampliar a rede de ônibus urbana, passando por todos os bairros com 

periodicidade de curto e médio prazo; 

 Estudar a viabilidade para implantação de terminais de ônibus, com vistas 

a otimizar a logística de acesso ao usuário, proporcionando mais agilidade 

e menor custo; 

 Criar aplicativo que informe o itinerário e o fluxo dos ônibus, podendo o 

usuário prever o tempo exato da passagem do ônibus pelo ponto desejado; 

 Realizar estudo de viabilidade para utilização temporária de espaços 

públicos, fora do perímetro urbano, por empresas transportadoras que 

fazem o estacionamento de grande volume de ônibus dentro da cidade. 

 

 

 



 

21 

 

Eixo 05 – Estruturas Urbanas 

 

5.1   Trânsito, Pavimentação e Infraestrutura 

 Realização de drenagem para erradicação de alagamentos e enchentes; 

 Definição de ruas principais, com iluminação em led, pavimentação e 

recuperação da malha viária existente; 

 Estudo contínuo de pontos críticos a fim de que o trânsito seja 

humanizado; 

 Sinalização de ruas; 

 Readequação de estacionamentos em 45 graus; 

 Identificação de ruas em toda área loteada, com objetivo de erradicar ruas 

com dois nomes; 

 Recuperação da malha viária existente, bem como ampliação desta malha, 

seguindo um planejamento com a concessionária de água e esgoto. A 

expansão da malha viária deverá partir da área central para os bairros de 

forma igual, acabando assim com pedaços de ruas pavimentados e não 

pavimentados; 

 Estudo de implantação e ampliação de galerias de água pluviais, 

principalmente nos pontos críticos da cidade; 

 Interligação de bairros com acessos pavimentados e sinalizados; 

 Construção de um prédio próprio para o funcionamento da prefeitura 

municipal; 

 Criação de parque “Estação de tratamento dos animais frutos de resgate e 

maus-tratos” com incentivo para adoção responsável. 

 

5.2   Urbanização e Revitalização 

 Pavimentação, drenagem e urbanização das avenidas Jari Mercante e 

Baldomero Leituga; 

 Urbanização da área da antiga linha férrea, tornando espaço de lazer e 

convivência; 

 Urbanização e pavimentação da Rua Custódio Andries, tornando uma 

importante via de escoamento do trânsito na região; 
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 Desfavelamento;  

 Regularização fundiária; 

 Redefinição de bairros com sinalização; 

 Funcionamento inteligente dos semáforos para facilitação do trânsito; 

 Infraestrutura turística integrada das lagoas, com foco na urbanização da 

lagoa maior, preservação e acesso as outras duas; 

 Revisão do Plano Diretor; 

 Convênio com faculdades e universidades para elaboração de projetos; 

 Projeto de paisagismo urbano em espaços abertos, áreas livres de 

circulação, recreação, etc; 

 Implantação de monumentos, em pontos estratégicos, que representem a 

história de Três Lagoas; 

 Projeto “Três Lagoas arborizada”, que visa incentivar moradores e 

comerciantes a promover o plantio de árvores no passeio público; 

 Incentivar através de redução de IPTU, a ampliação de área permeável 

nas residências; 

 Ampliar o número de praças nos bairros, que podem ter sua manutenção 

financiada pela iniciativa privada do bairro, a qual pode utilizar meios de 

divulgação de seu negócio. 

 

5.3   Habitação 

A casa própria é, sem dúvida, a formação da estabilidade social, familiar, 

emocional e profissional. Pensando em uma Três Lagoas onde todos tenham uma 

casa digna para viver, propomos uma nova forma de pensar e fazer moradias 

populares, que consiste em: 

 Criação do “Programa Social de Construção de Moradias - Meu Lar Meu 

Aconchego", cujo intuito é a construção de casas populares a baixo custo; 

 Propor o conceito de construção sustentável na legislação e na revisão do 

Plano Diretor; 

 Elaborar o Plano Habitacional do Município, em benefício das famílias 

que ainda não possuem habitação; 

 Programa de reurbanização e regularização fundiária, garantindo a 

titularidade da moradia; 
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 Incentivar o cooperativismo e associações com o objetivo de construção 

de casas populares para atender as famílias de baixa renda; 

 Realizar parcerias com os governos estadual e federal, visando a 

habitabilidade urbana com incentivos e programas governamentais, para 

atender a política de habitação do município; 

 Criação do Fundo Municipal de Habitação, que objetiva a aquisição de 

áreas e desenvolvimento de projetos de viabilidade econômica, social e 

arquitetônica para construção de habitação popular; 

 Planejamento e estudo socioeconômico e de projetos para financiamentos 

junto a entidades relacionadas com a política de habitação popular; 

 Interligação dos dados cadastrais das famílias de baixa renda com os 

dados fornecidos pelos agentes comunitários. 

Eixo 06 – Energia, Abastecimento, Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Políticas públicas que tem como foco desenvolver projetos de 

sustentabilidade ambiental, com preservação, conservação e ampliação 

da fauna e flora, arborização e paisagismo, bem como fiscalizar os 

serviços e entregas realizadonhcos pelas concessionárias de energia e 

abastecimento, propondo políticas de fontes alternativas de produção de 

energia. 

 

6.1   Energia e Abastecimento 

É relevante uma análise específica sobre as questões que envolvem os sistemas: 

de abastecimento de água; de utilização, consumo e produção de energia; o meio 

ambiente e sustentabilidade. 

Muitos são os problemas enfrentados pelos munícipes e pela própria prefeitura 

no relacionamento com as respectivas empresas concessionárias dos serviços. 

Precisamos de respostas rápidas e tratamento respeitoso aos cidadãos e 

contribuintes do nosso município. 

Além disso, o município (pessoa jurídica permanente e estável) pode viabilizar 

outros meios de obtenção de energia, que seja mais vantajoso para cidade e 

consequentemente para os munícipes. 

Necessidade de criação de departamento específico para, entre outras funções: 
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 Fiscalizar os serviços e entregas realizados pelos respectivos setores; 

 Estabelecer cronograma de ações em cooperação e harmonia do sistema 

de abastecimento de água e esgoto, com os projetos de drenagem e asfalto 

da prefeitura, evitando desperdícios, prejuízos do dinheiro público e 

recapagem que estraga a perfeição da via pública; 

 Implantar política de eficiência energética, elaborando planos para 

monitoramento do uso sustentável dos recursos energéticos;  

 Elaborar análise de custos e auditoria dos sistemas envolvidos; 

 Realizar análise dos contratos, com objetivo de encontrar situações 

favoráveis ao município e propor as possíveis revisões contratuais; 

 Desenvolver projetos viáveis de sustentabilidade. 

 

6.2   Meio Ambiente e Sustentabilidade 

O meio ambiente é essencial à vida. Precisamos de cuidado especial com a 

natureza para preservação, conservação e ampliação da fauna e flora. Como parte de 

nossas ações destacamos: 

 Criação de núcleos de pesquisa ambiental em parceria com as 

universidades e outras instituições públicas e privadas; 

 Articulação e proposição de políticas relacionadas com o aproveitamento 

dos recursos renováveis e fontes alternativas para produção de energia; 

 Elaborar políticas para maior aproveitamento dos resíduos sólidos, com 

programas de conscientização da separação dos lixos; 

  Realizar parcerias com o terceiro setor e cooperativas que trabalham com 

o lixo da cidade e preservação do meio ambiente; 

 Realização do plano de manejo das unidades de proteção integral, bem 

como das demais áreas correlatas; 

 Administração do Viveiro Municipal para produção de mudas de plantas 

nativas, frutíferas e ornamentais, destinadas às doações, reposições, 

plantações e arborizações; 

 Realizar a arborização e paisagismo do município, tornando a cidade mais 

fresca e úmida, buscando parcerias com empresas, principalmente as que 

trabalham com plantio de árvores e utilizam madeira como insumo; 
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 Propor a modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental do 

Município, bem como fiscalizar e monitorar as licenças concedidas. 

 

 

Eixo 07 – Gestão Eficiente, Transparente e Integrada 

Políticas públicas que tem como foco a condução de projetos políticos 

para atender necessidades sociais. Princípios da administração e da 

liderança são norteadores das ações necessárias à consecução dos 

objetivos elencados nos eixos anteriores. 

 

Os princípios administrativos e de liderança servem como fundamento para 

realização exitosa dos projetos, buscando sempre o melhor resultado e com o menor 

custo possível, no sentido econômico-jurídico: 

 Planejamento; 

 Organização; 

 Direção; 

 Controle; 

Princípios da Administração Pública: 

 Legalidade; 

 Impessoalidade; 

 Moralidade administrativa; 

 Publicidade; 

 Eficiência; 

Utilização de mecanismos tecnológicos para a superação de um aparato 

estatal inchado, analógico, anacrônico, ineficiente e dispendioso, 

promovendo transparência efetiva (com acesso facilitado a informações e 

cruzamento de dados): 

 Modernização do processo licitatório; 

 Aperfeiçoamento do processo de planejamento; 
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 Implantação e aprimoramento de sistemas informatizados para controle e 

transparência efetiva dos gastos, despesas e investimentos, com vistas à 

proteção e otimização dos recursos públicos; 

 Realizar auditoria e análise de licitações e contratos; 

 Investir na modernização da Administração Tributária; 

 Modernizar o Sistema de Licenciamento Ambiental do Município, bem 

como da fiscalização e monitoramento de licenças concedidas; 

 Investir em mecanismos de gestão por coordenação de projetos, 

respeitando o poder hierárquico dos respectivos órgãos; 

 Desburocratizar processos internos de governo, sem perder a segurança e 

confiança; 

Fortalecer os seguintes princípios da liderança, principalmente para os 

gestores e/ou responsáveis por setor: 

 Transitar da relação “eu” para a relação “nós”; 

 Estabelecer valores-chave; 

 Integridade; 

 Transmitir o conhecimento adquirido (gestão do conhecimento); 

 Cultura de Prestação de Contas; 

 Lutar contra as complacências e pessimismos; 

 Medir, monitorar e gerenciar metas; 

 Conexão a um propósito maior (ser parte de uma causa significativa). 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 


