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TRÊS LAGOAS MUITO MAIS FELIZ! 
 
Kaelly Saraiva e Dr. Vanderlei 
 
 
 
 
 
TRÊS LAGOAS: por uma cidade muito mais alegre para nela se viver! 
 
 

Nós acreditamos ser possível mudar a forma de viver 
nesta Cidade para todos os seus habitantes, 

incluindo as pessoas e outros seres vivos que 
compõem seu meio ambiente (animais, vegetais, 

rios). A Cidade das Águas precisa ser transformada 
num lugar ecologicamente saudável e socialmente 

justo. 
 
 

 

Este é o Programa de Governo da Coligação PSOL e PT, denominada “Três 

Lagoas Muito Mais Feliz”, e tem como principal objetivo apresentar a esperança e as 

possibilidades viáveis para a execução de um projeto de cidade saudável, igualitária, 

com a redução das desigualdades sociais, produzindo um desenvolvimento sustentável 

e socioecológico para toda a população treslagoense, sem distinções de nenhuma 

forma. Apresentar uma nova esperança para a cidade, com um projeto popular 

construído com a participação de interessados em sugerir propostas para uma Três 

Lagoas de maior qualidade e, portanto, mais feliz, democrática e igualitária. 

 

 

 

 

Políticas de Infraestrutura e Mobilidade  

 

− Construção de uma sede para a Prefeitura ou reforma de um prédio público 

próprio para tornar-se sede, visando a diminuição dos gastos públicos com 

aluguel de prédios ocupados para serviços da esfera municipal 

− Melhora na qualidade da iluminação pública, com expansão do número de 

postes iluminados e substituição das lâmpadas antigas por lâmpadas modernas 

− Garantia de mobilidade e acessibilidade nas áreas urbanas e rurais, com 

transporte público gratuito e de qualidade 
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− Inclusão de transporte aquático na mobilidade de Três Lagoas para áreas rurais 

− Ampliação do transporte coletivo com criação de mais linhas e horários para 

todos os bairros, em todos os dias da semana, adotando uma tarifa baixa ou 

passe livre para estudantes e idosos 

− Criação de linhas de ônibus coletivos para o acesso às áreas rurais 

− Aquisição de ônibus com acesso a cadeirantes, em número de veículos a ser 

definido 

− Reforma dos abrigos para o transporte coletivo, que protejam os usuários dos 

intempéries climáticos 

− Aumento da malha de pavimentação em todos os bairros, substituindo quando 

possível, o asfalto por outro tipo de pavimentação mais ecologicamente viável 

− Maior mobilidade urbana com implantação de ciclovias e bicicletas públicas 

coletivas com chips e terminais espalhados em diversos pontos da cidade 

− Construção de um auditório, teatro ou anfiteatro municipal 

− Revisão do Plano Diretor Urbanístico corrigindo os erros de informação das ruas, 

como nomes duplos, e após essa correção colocar placas de identificação em 

todas as ruas 

− Correção do sistema de drenagem da cidade, reduzindo inundações e 

alagamentos  

− Construção do Museu de Três Lagoas ou adaptação de um prédio já existente 

− Implantação de aparelho de taxímetro em motos de mototaxistas, com partilha 

de custos pela aquisição do aparelho 

− Ações para redução de acidentes de trânsito com inserção de faixas de pedestre 

em forma de X nos cruzamentos e educação da população sobre o uso correto 

da faixa de pedestre 

− Aumento do número de semáforos para pedestres 

− Criação de vias de tráfego e de área para parada nos semáforos exclusivas para 

motos 

 



5 

 

 

 

 

 

 

Políticas de Saúde 

 

− Promoção da saúde pública em Três Lagoas como um direito fundamental, de 

acordo com a Constituição brasileira, portanto, todos os treslagoenses devem 

ter acesso aos serviços de saúde gratuitos e de qualidade com integralidade, 

universalidade e equidade. Para isso, os serviços serão ampliados nas formas 

que passaremos a descrever 

− Incentivo e colaboração, com parceria da Prefeitura, para a conclusão e o 

funcionamento imediato do Hospital Regional de Três Lagoas, incluindo no 

serviço leitos psiquiátricos 

− Criação de um Centro de Parto Normal (casa de parto) para a plena implantação 

da Política de Humanização do Parto e Nascimento, a redução da 

morbimortalidade materna e neonatal e da taxa de cesarianas em Três Lagoas 

− Avaliar as regras de contratação, convênio e remuneração do hospital 

filantrópico que presta serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Três 

Lagoas 

− Ampliação dos horários de atendimento de unidades de saúde em pontos 

estratégicos do município: nos bairros mais populosos e distantes do centro da 

cidade 
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− Implantação do 3º turno (noturno) e do atendimento aos sábados pela manhã 

em algumas unidades básicas devidamente selecionadas, de acordo com o perfil 

epidemiológico da comunidade atendida 

− Ampliação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com criação de um CAPS 

III para atendimento por 24h de pacientes com transtornos mentais e por abuso 

de substâncias psicoativas 

− Melhora dos CAPS já existentes (AD e geral), com contratação de mais 

profissionais e inclusão de terapias alternativas/complementares 

− Implantação do matriciamento de saúde mental em todas as unidades de saúde 

e escolas 

− Expansão da cobertura da Atenção Básica a 100% da população, com 

contratação de mais agentes comunitários de saúde, priorizando a Estratégia 

Saúde da Família 

− Realização de um cronograma de ações de Educação Continuada e Permanente 

para os servidores públicos da área da saúde 

− Criação de um serviço veterinário gratuito, com implantação de um hospital 

veterinário público com atendimento ambulatorial, serviço cirúrgico, realização 

de exames e internação para animais domésticos de pequeno porte 

− Criação de um serviço veterinário especial para atendimento, reabilitação e 

reinserção na vida selvagem de animais feridos, doentes e abandonados, bem 

como para animais de grande porte 

− Oferta de equipes de acolhimento de animais de rua, com serviço de castração 

gratuita e implantação de caixas de abrigo contra o frio e a chuva 

− Avaliação da forma de abordagem e manejo dos animais colhidos nas ruas e 

acolhidos em abrigo no serviço de Zoonose, bem como a forma de tratamento 

de animais em abatedouros e matadouros, corrigindo desumanizações e maus 

tratos aos animais sob a responsabilidade do poder público, caso ocorram 

− Promoção de campanhas de adoção responsável com educação da população 

para o respeito ao bem estar animal e com registro de adoção em sistema 

informatizado 

− Ampliação dos serviços de Odontologia nas unidades básicas e do Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) 

− Implantação do Programa Farmácia Viva, do uso de fitoterápicos e plantas 

medicinais em todos os serviços de saúde 

− Ampliação do número de consultas e do acesso à atenção especializada 

ambulatorial de média complexidade para adultos, mulheres e crianças, com o 
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aumento de especialistas no Centro de Especialidades Médicas e a criação de 

uma Policlínica em parceria com a esfera pública estadual 

− Ampliação da oferta pública de medicamentos na Atenção Básica, garantindo o 

abastecimento e o acesso da população treslagoense aos medicamentos em 

todas as unidades de saúde, incluindo fitoterápicos 

− Garantia dos direitos dos trabalhadores ao atendimento integral e humanizado 

na rede pública do Sistema Único de Saúde 

− Fortalecimento das ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora 

 

 

 

Políticas de Educação 

 

− Implantação do ensino integral em todas as escolas municipais 

− Aumento do número de creches, incluindo a criação de uma unidade de creche 

noturna 

− Melhoria da qualidade da merenda escolar, com aquisição de alimentos 

orgânicos e semiorgânicos produzidos na agricultura familiar e por pequenos 

produtores da cidade de Três Lagoas, favorecendo o aumento da renda desses 

agricultores e reduzindo os custos de transporte e conservação de alimentos 

oriundos de locais distantes 

− Implementação do Plano de Segurança Alimentar nas escolas públicas 

municipais, com cardápio nutricional baseado no combate à subnutrição e à 

obesidade infanto juvenil, e a regulamentação da venda de alimentos saudáveis 

em cantinas 

− Melhoria da infraestrutura física das escolas, incluindo os CEI (Centro de 

Educação Infantil), com prédios com ambiência mais humanizada e adaptada à 

inclusão de educandos com necessidades especiais, climatizando salas de aula 

e corrigindo barreiras físicas estruturais como má iluminação e má acústica 

− Valorização dos professores e professoras com ações de Educação Continuada 

e Permanente 

− Valorização dos professores não concursados/prestadores de serviço, corrigindo 

distorções nas relações trabalhistas de acordo com o permitido pela legislação 

em vigor 
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− Implantação de um paradigma educacional baseado em valores humanos laicos 

e pedagógicos, na humanização, na importância do trabalhador, na 

aprendizagem focada nas competências e habilidades dos aprendizes e por uma 

cultura de paz e não violência 

− Garantia da gestão democrática e da liberdade de organização para a diretoria 

das escolas 

− Revitalização da Biblioteca Central, implantando uma agenda anual de 

atividades e eventos como semanas de comemoração de escritores e outros 

artistas, semanas de poesias, semana de cartoons, semana de literatura de 

outras línguas etc. 

− Implantação de um espaço de proatividade na Biblioteca Central com atividades 

dinâmicas de aprendizagem e leitura para frequentadores individuais e grupos 

de alunos visitantes das escolas da cidade 

− Criação de pequenas bibliotecas nos bairros mais populosos e distantes do 

centro da cidade, como lugar de fomento à leitura e à cultura, incluindo espaço 

de vivência com cafeteria, sorveteria, acesso a jornais, computadores, internet e 

jogos educativos, além de livros 

− Ampliação de mini bibliotecas nas escolas públicas municipais, com acesso à 

internet e computadores 

− Criação da Feira Bienal do Livro de Três Lagoas, como um evento agregador de 

intelectuais e artistas da região, que valorize a produção local e a cultura literária 

treslagoense 

− Transporte público com passe livre para estudantes, incluindo veículos 

adaptados para transporte de estudantes com necessidades especiais de 

locomoção 

− Inclusão da pauta de educação ambiental como prioridade no ensino das escolas 

municipais, públicas e privadas 
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Políticas para o Agronegócio e a Pesca 

 

 

− Criação de um programa de fortalecimento da produção agroecológica em Três 

Lagoas, com a participação de setores diferentes, num Fórum de discussão 

sobre o tema incentivado pela gestão municipal  

− Fortalecimento da agricultura familiar de base agroecológica 

− Subsídio à logística da comercialização da produção da agricultura familiar 

− Aplicação de recursos do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) para 

financiar diversificação da produção dos assentados e agricultores tradicionais 

− Estímulo e assessoria às cooperativas e associações dos agricultores familiares, 

incluindo oriundos dos assentamentos 

− Fomento a agroindústrias familiares de hortifrutigranjeiros, com realização de 

pesquisas de diversificação da produção de hortifrutigranjeiros, voltada a 

atender o mercado interno do município, em parceria com universidades 

− Criação de um SIM/Simples Nacional especial para atender as agroindústrias 

familiares 

− Aplicação dos recursos das multas ambientais em projetos agroecológicos 

− Criação de uma Subsecretaria de Agricultura Familiar e de Meio Ambiente 

− Incentivo à aquicultura e pesca 

− Incentivo à implantação de formas alternativas de agricultura, como a sintrópica 

e a agroecologia urbana 

− Estímulo à participação popular para a prática da agricultura em áreas 

degradadas e sem ocupação no espaço urbano, muitas vezes que acumulam 

lixo, e que podem ser transformadas em espaço de sustentabilidade, 

promovendo cidadania e a geração de renda  

− Criação de agroflorestas em maior número possível, espalhadas pela cidade  
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Políticas para a cultura 

 

− Valorizar a cultura no município como um setor com potencial para promover 

mudanças sociais e civilizatórias, com uma cultura de paz, socioecológica, 

democrática e participativa, sendo essa participação popular e de minorias 

marginalizadas  

− Apoio à produção cultural oriunda das periferias, dos jovens, da área rural e das 

culturas originárias de matriz africana e indígena 

− Criação da Secretaria Municipal de Cultura de Três Lagoas, com verbas e gestão 

autônomas 

− Criação de um Fundo anual de recursos para a cultura, com ampliação do 

orçamento para a cultura 

− Incentivo aos talentos artísticos da cidade por meio de financiamento dos 

espetáculos, oriundo dos recursos da Secretaria Municipal de Cultura e do 

Fundo de Cultura  

− Criação de editais durante todo o ano para inscrição de artistas com propostas 

de projetos e eventos, regulamentando a distribuição dos recursos 

− Implantação de um museu na cidade, com uma área reservada para tradições 

regionalistas e outra para arte contemporânea, com agenda constante de 

exposições de artes visuais de artistas locais e convidados externos 

− Apoio ao Conselho Municipal de Cultura, de natureza  

− Criação do Centro de Tradições de Três Lagoas para incentivar a cultura local 

regional popular 

− Contratação de professores de arte para o fomento da cultura na cidade, atuando 

de maneira intersetorial nas escolas e nos serviços de saúde, sob a gestão da 

Secretaria de Cultura, como: professor de danças tradicionais folclóricas, 

professor de dança contemporânea e de ballet clássico, músicos instrumentistas 

eruditos e músicos experts em músicas regionais, professores de artes plásticas, 

professores de canto etc. 

− Fortalecimento da cultura popular contemporânea periférica, como a arte de rua 

e a dança urbana, criando núcleos artísticos nas escolas e nos centros sociais 

em diversos bairros 

− Fundação da Camerata de Três Lagoas, com contratação de músicos 

instrumentistas eruditos profissionais, oferta de bolsas de estudo para a 

formação de jovens músicos e aquisição de instrumentos musicais permanentes 
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− Consolidação da Orquestra de Violeiros de Três Lagoas para fortalecer a cultura 

regional, com contratação de músicos profissionais e oferta de bolsas de estudo 

para a formação de jovens violeiros na cidade 

− Agenda de apresentações semanais gratuitas durante todo o ano em locais 

variados da cidade como forma de recrudescer a cultura na população de Três 

Lagoas e ofertar formas diversificadas de entretenimento 

− Efetivação da produção teatral no município, tornando o Festival de Teatro MS 

Em Cena um evento fixo na agenda cultural da cidade, por meio de lei municipal 

− Criação do Festival de Inverno de Música Erudita de Três Lagoas, em parceria 

c/ outras instituições e setores 

− Ampliação do Festival de Folclore de Três Lagoas, tornando-o um evento 

internacional e turístico para o eixo de cooperação Sul-Sul de países latino-

americanos próximos, com edital de apoio à participação de grupos de diversas 

regiões do país 

− Apoio a artistas locais propiciando o acesso ao uso do espaço público para a 

realização de eventos e projetos sociais de natureza cultural, como shows, 

feiras, exposições, ações comunitárias e esportivas 

 

 

 

 

Políticas para turismo, lazer e esportes 

 

− Revitalização da Secretaria do Turismo e criação de um Plano turístico e uma 

Força-Tarefa para implantação de atividades turísticas em Três Lagoas 

− Criação de um projeto de turismo ambiental/ecológico e de esportes aquáticos 

para a cidade de Três Lagoas, com ênfase no desenvolvimento sustentável 

− Capacitação dos trabalhadores e empresários para atendimento a turistas, 

pertencentes à rede de turismo da cidade, em parceria com outros setores, 

entidades e instituições 

− Criação de um catálogo com os pontos turísticos de Três Lagoas para divulgação 

em todo o país 

− Recrutamento, capacitação e contratação de guias turísticos para a cidade 

− Ampliação e revitalização das atividades de lazer no Balneário Municipal, com 

aumento do espaço físico e adoção de práticas esportivas, implantação de 



12 

 

estabelecimentos comerciais mediante processo de contratação transparente e 

acessível a novos empreendedores 

− Promoção de passeios ciclísticos e caminhadas gerais e temáticos – como por 

exemplo para pessoas da terceira idade e turistas –, tendo como destino o 

Balneário 

− Utilização do Balneário para eventos, como conferências, simpósios, encontros 

científicos etc. 

− Criação de uma área de turismo ecológico na Cascalheira, incluindo as áreas do 

Parque do Pombo e a Reserva Biológica das Capivaras, com ações de 

infraestrutura que envolvam acesso, segurança pública, prevenção de 

acidentes, implantação de estabelecimentos comerciais para atendimento aos 

frequentadores e promoção de práticas de lazer e esportes, considerando as 

características ambientais e de proteção da área 

− Construção de praças em bairros periféricos da cidade, todas com áreas para 

parquinho infantil e maquinário para atividades físicas, incluindo rampas de 

acessibilidade, pista para caminhada/corrida e arborização 

− Criação de polos esportivos nos bairros periféricos com oferta de esportes 

variados e de turmas especiais para pessoas da terceira idade 

− Implantar um programa de formação de atletas de faixas etárias variadas em 

diversos esportes, solidificando o nome da cidade com destaque regional 

− Criar a bolsa-atleta semelhante ao programa federal, em parceria com setores 

da educação, saúde, justiça e segurança pública, para auxiliar a formação de 

atletas em esportes aquáticos que utilizem o potencial aquático da cidade, como 

remo, natação, saltos ornamentais, futebol aquático e balé aquático, tendo como 

público-alvo adolescentes infratores, indivíduos que cumpriram que passaram 

por restrição de liberdade, dependentes químicos em tratamento etc. 

− Implementação de atividades esportivas para lazer e para a prática profissional 

que envolvam esportes aquáticos in natura, nos rios e na Lagoa Maior 

− Construção de um jardim japonês para homenagear a comunidade japonesa e 

sua contribuição ao desenvolvimento de Três Lagoas, que servirá como ponto 

turístico, planejado para unir o modelo oriental e zen budista da cultura japonesa 

às características da vegetação nativa de Três Lagoas, com um paisagismo 

simbólico de harmonia e beleza que unirá as duas culturas. Nele serão plantados 

ipês (principalmente a flor do de cor rosa se parece muito com a flor da cerejeira) 

para que o jardim também se assemelhe ao belo espetáculo da Sakura japonesa 

no início da primavera, mostrando como a florada dos ipês pode inspirar-nos a 

conhecer e internalizar esta tradição japonesa, que significa ‘renovação, beleza, 
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esperança e vitalidade’. Durante o que podemos denominar de Sakura 

Treslagoense, será realizada uma feira de produtos e alimentos japoneses, com 

o apoio da comunidade e de entidades e instituições diversas 

 

 

 

 

Foto de livre acesso, disponível em: http://www.jardimbotanico.df.gov.br/galeria/jardim-japones/  

 

 

− Ainda em referência ao reconhecimento da importância da comunidade 

japonesa e de sua ancestralidade, a tradicional Festa do Bon Odori, realizada na 

cidade há mais de 48 anos como um reflexo da tradição da cultura japonesa para 

cultivar a gratidão à acolhida do povo de Três Lagoas aos imigrantes japoneses, 

será incorporada como patrimônio cultural de Três Lagoas, recebendo recursos 

públicos para sua realização, e se tornará referência cultural e turística para toda 

a região. Sabemos que as mais variadas potencialidades do capital social do 

povo japonês ainda não foram amplamente utilizadas na cidade de Três Lagoas, 

portanto, o recrudescimento da Festa do Bom Odori, com seus shows ao vivo de 

dança e música tradicionais japonesas e a venda de alimentos da culinária 

japonesa, e a construção do Jardim Japonês com a Sakura treslagoense, serão 

realizações da gestão pública capazes de elevar o desenvolvimento econômico 

e o potencial turístico 
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Foto de livre acesso, disponível em: https://www.jornaldebarueri.com.br/barueri-matsuri-festa-da-cultura-japonesa-

agita-o-parque-municipal/ 

 

 

− Reurbanização da Lagoa Maior, com medidas como a restrição do trânsito de 

automóveis e da velocidade ao redor da Lagoa, limpeza de suas águas e 

prevenção de esgotos clandestinos 

− Criação de um corredor gastronômico nas proximidades da Lagoa Maior, com 

restaurantes, bares e cafeterias 

− Implantação de ônibus no estilo Jardineira para passeios de lazer na Lagoa 

Maior nos finais de semana 

− Estímulo à culinária local e os comerciantes do ramo da gastronomia, 

capacitando empresários e trabalhadores, incluindo a produção gastronômica de 

doces de frutas nativas e pratos com peixes pescados na cidade e baseados em 

alimentos típicos como pequi, gueroba etc. 

− Revitalização do Jupiá, tornando-o um polo turístico com ênfase no meio 

ambiente, na gastronomia regional e nos esportes aquáticos, por meio de 

reforma da área e padronização dos restaurantes locais. Globalmente, a 

comunidade terá melhorias na qualidade de vida pelas reformas na infraestrutura 

local e da atividade turística e de entretenimento, que promoverão geração de 

empregos e renda 

− Inclusão da antiga ponte histórica ferroviária Francisco de Sá – um dos cartões 

postais de Três Lagoas – na rota turística da cidade, com atividades relacionadas 

à ponte, após avaliação de suas condições estruturais 

− Estímulo às atividades de artesanato treslagoense e comércio do ramo, para 

produção de produtos artesanais temáticos nativos da diversidade natural e 

cultural da cidade, como suvenires (ou souvenires) de imagens simbólicas da 

cidade: as lagoas, os rios, os peixes, as aves, a capivara, os ipês etc. 

− Fechamento de áreas de algumas ruas em regiões centrais e densamente 

povoadas da cidade, criando um corredor de serviços comerciais e para 
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mobilidade, com área para transitar a pé, de bicicleta, patins e skate, e para o 

trânsito infantil  

− Ocupação de espaços públicos em bairros com altas taxas de violência, com 

fechamento de ruas para lazer nos domingos (esta proposta será realizada 

também como ação de segurança pública) 

− Construção de polos esportivos em bairros populosos e violentos, com 

contratação de professores de educação física (esta proposta será realizada 

também como ação de segurança pública) 

− Criação de uma agenda por bairro para o uso das praças com feiras artesanais 

e alimentares, eventos de pequeno porte etc. 

 

 

 

 

Políticas para Segurança Pública Humanizada e Cidadã 

 

− Implementação de um modelo de segurança no qual vidas de negros, jovens e 

pobres importem para o poder público, sem que estes grupos sociais sejam 

invisibilizados. Portanto, entendemos que o poder público, como protetor da 

vida, deve assegurar o direito de todos e todas à segurança pública. Para isso, 

estas políticas devem ser intersetoriais e multidisciplinares com educação, 

saúde, assistência social, cultura e lazer, a serem discutidas e pensadas durante 

a gestão, em comum acordo com todos os envolvidos, por meio do Fórum de 

Segurança Pública de Três Lagoas 

− Redução de eventos de violação aos direitos humanos por parte das ações das 

polícias com capacitação e humanização dos profissionais de segurança pública 

− Valorização dos trabalhadores de segurança pública, reconhecendo e 

garantindo igualmente seus direitos 

− Reconhecimento e garantias dos direitos humanos de todos os cidadãos que 

habitam o município, por meio de um órgão para a defesa dos direitos humanos, 

a ser criado na esfera municipal em parceria com o legislativo, o judiciário e a 

sociedade civil 

− Capacitação da Guarda Municipal para adoção de uma cultura de paz e de 

abordagens humanizadas 
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− Ocupação de espaços públicos em bairros com altas taxas de violência, com 

fechamento de ruas para lazer nos domingos  

− Construção de polos esportivos em bairros populosos e violentos, com 

contratação de professores de educação física 

−  

 

 

Políticas para o Meio Ambiente 

 

− Criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente 

− Estímulo à participação popular nas decisões que envolvem meio ambiente, 

sustentabilidade e o impacto humano no ecossistema rural e urbano da cidade 

− Revitalização da Secretaria do Meio Ambiente, incluindo contratação de agentes 

ambientais 

− Melhoria da qualidade da gestão de resíduos hospitalares nos serviços de 

saúde, com campanhas para evitar o desperdício e para o descarte mais correto 

e seguro 

− Implantação de coleta seletiva do lixo em todos os bairros, com campanhas de 

educação ambiental nas escolas, na mídia e nas unidades de saúde 

− Implantação compulsória da coleta seletiva em todos os serviços públicos da 

esfera municipal 

− Incentivo, participação e organização de cooperativas de reciclagem, por meio 

de editais, gerando oportunidade de empregos, inclusive para pessoas que 

vivem abaixo da linha da pobreza, que se encontram desalentadas, que não 

possuem nenhuma qualificação profissional, que estiveram em privação de 

liberdade, que vivem em situação de grande vulnerabilidade, com ações de 

inclusão social, valorização do trabalhador e fomento à criação de uma fábricas 

de produtos reciclados, como por exemplo de vassouras de garrafas pet 

− Implementação de um Plano de Arborização Urbana para plantar árvores em 

todos os bairros da cidade, valorizando mudas regionais 

− Criação da Alameda dos Ipês num dos pontos de entrada da cidade 

− Transformação da Reserva Biológica das Capivaras, Parque do Pombo e da 

Cascalheira como espaços de pesquisa, educação e turismo ambiental, em 

parceria com universidades, plantando na região um maior número de espécies 
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vegetais que atraiam aves nativas, para que ao longo dos anos se torne um 

espaço natural para a vida de aves silvestres 

−  Limpeza e urbanização das três lagoas da cidade, com identificação de esgotos 

clandestinos, revitalização do entorno e análise dos riscos de especulação 

imobiliária em área adstrita 

− Ações de proteção para a fauna de áreas de floresta ciliar dos rios, 

principalmente de alguns pássaros que vivem exclusivamente na região e de 

animais como o macaco bugio, em parceria com universidades para identificação 

das ameaças de extinção 

− Proteção do bioma cerrado, aumentando a vigilância e a fiscalização das 

atividades agrícolas e pecuaristas com ações intersetoriais da Secretaria do 

Meio Ambiente, da Polícia Militar Ambiental, incluindo pesquisas em parceria 

com universidades e a participação da sociedade civil organizada 

− Aumento da fiscalização fluvial no rio Sucuriú para coibir a pesca ilegal durante 

o período da piracema (período de defeso), incluindo a prática da pesca 

desportiva nesse período 

− Incentivo ao turismo ambiental e ao lazer em áreas fluviais, especialmente do rio 

Sucuriú, de forma ecologicamente correta, prevenindo conflitos ambientais e 

econômicos que envolvem a construção de pousadas, a pesca, a ocupação de 

áreas ribeirinhas, a especulação imobiliária nas áreas críticas, o desmatamento 

da mata ciliar causando e o assoreamento 

− Realização de um estudo ambiental amplo e atualizado na cidade, em parceria 

com universidades, com o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul 

(IMASUL) e a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Econômico (SEMADE) para conhecer a fundo os impactos socioecológicos 

trazidos pelo cultivo de eucalipto e pela industrialização, realizando, a partir dos 

resultados, um Plano de Ações para o meio ambiente e para a população 

envolvida 

− Aumento das plantações de pequi na área urbana e rural e estimular a produção 

do fruto e seu consumo na gastronomia local, além de colaborar para a 

manutenção das aves que dele se alimentam 

− Monitoramento do bem estar dos animais já adaptados à vida urbana, como as 

capivaras habitantes da Lagoa Maior e as diversas aves 

− Realização de intensas ações de controle e redução do desmatamento, das 

queimadas e da ocupação indevida das áreas ciliares dos rios 
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− Reconhecimento do direito humano à água e ao saneamento, visando 

implementar ações de oferta de água tratada e saneamento básico para 100% 

da população de Três Lagoas  

− Fiscalizar o manejo das florestas com espécies nativas, assumindo o 

compromisso de proteção das águas e sistemas hídricos 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas para Ações Afirmativas, Promoção da Igualdade, 

Direitos Humanos e Assistência Social 

 

− Adoção de diretrizes que promovam o respeito à diversidade de gênero e o fim 

da LGBTfobia em todo o serviço público municipal, para servidores e para 

usuários, bem como diretrizes que promovam a tolerância religiosa, mantendo a 

laicidade do serviço público 

− Promoção de políticas para as mulheres visando a igualdade de gênero e a 

redução dos altos índices de violência contra a mulher na cidade de Três Lagoas, 

por meio de campanhas na mídia e de ações intersetoriais com saúde, 

educação, Judiciário, Ministério Público e Segurança Pública 

− Capacitação de equipes de saúde para o manejo de casos de violência 

doméstica, principalmente contra a mulher, o idoso e as crianças e adolescentes 
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− Promoção de políticas de igualdade racial, com inclusão de cotas para concursos 

e processos seletivos 

− Adoção de programas de inclusão social e de acesso ao emprego e renda para 

transgêneros e travestis, promovendo os direitos e a cidadania da população 

LGBT+, com cotas para concursos e processos seletivos 

− Inclusão das pessoas com deficiência em todas as esferas da gestão municipal, 

com oferta de vagas para prestação de serviços e bolsas temporárias para 

treinamentos específicos 

− Qualificação contínua e permanente dos profissionais dos Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS) 

− Melhoria do atendimento para a população de rua nos centros Pop, com 

ampliação da equipe multiprofissional  

− Articulação e maior integração da assistência social com outros setores públicos, 

implementando atividades nos CRAS/CREAS 

− Ampliação do referenciamento e articulação entre os CRAS e CREAS e 

unidades penitenciárias, objetivando o atendimento das famílias das pessoas em 

restrição de liberdade 

− Implementação de transporte público gratuito para idosos, crianças e 

adolescentes com necessidades especiais, do domicílio-serviço-domicílio 

− Atualização (ou realização se nunca foi feito) o censo de pessoas com 

necessidades especiais na cidade de Três Lagoas 

− Contratação de tradutores de LIBRAS e capacitar servidores públicos em 

LIBRAS para ampliar seu número em escolas e serviços essenciais quando 

houver demanda 

− Inclusão de obras traduzidas em Braille nos acervos das bibliotecas públicas 

− Implantação de uma Política de Habitação para a cidade de Três Lagoas, 

priorizando as correções das iniquidades produzidas pelo poder público por 

omissão e/ou desrespeito aos direitos humanos de moradia 

− Resolução da situação legal e geográfica de ocupações na cidade, como o caso 

do Jardim Primavera 

− Avaliação da situação atual dos moradores do Cinturão Verde e definir formas 

resolutivas de ocupação da terra e do direito à habitação, em parceria com 

Ministério Público e representantes da comunidade e das famílias envolvidas 
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− Ampliação do Programa de estágio da Prefeitura, com aumento no número de 

bolsas para jovens aprendizes e a realização de parcerias com outras 

instituições e entidades  

− Implantar um Programa de inserção dos ex presidiários (egressos) no mercado 

de trabalho, em parceria com diversos setores 

 

 

 

 

Políticas de Trabalho, Renda e Redução das Desigualdades 

Econômicas 

 

− Criação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável que promova a 

geração de empregos e renda por meio do agronegócio ecológico, da cultura e 

do turismo 

− Incentivo e apoio ao empreendedorismo e às micro e pequenas empresas (MPE) 

para ativação do desenvolvimento e do crescimento econômico, oferecendo 

tratamento diferenciado aos pequenos negócios, como determina a Lei Geral da 

MPE, do Microempreendedor Individual (MEI) e do Simples Nacional 

− Quando se tratar de MPE e de Microempreendedor Individual (MEI) nas áreas 

que exigem participação da Vigilância Sanitária, desburocratizar e agilizar os 

procedimentos sanitários para facilitar o empreendedorismo 

− Adoção de uma política de valorização do cooperativismo voltado para a 

economia solidária, o desenvolvimento sustentável e a justiça social para toda a 

população de Três Lagoas, com equidade e igualdade 

− Criação de uma Subsecretaria (ainda que provisória) de Economia Solidária, 

com ações de garantia de compras públicas para cooperativas de trabalhadores, 

para serviços próprios da esfera municipal, como a compra de alimentos para a 

merenda escolar, por exemplo 

− Reativação do Conselho de Saúde do Trabalhador, tendo como ação prioritária 

a promoção da qualidade do trabalho e a prevenção de acidentes de trabalho 

− Empenho da gestão pública em colaborar com a retomada da produção na 

Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III) da Petrobras em Três Lagoas, 

para geração de empregos e renda 
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− Valorizar o servidor público municipal, dialogando permanentemente, atendendo 

suas demandas expostas por meio do Sindicato, numa gestão participativa, 

humanizada e socialista, com implantação de uma verdadeira governança 

 

 

 

 

 

Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar 

nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz! 

Mario Quintana 

 

https://www.pensador.com/autor/mario_quintana/

