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Rose Modesto nasceu em 20 de fevereiro de 1978, no distrito de Culturama, município de Fáti-
ma do Sul. 

Em 2008 foi eleita vereadora de Campo Grande com 7.536 votos (1,87%) e exerceu o mandato 
de 2009-2012. Em 2012, reelegeu-se com 10.813 votos (2,50%), sendo a segunda mais votada.

Criou o projeto Tocando em Frente, que atende atualmente 820 pessoas. Com sede no Bairro 
Parati, crianças e adolescentes podem ter aulas de dança, percussão, violão, futebol, artes marciais e 
reforço escolar, além de ginástica e dança para os pais dos alunos.

Foi eleita, em 2014, vice-governadora de Mato Grosso do Sul ao lado de Reinaldo Azambuja.  

Além de vice-governadora acumulou o cargo de Secretária de Estado de Direitos Humanos, 
Assistência Social e Trabalho (SEDHAST), pasta que deixou em 01 de abril de 2016 para construir o 
projeto que será aqui apresentado para disputar a eleição para a prefeitura de Campo Grande.

De origem humilde, sua família é de pequenos agricultores e é a caçula de cinco irmãos. Mudou-
-se para Campo Grande em 1984, pois os pais queriam que os filhos estudassem e tivessem melhores 
oportunidades de futuro. 

FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Aos 21 anos conquistou seu diploma de bacharel em História, pela Universidade Católica Dom 
Bosco. Foi aluna bolsista pois a família não dispunha de recursos financeiros para sua formação profis-
sional.  

Após a formação, iniciou sua carreira como professora nas seguintes escolas públicas da Capital:

• Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli – Bairro Dom Antônio Barbosa
• Escola Municipal Professor Wilson Taveira Rosalino – Jardim Aero Rancho
• Escola Municipal Irene Szukala – Jardim das Hortências 
• Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli – Jardim Aero Rancho
• Escola Estadual Aracy Eudociak – Jardim Tijuca
• Escola Municipal Professor Antônio Lopes Lins – Portal Caiobá
• Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos – Conjunto Parati

A primeira escola em que a candidata lecionou foi justamente o local de implantação da primeira 
unidade do Projeto Rede Solidária, que ela criou enquanto Secretária da SEFHAST no governo Rei-
naldo Azambuja e que reúne os poderes governamentais, não governamentais e sociedade civil para 
realizar a transformação social da comunidade.
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HISTÓRICO PARTIDÁRIO

Rose Modesto, se eleita, será a primeira prefeita eleita democraticamente, pois indiretamente, 
a primeira prefeita de Campo Grande foi Nelly Bacha, nomeada por Wilson Barbosa Martins, então 
governador de Mato Grosso do Sul. Exerceu o cargo em um curto período de tempo: 14 de março a 
20 de maio de 1983. 

• Filiada ao PPS de 31/12/1997 a 05/09/2007.
• Filiada ao PSDB desde 28/09/2007.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA DE
ROSE MODESTO NA CÂMARA

Rose Modesto foi uma vereadora ativa. Durante seu mandato apresentou:

Totalizando 132 projetos em 6 anos, o que dá uma média de 22 por ano. 

• 75 projetos de lei
• 6 projetos de lei complementar
• 33 projetos de decreto legislativo
• 8 projetos de resolução
• 6 Propostas de Emenda à Lei Orgânica
• 4 Substitutivos

GESTÃO ROSE MODESTO NA SEDHAST
Janeiro de 2015 e Março de 2016

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST) foi refor-
mulada na gestão atual do governado Reinaldo Azambuja e é composta pelas subsecretarias de Igual-
dade Racial, Indígena, Juventude e da Mulher; e por superintendências que coordenam o Programa 
Vale Universidade, Programa Vale Renda e ainda, FUNTRAB (Fundação do Trabalho) e PROCON. 

Durante sua gestão, com planejamento e capacidade de decisão, Rose Modesto realizou uma 
série de ações:

• Foram realizadas 13.320 mil ações em 15 meses de gestão, o que resultou em 1.023.808 
milhão de pessoas atendidas.

• Em doze meses, economia de mais de R$ 19 milhões foi gerada devido à auditoria rea-
lizada no Programa Vale Renda, com o cancelamento de 8.860 benefícios que estavam em 
duplicidade e/ou não atendiam aos critérios de concessão. 
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• Com a inauguração da primeira unidade do Rede Solidária, em 2015, com a presença 
do ex-Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, a região do bairro Dom An-
tonio Barbosa, na Capital, menor renda per capita de Campo Grande, ganhou 28 cursos 
em 7 modalidades, melhorando as perspectivas dos moradores locais. Em parceria com 
a FUNTRAB, entre dezembro de 2015 e março de 2016, mais de 1,1 mil participantes do 
Rede Solidária foram capacitados, aliando qualificação e apoio na melhoria da renda. 

• Em agosto de 2016, a segunda unidade do Rede Solidária será inaugurada no Jardim 
Noroeste e o objetivo é a criação de mais 4 unidades no Estado, totalizando 6 unidades 
no total: 4 em Campo Grande e 2 em cidades localizadas na faixa de fronteira.

• O Programa Vale Universidade ampliou em 500 novas vagas a oportunidade de acesso 
ao ensino superior por meio do apoio de 90% concedido pelo governo do estado. Mais 
de 2 mil acadêmicos são beneficiados pela ação que também contempla a comunidade 
indígena de Mato Grosso do Sul.

• O repasse para entidades de assistência social cresceu significativamente. De 12 enti-
dades atendidas em 2014 com menos de R$ 500 mil de orçamento, o salto foi para 44 em 
2016 com mais de R$ 3,8 milhões em recursos.

• Na Igualdade Racial, ações da subsecretaria garantiram a inserção de Mato Grosso do 
Sul no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR, o que resultou em 
mais recursos para a área.

• As oito etnias indígenas do estado estão representadas na subsecretaria da área. O 
programa de segurança alimentar indígena entregou mais de 225 mil cestas entre 2015 e 
março de 2016. O Programa de Apoio às Comunidades Indígenas (Proacin) distribui para 
71 aldeias mais de 50 mil litros de óleo diesel e 900 sacas de semente de feijão e milho.

• Por meio da Subsecretaria da Juventude, mais de 9,7 mil atendimentos foram realiza-
dos entre realizações de conferências municipais, palestras estimulando o empreendedo-
rismo e ações dentro da Caravana da Saúde. 

• Mais de 295 mil pessoas foram alcançadas em 79 ações da Subsecretaria da Mulher. 
Rodas de conversa, encontros temáticos e ações específicas elevaram o atendimento na 
nova sede do Centro de Atendimento à Mulher (CEAM), inaugurado em 2015, em mais de 
80%.

• A FUNTRAB estimula a economia local e a economia solidária com linhas de microcré-
dito em operações superiores a R$ 1 milhão no período.

• Além dos mais de 41 mil atendimentos realizados, o PROCON também investiu na 
modernização facilitando o acesso de reclamações por meio da plataforma digital con-
sumidor.gov o que permite ações de conciliação ágeis e confiáveis. O serviço itinerante 
também percorre mais de 50 municípios de Mato Grosso do Sul atendendo as demandas 
dos consumidores locais.
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• Na área de Direitos Humanos, parcerias com a Secretaria de Educação e o Poder Judi-
ciário possibilitaram a capacitação de mais de 6,5 mil alunos e professores, no Programa 
Direitos Humanos Vai à Escola, e a entrega de mais de 19 mil documentos por meio do 
Programa de Acesso à documentação básica.

LEIS DE MAIS DESTAQUE DE AUTORIA DE ROSE
MODESTO APROVADAS ENQUANTO VEREADORA

BOTÃO DO PÂNICO

• Lei n. 5.305, publicada no Diário Oficial de Campo Grande do dia 25 de fevereiro de 
2014, cria o programa de proteção à mulher, disponibilizando o dispositivo “controle do 
pânico” para as mulheres vítimas de violência no âmbito do município de Campo Grande.

• 2015: O protótipo do “Botão da Vida” ainda estava na fase de adequação. Cinquenta 
aparelhos foram doados para fazer os primeiros trabalhos de testes.

• O Botão da Vida foi desenvolvido pela empresa WTW, de Campo Grande e teve um 
custo de R$ 20 mil, recurso doado pela Prefeitura de Campo Grande e TJ-MS.

• 04/05/2015: Controle do pânico ainda não havia sido lançado.

LEI ANTIBULLYING

• Lei Municipal nº 4.854/10, publicada no Diário Oficial de Campo Grande no dia 17 ju-
nho, proposta pelos vereadores Paulo Siufi (PMDB) e Professora Rose (PSDB) e aprovada 
em Plenário.

• Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao 
Bullying escolar, no projeto pedagógico elaborado pelas unidades municipais de ensino.

• Em 19 de maio de 2011, foram lançadas cartilhas para distribuição nas escolas da rede 
municipal, em dois formatos:

• “Guia para Educadores e Pais – Como enfrentar o bullying nas escolas”, voltado para 
pais e educadores e “Bullying, eu não pratico”, para os estudantes. O Guia para Educado-
res e Pais explica quais as formas de bullying, o papel da família, as atitudes mais frequen-
tes, dentre outros. Já a cartilha para estudantes estimula o bom convívio entre crianças e 
adolescentes.
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CIRURGIA REPARADORA PARA
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

• Projeto de Lei nº 6.842/10. Autoria: Rose Modesto e Paulo Siufi.

• Lei Municipal nº 4.931/10, publicada no Diário Oficial de Campo Grande em 19 de 
janeiro de 2011. Cria regime especial de atendimento para a mulher vítima de violência 
doméstica e familiar, nos serviços públicos de saúde, de referência em cirurgia plástica, no 
âmbito do município de Campo Grande - MS.

PARTO HUMANIZADO PARA MENORES DE 18 ANOS

• Projeto de Lei nº 7.751/14, de autoria dos vereadores Ayrton Araújo, Luiza Ribeiro, 
Rose Modesto, Paulo Siufi e Thais Helena.

• Lei Municipal nº 5.498, de 20 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial de Campo 
Grande em 26 de janeiro de 2015. 

• Institui o plano municipal para a humanização do parto das gestantes menores de de-
zoito anos na cidade de Campo Grande.

• Toda gestante menor de dezoito anos tem direito a receber Assistência Humanizada 
durante o parto, por parte das maternidades e hospitais, conveniados da rede de saúde 
pública do município de Campo Grande, integrantes do SUS.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PARA
CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL

• Projeto de Lei nº 7.449/13, de autoria de Rose Modesto.

• Lei nº 5.295, de 16 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial de Campo Grande 
em 20 de janeiro de 2015. 
• Dispõe sobre a inclusão de atividades extracurriculares de ensino da atividade educa-
ção para o trânsito voltada para a prevenção, conscientização, informação e combate à 
violência do trânsito destinados a alunos da pré-escola, ensino infantil e ensino fundamen-
tal.

• É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a AGE-
TRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande), em conjunto com 
os demais órgãos competentes da Prefeitura Municipal, estabelecer a forma e o conteúdo 
que serão ministrados aos alunos.
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MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS PORTADORAS 
DE ANEMIA, DOENÇA CELÍACA E INTOLERÂNCIA 
A LACTOSE

• Projeto de Lei nº 7.413/13, de autoria de Rose Modesto e Eduardo Romero.

• Lei n. 5.233, de 14 de novembro de 2013.

• Dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada às crianças portadoras de 
anemia, doença celíaca, e intolerância à lactose na merenda escolar de escolas municipais 
e creches municipais no município de Campo Grande e dá outras providências. 

• Cabe à Secretaria Municipal de Saúde providenciar, ao longo do ano, exames que de-
tectem as doenças citadas nesta Lei e, à Secretaria Municipal de Educação, elaborar e 
distribuir os cardápios especiais a crianças portadoras destas deficiências nutricionais

BANHEIROS QUÍMICOS ADAPTADOS
ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

• Projeto de Lei nº 6.786/10, de autoria de Rose Modesto.

• Lei Municipal nº 4.845/10, de 21 de maio de 2010, publicada no Diário Oficial de Cam-
po Grande em 25 de maio de 2010.

• Colocação de banheiros químicos e instalação de acessos aos camarotes e palcos, di-
recionados às pessoas com deficiência, nos eventos realizados no município de Campo 
Grande - MS.

BOLSA UNIVERSITÁRIA DE
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

• Projeto de Lei nº 6.969/11, de autoria de Rose Modesto.

• Lei Municipal nº 5.059/12, de 03 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial de Campo 
Grande em 04 de abril de 2012.

• Institui o programa bolsa universitária de graduação e pós-graduação.

• O financiamento dos encargos educacionais será de no mínimo 10% (dez por cento) e 
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DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA NOS CEINF’S

• Projeto de Lei nº 7.522/13, de autoria de Rose Modesto.

• Lei Municipal nº 5.255/13, de 23 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial de 
Campo Grande em 30 de dezembro de 2013.

• Dispõe sobre a divulgação da lista de espera por vaga nos Centros de Educação Infantil 
(Ceinf’s) no âmbito do município de Campo Grande, para evitar qualquer favorecimento e 
garantir igualdade a todos que desejam uma vaga nas unidades educacionais.

• A falta de transparência era reclamação frequente dos pais. 

no máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, de forma que em casos 
excepcionais o bolsista poderá ser contemplado com 80% (oitenta por cento) do valor da 
mensalidade.
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Cláudio Mendonça nasceu em 23/08/1973 na cidade de Nioaque (MS). É economista e advoga-
do, filiado ao Partido da República desde abril de 2016.

Entre 2000 e 2002 foi assessor econômico da FAMASUL.

Desde 2005 é Sócio-Diretor da 7M Alimentos LTDA ME – NATUBOM.

Em 1998 iniciou carreira como consultor independente. Em 2003, se tornou produtor rural. 

Foi Presidente do Conselho Regional de Economia – CORECON/MS, no período 2001/2002.

De 2003 a 2005: atuou como Diretor Técnico do SEBRAE/MS.

Desde 2007 até 1 de junho de 2016 (quando pediu licença) foi Diretor-Superintendente do SE-
BRAE/MS, atuando na articulação institucional e política da instituição, definindo parcerias convergen-
tes com as diretrizes da empresa e executando as ações de acordo com o planejamento estratégico 
aprovado pelo Conselho Deliberativo Estadual.

Como Diretor da Natubom, indústria de alimentos naturais, com sede em Campo Grande (MS), 
obteve oportunidade de adquirir conhecimentos sobre a administração de uma empresa, vivenciando 
as dificuldades diárias e tendo a possibilidade de aplicar seus fundamentos teóricos na prática.  

FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Filho do meio – tem dois irmãos, um mais velho, engenheiro e uma irmã mais nova, advogada. O 
pai é produtor rural/comerciante e a mãe, cuida do lar e também é empresária.

Casado com Renata Paula Possari Mendonça (41), advogada e tem um filho, Raphael Possari 
Mendonça, de 8 anos.

É graduado em Ciências Econômicas pela UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
e em Direito pela UNAES - Campo Grande/MS.

É Pós-graduado em MBA Gestão Empresarial pela FGV – Fundação Getúlio Vargas – Campo 
Grande/MS.

Participou do FGV CEO Internacional - Programa de Aprimoramento Empresarial, oferecido pela 
Fundação Getúlio Vargas, que reúne importantes executivos do país em um ambiente acadêmico e 
fomenta de maneira dinâmica e participativa a troca de experiências e de conhecimento.

Iniciou sua carreira em 1998 como consultor independente até o ano de 2003, quando iniciou 
suas atividades como produtor rural.

Como consultor independente, realizou diversos estudos de cadeias produtivas em Mato Gros-
so do Sul, com publicações conjuntas com outros autores, tais como: Cadeia Produtiva da Carne Bovi-
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na de Mato Grosso do Sul e Cotonicultura: Algodão/Têxtil.

Entre 2000 e 2002 atuou como assessor econômico pela FAMASUL – Federação da Agricultura 
de Mato Grosso do Sul. Após seis meses designado para estruturar o Departamento Econômico, teve 
a oportunidade de conhecer as maiores federações deste setor no país, para formatar um modelo de 
assessoria visando atender à diretoria desta entidade.

Foi Presidente do Conselho Regional de Economia – CORECON/MS, no período 2001/2002.

Foi Presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Mato Grosso do Sul, no triênio 
2013/2015.

Atualmente é Diretor-Presidente do Conselho Consultivo da Junior Achievement, triênio 
2014/2016 e conselheiro estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul.

SEMINÁRIOS E MISSÕES ESPECIAIS

Seminários de formação e aperfeiçoamento profissional como no Programa de Gestão Avançada 
da Amana Key, em São Paulo.

Seminário Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais, no INSEAD em Fontainebleau/França.

Programa Excelência em Liderança do IEL, em Bento Gonçalves/RS.

Programa Internacional de Desenvolvimento de Dirigentes do Sistema Sebrae, em Milão/Itália.
 
Missões governamentais e empresariais à China, Itália, Estados Unidos, Inglaterra e Escócia.

HISTÓRICO PARTIDÁRIO

• Filiado ao PR – Partido da República – desde 02 de abril de 2016 – última data para filiação 
partidária a fim de concorrer às Eleições 2016

• Filiou-se quando era muito jovem ao PSDB de Nioaque.
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O dia a dia das pessoas é construído desde o despertar. Fazer o café, se preparar para o trabalho 
ou para a escola, alimentar a alma com a esperança de um bom dia, são coisas que todos vivenciamos 
e que se repetem a cada novo dia.

As pessoas são determinadas, têm esperança e, por isso, tocam sua vida em frente buscando o 
melhor para si e suas famílias. Elas querem vencer, querem prosperar, querem uma vida melhor e lutam 
diariamente por isso.

São inúmeras as necessidades e demandas que os indivíduos apresentam para o poder público 
na intenção de melhorar continuamente sua qualidade de vida. Entretanto, a instabilidade econômica, 
a crise política e as restrições financeiras dos estados e municípios impõem a necessidade de adoção 
de novas e inovadoras formas de gestão, práticos e eficazes instrumentos de políticas públicas e aden-
samento do diálogo com as diversas comunidades, grupos sociais e políticos.

Mas o mais importante é entender que a gestão de Campo Grande precisa ser construída com 
diversas mãos, sensibilizando e estimulando a participação das pessoas, incluindo todos os setores 
da sociedade, formulando políticas públicas transversais em função da complexidade e interfaces dos 
diversos problemas que o município apresenta, fomentando a implementação das ações por meio da 
formação de redes e de parcerias com o setor privado.

O prefeito precisar ter a capacidade de coordenar as ações e esforços na resolução dos proble-
mas da cidade. Ele precisa ser um líder proativo, dinâmico, um gestor competente e capaz de dialogar 
e aglutinar forças com o objetivo de desenvolver plenamente o município. Ao mesmo tempo, precisa 
ser visionário para não somente resolver problemas cotidianos, mas também, preparar o município 
para o futuro por meio da adoção de políticas estruturantes para torná-lo moderno, próspero, susten-
tável, digital mas, principalmente, fraterno.

Campo Grande precisa avançar e entrar definitivamente no século 21. As pessoas ainda enfren-
tam filas nos postos de saúde, precisam de médicos e não os encontram, andam por ruas cheias de 
buraco, colocando em risco a vida dos outros e a sua própria, não há segurança no trânsito e todo dia 
acidentes continuam ocorrendo, machucando uns e ceifando vidas de outros.

A cidade está sem gestão, sem planejamento, pois os problemas se agravam e não há perspec-
tiva de solução, não há indícios de diálogo com a sociedade para saber o que precisa ser feito priori-
tariamente.

A cidade não pode mais conviver com os mesmos problemas, eles precisam ser resolvidos e pra 
isso é necessário ter coragem para mudar. É o que estamos propondo na construção deste plano de 
governo: a transformação do município.

Mas essa transformação deverá ser segura, consistente e dialogada. O que se propõe neste pla-
no de governo é a realização de uma gestão planejada a partir das reais necessidades da população 
campo-grandense. Para isso, mais uma vez colocou-se nas ruas o projeto Pensando Campo Grande, 
cujo objetivo foi andar pela cidade, ouvir as pessoas, identificar as suas necessidades, compartilhar das 
suas angústias e sonhos para subsidiar a construção de um plano verdadeiramente democrático e que 
possa servir de base para uma gestão transparente, ética, eficaz e comprometida com os resultados 
que o campo-grandense deseja.
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Não se pode discutir a construção de um plano de governo sem considerar a conjuntura política 
e econômica por que passa o país. A crise pela qual passa o país impõe a necessidade de resgatar va-
lores e práticas da boa política e buscar uma reaproximação com a sociedade para se refazer a agenda 
de prioridades e trabalho.

Os muitos erros cometidos na história recente de Campo Grande merecem uma profunda refle-
xão para reafirmar algumas práticas e desapegar de muitas outras, rever valores e crenças.

O PSDB aprendeu muito com a experiência do Pensando Campo Grande (2012) e do Pensando 
Mato Grosso do Sul (2014). Por essa razão, colocou novamente nas ruas o Pensando Campo Grande, 
pois somente ouvindo as pessoas, olhando olho no olho, sendo sincero, se comprometendo com o que 
é factível, acabando com as promessas vazias é que se pode construir um projeto de mudança social, 
econômica e política que possa resgatar o sonho de viver numa cidade que tenha qualidade de vida, 
que seja próspera e que se tenha uma boa perspectiva de futuro para todos indistintamente.

O cidadão não quer mais embarcar em aventuras irresponsáveis e nem mesmo ficar preso às 
velhas e arcaicas tradições políticas. Esses dois modelos de gestão predominaram na história recente 
de Campo Grande sem conseguir promover o desenvolvimento do município. Ao contrário, a popu-
lação ainda enfrenta problemas antigos que maltratam os cidadãos: é o medo da dengue, é a falta de 
médicos nos postos de saúde, são os inúmeros buracos espalhados nas ruas, é a rua sem iluminação 
e muitos outros.

Numa democracia, o poder público, em especial a prefeitura, exerce um papel fundamental na 
indução do processo de desenvolvimento, que deve atender às dimensões sociais, econômicas, políti-
cas, culturais, étnicas e ambientais. Sem desenvolvimento pleno a indivíduo não usufruiu do seu maior 
bem: a liberdade.

É preciso governar para o povo. Neste sentido, a prefeitura deve construir e manter as pontes 
de diálogo com os cidadãos e com a sociedade civil organizada. Está sob sua responsabilidade pres-
tar com qualidade os serviços desejados pela população, seja por necessidade legal ou pela simples 
vontade popular.

Por essas razões, Rose Modesto propõe aos campo-grandenses uma gestão da prefeitura base-
ada nos seguintes princípios:

A partir desses princípios é possível promover uma gestão municipal que dê as respostas de 
resolução aos diversos problemas da cidade, pavimentando assim, as bases para que a recoloque nos 
caminhos do futuro desejável.

• Atendimento às necessidades prioritárias da população.
• Transparência de ações.
• Gestão planejada e voltada para resultados.
• Utilização plena e eficaz dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
• Respeito ao dinheiro do contribuinte.
• Inclusão social e produtiva de todo cidadão.
• Formulação dialogada das políticas públicas.
• Valorização do servidor público.
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É dever constitucional do município, em cooperação e integração com os governos estadual e 
federal, oferecer e prestar os serviços de atendimento à saúde para a população. Todas essas esferas 
da administração pública podem criar mecanismos técnicos e financeiros que promovam a oferta de 
serviços de saúde que atendam às necessidades de toda a população, com qualidade, presteza e res-
peito. Esses serviços vêm sendo prestados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar de todo um conjunto de ações realizadas pelos órgãos públicos ligados à área de saúde 
e também dos esforços das entidades da iniciativa privada que oferecem serviços de saúde de forma 
complementar ao SUS, ainda assim, a população sofre com o atendimento de saúde. As razões são 
inúmeras, mas destacam-se, por exemplo, a crônica falta de médico nos postos de saúde e, conse-
quentemente, um atendimento sem qualidade, a falta de remédio e vacinas nos postos de saúde, as 
dificuldades de agendamento de exames e consultas, dentre outros fatores que só agravam a deses-
perança das pessoas na capacidade do poder público em resolver os problemas.

O município precisa se envolver mais. O prefeito precisa ser um líder que defenda efetivamente 
os direitos da população e interaja com o Estado e com a União na busca de recursos e soluções para a 
saúde. Se a prefeitura não possui uma atitude proativa no interesse do cidadão, os problemas tendem 
a agravar.

O protagonismo na área da saúde deve ser exercido pelo município. É o prefeito que deve ga-
rantir o acesso da população aos serviços da atenção básica de saúde e aos serviços especializados de 
média e alta complexidade. Isso é lei. 

Por essas razões, os grandes desafios a serem superados para uma gestão adequada da saúde 
são os seguintes:

• Recuperar a credibilidade da Secretaria de Saúde do município.

• Realizar ações em parceria e cooperação com os governos estadual e federal para a 
melhoria definitiva da prestação dos serviços em saúde aproveitando as experiências bem-
-sucedidas, como a Caravana da Saúde, que têm atendido às prioridades das pessoas.

• Aumentar o número de médicos e garantir sua presença nos postos de saúde prestan-
do atendimento digno e necessário à população.

• Implantar uma nova forma de gestão na saúde que garanta a eficácia do atendimento 
à população.

• Estruturar o sistema de saúde de forma inovadora a partir das Linhas de Cuidados.
• Promover investimentos em tecnologia na saúde.

• Criar mecanismos de controle e avaliação do atendimento nos postos de saúde por 
parte da população.

• Garantir atendimento humanizado e de qualidade nos postos de saúde.

• Adequar as estruturas físicas, de equipamento e de pessoal existente na rede de saúde 
para prestar um serviço de excelência.
• Garantir e apoiar a conclusão do Hospital do Trauma e do Hospital do Câncer.
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• Contribuir para uma gestão eficiente da Santa Casa de modo a atender mais pessoas e 
melhorar a qualidade do atendimento.

• Buscar parcerias para zerar as filas de exames e cirurgias.

• Realizar parceria entre a Prefeitura, Governo do Estado, Hospital do Câncer de Bar-
retos e Hospital Alfredo Abrahão para garantir a realização de exames de diagnóstico e, 
uma vez detectado um câncer e a necessidade de operação, que todas as pessoas que 
precisem sejam operadas.

• Garantir a disponibilidade e entrega de medicamentos e vacinas àqueles que precisam.

• Fazer funcionar (reestruturar, reformar, terminar, equipar) os postos de saúde e as UPA’s 
já existentes.

• Implantar um plano de carreira pública para os profissionais da saúde que ofereça uma 
perspectiva de crescimento, ascensão e realização profissional.

• Proporcionar o atendimento de consultas, exames e diagnósticos de forma integrada e 
coordenada para evitar que o cidadão ande desorientado pela cidade em busca de aten-
dimento.

• Promover o atendimento centrado na prevenção, sem desconsiderar a atenção.

• Atender plenamente às necessidades de cirurgias eletivas e exames especializados.

• Integrar a regulação municipal com a regulação estadual para se garantir a gestão so-
bre transporte (SAMU), vagas, exames e procedimentos.

• Realizar ações de promoção da saúde no campo.

• Promover o atendimento médico e odontológico para as famílias da zona rural.

• Fortalecer a rede de saúde mental com ênfase no enfrentamento da dependência quí-
mica.

• Implantar o serviço de ortodontia e ortopedia funcional na rede pública.

• Ampliar o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) para pacientes egressos de inter-
nações hospitalares.

• Integrar a Secretaria de Saúde com a rede de ensino pública e privada possibilitando 
que as unidades de saúde se transformem em centros de formação e qualificação para 
profissionais da área da saúde.

• Promover e assegurar plenamente a saúde da mulher, da criança, do homem, dos idosos.
• Ampliar as campanhas de cobertura vacinal.

• Erradicar a dengue.



25



26



27

É consenso a ideia de que a educação é essencial para a promoção do desenvolvimento susten-
tável. Mas, para transformar este consenso em realidade, é necessário que haja uma decisão política 
definitiva que priorize a área na gestão pública. 

Para que o município de Campo Grande, em poucos anos, possa estar entre aqueles com maior 
desempenho e qualidade na educação, teremos que priorizar os investimentos públicos nessa área 
e melhorar substancialmente a gestão e a utilização dos recursos financeiros e humanos disponíveis.

No entanto, o esforço educativo não pode ser realizado apenas e exclusivamente pela escola. 
A sociedade tem que criar redes e instituições que, para além da escola, se ocupem da formação, da 
cultura, da ciência, da arte, do desporto para as novas gerações.

No entanto, em pleno século 21, ainda há pessoas analfabetas e o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) de Campo Grande, ao invés de avançar, vem caindo: o índice de qualidade 
do Fundamental I (1º ao5º ano) caiu de 5,8 em 2011 para 5,4 em 2013 e, no Fundamental II, de 5,0 em 
2011 para 4,7 em 2013. Com esses índices em decréscimo fica evidenciada a falta de investimento na 
qualidade da educação. 

É preciso dar atenção a fatores como o cuidado com a aprendizagem daqueles com maiores difi-
culdades de aprender, estrutura das escolas, merenda de qualidade, gestão escolar eficaz, valorização 
do profissional da educação entre outros. 

O problema se agrava quando se constata que o maior gargalo na área da educação está na 
oferta de creches para as crianças de 0 a 3 anos. Além disso, a Rede Municipal de Educação até mea-
dos de junho de 2016 ainda não havia cumprido a meta preconizada na Lei, no que se refere à univer-
salização da pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Neste sentido, estão fora da sala de aula 
da pré-escola cerca de 375 crianças. A demanda de crianças fora das creches com idade de 0 a 3 anos 
de idade é de quase 10 mil crianças. 

Como se não bastasse o descuido com a educação infantil, 23,9% dos alunos que ingressaram no 
primeiro ano do ensino fundamental na Rede Municipal de Campo Grande, não chegam a concluir essa 
etapa de ensino na idade certa.  Esse dado demonstra a necessidade de se investir na aprendizagem 
do cidadão e, consequentemente, evitar o desperdício dos recursos públicos. 

Por essa razão e por todos os problemas e desafios apresentados é necessário priorizar a área 
da educação como investimento nas futuras gerações e no desenvolvimento efetivo da cidade. 

Atualmente, os principais problemas diagnosticados na área de educação do município de Cam-
po Grande são os seguintes:

• Estagnação do número de escolas e CEINF´s, estrangulando a oferta de vagas e dei-
xando crianças fora da escola.

• Escolas urbanas e rurais com infraestruturas precárias com vários anos sem manuten-
ção.

• CEINF’s com infraestrutura precária e obsoleta, como por exemplo, a falta de parques 
infantis.
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• Número de CEINF’s insuficientes para atender a demanda de crianças de zero a três 
anos.

• Falta de critério técnico para escolha e nomeação de diretores das escolas e CEINF’s.

• Falta de critério para a lotação de coordenadores pedagógicos nas escolas e CEINF’s

• Baixo índice da qualidade da educação do município. 

• Falta de uma política de implantação das escolas de tempo integral. 

• Excesso de contratação de professores temporários.

• Problemas na distribuição e na qualidade da merenda escolar.

• Falta de política de valorização do magistério, piso nacional não cumprido nos aos de 
2014 e 2015.

• Falta de uma política de jovens e adultos que atenda as demandas atuais e aumente o 
número de matriculados nesta modalidade de ensino.  

• Falta de uma política que atenda aos alunos com dificuldades de aprendizagem

• Falta de acompanhamento do processo pedagógico e de gestão nas escolas e CEINF’s.

• Descontinuidade da formação continuada para os professores desde 2015.

• Família fora da escola e sem instrumentos efetivos de participação na vida escolar dos 
seus filhos.

• Ausência de Salas de Recursos Multifuncionais para oferecer atendimento educacional 
especializado às crianças da educação infantil matriculadas nos Centros de Educação In-
fantil.

• Encerramento dos Convênios com as Instituições Especializadas para realização de psi-
codiagnóstico e atendimento em fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psiquia-
tria e neurologia. 

• Rede lógica sucateada e falta de servidor (informática) na SEMED para atender as de-
mandas técnicas e pedagógicas da REME.

• Aumento no número de alunos reprovadas, em especial, no ensino fundamental II

• Falta de um processo dinâmico de manutenções e pequenas reformas das escolas e 
CEINF’s.

• Várias obras de CEINF’s e Escolas paradas a mais de 3 anos.
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• Diminuição do número de escolas com projetos esportivos no turno contrário as aulas.

• Diminuição do número de escolas com atividades artísticas, esportivas e culturais.
Diante destes problemas, os principais desafios para a nova gestão municipal são os se-
guintes:

• Estabelecer um modelo de processo pedagógico, buscando estabelecer um padrão de 
excelência na educação ofertada as crianças e jovens.

• Aumentar as escolas que tenham sua organização baseada no ensino integral em tem-
po integral.

• Implementar uma escola de gestores.

• Estimular a criação de grêmios estudantis nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

• Ofertar um programa municipal de formação continuada de professores, instrumenta-
lizar as escolas da Rede de forma a motivar os professores utilizando novas tecnologias 
educacionais e recursos midiáticos, para uma prática mais efetiva em que o professor se 
torne um orientador e o aluno como partícipe do seu processo de aprendizagem.

• Promover a ampliação do atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um 
ambiente adequado à criança em seus primeiros anos de vida, e também, para que os pais 
tenham tranquilidade enquanto trabalham.

• Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de acesso demo-
crático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e desenvolvendo esforços 
pela ampliação gradual da oferta.

• Promover o fortalecimento da política de entrega dos uniformes e materiais escolares 
no início do ano letivo, assegurando a qualidade dos kits adquiridos e cobrando o cumpri-
mento dos prazos de entrega.

• Implantar política intersetorial no âmbito da educação e saúde para realização de psi-
codiagnóstico e atendimento em fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psiquia-
tria e neurologia.

• Melhorar a infraestrutura das escolas rurais e urbanas e equipá-las. 

• Melhorar a infraestrutura física dos CEINF’s (ativação de parques, reformas e ampliação 
dos espaços).

• Ampliar o atendimento nos CEINF’s para as crianças de 0 a 3 anos. 

• Criar critérios democráticos para descentralizar a gestão das escolas e CEINF’s.

• Implantar a política de gestão e de coordenação pedagógica das escolas.
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• Melhorar os indicadores de qualidade da educação. 

• Ampliar o número de escolas em tempo integral, prioritariamente, nas regiões onde os 
índices de vulnerabilidade social e violência são elevados.

• Melhorar a distribuição e qualidade da merenda escolar.

• Valorizar efetivamente o profissional da educação e cumprir o piso nacional.

• Criar uma política de educação inovadora que realmente atenda aos Jovens e Adultos, 
com a permanência e qualidade da educação oferecida. 

• Implantar o atendimento sistematizado às crianças com dificuldades de aprendizagem.

• Incorporar as tecnologias como instrumentos de formação e de melhoria da prática 
pedagógica.

• Estimular a participação das famílias na elaboração dos projetos político-pedagógicos 
da escola.

• Implantar salas de recursos multifuncionais para oferecimento do Atendimento Educa-
cional Especializado na Educação Infantil.

• Melhorar a rede lógica da Rede Municipal de Ensino para atender com eficácia as ne-
cessidades gerais e específicas dos processos de gestão educacional.

• Diminuir o número de adolescentes reprovados na REME com oferecimento de cuida-
do pedagógico especial

• Decentralizar o atendimento das demandas de manutenção e pequenas reformas nas 
escolas e CEINF’s da REME.

• Criar critérios para a retomada das obras paradas. 
• Fortalecer os projetos no contra turno das escolas municipais.

• Aumento e fortalecimento dos projetos para as escolas nos finais de semana, criando 
critérios para sua implantação e implementação.
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De acordo com a Constituição Federal a segurança pública e a segurança de trânsito são de 
responsabilidade de todas as esferas governamentais: municípios, estados e união. A lei permite que 
os municípios criem as guardas municipais para que o poder público possa atender às necessidades 
da população.

Campo Grande possui uma guarda municipal. Ela deveria atuar de forma complementar à gestão 
de segurança pública no município em parceria com as forças policiais estaduais (Polícia Militar, Polícia 
Civil e Polícia Rodoviária).

No entanto, apesar do que preconiza a lei, há uma série de dificuldades atualmente que impe-
dem que as ações da guarda municipal sejam integradas com as demais polícias. Isso é ruim. Quem 
paga o preço pela falta de integração e parceria é a população. A insegurança nos bairros, nas casas, 
nas escolas, nos prédios públicos só tende a piorar se não forem superadas as limitações de compar-
tilhamento de ações.

A guarda municipal precisa se fazer mais presente no cotidiano do cidadão. As pessoas desejam 
sentir a presença da guarda nas ruas, acolhendo o cidadão, interagindo com a comunidade, conhecen-
do e ajudando a resolver os seus problemas.

Entretanto, as dificuldades impõem restrições ao oferecimento dos serviços de segurança com 
qualidade: o corpo de guardas não possui o número desejado de pessoal, a infraestrutura é inadequa-
da e falta capacitação.

Ainda mais grave é a situação da segurança de trânsito. Apesar do município possuir um órgão 
responsável, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), a cidade sofre com um trânsito 
violento, que vitima diariamente muitos trabalhadores. Para a plena integração ao Sistema Nacional 
de Trânsito e funcionamento efetivo a AGETRAN deveria desenvolver ações de engenharia de tráfego, 
fiscalização, educação de trânsito e controle e análise de estatística. Uma rápida passada de olhos nos 
jornais diários mostra que alguma coisa não está funcionando bem. É preciso reverter esse quadro. A 
cada novo acidente nas vias públicas todos perdem, em especial, as famílias das vítimas.

Os principais problemas identificados na área de segurança são os seguintes:

• Falta de policiamento nos bairros.

• Ruas sem iluminação ou mal iluminadas, especialmente, nos bairros.

• A população se sente desprotegida.

• Aumento da violência contra os jovens e mulheres.

• Falta interação da guarda municipal com as forças policiais estaduais.

• A guarda municipal não possui estrutura, veículos e equipamentos adequados ao seu 
pleno funcionamento.

• O número de agentes de trânsito é insuficiente para as necessidades da cidade.

• Os acidentes de trânsito aumentam a cada dia.
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• A Defesa Civil do município também possui baixo número de servidores e estrutura 
inadequada ao pleno atendimento quando acionada.

Diante desses problemas, a futura gestão tem à frente importantes desafios a serem su-
perados:

• Promover a integração das ações da Guarda Municipal com as forças policiais estaduais 
para melhorar a segurança pública no centro e nos bairros.

• Criar um sistema de troca de informações e compartilhamento de inteligência, ações 
conjuntas e capacitação. 

• Aumentar o efetivo da guarda municipal e da AGETRAN.

• Garantir a capacitação da Guarda Municipal para atuar armada junto às Polícias Militar 
e Civil.

• Buscar alternativas para que a Guarda Municipal possa priorizar a atuação em escolas, 
postos de saúde, parques e praças, estações de ônibus e, principalmente, no apoio às 
ações de segurança das policiais.

• Acabar com os desvios de função de contingentes da Guarda Municipal.

• Garantir junto ao Governo do Estado a ampliação do contingente de Policiais Militares 
e Civis para Campo Grande.

• Promover blitz em conjunto com as polícias para garantir mais segurança.

• Ampliar a parceria com os Conselhos de Segurança dos bairros e regiões.

• Aproximar a Guarda Municipal das escolas e das associações de bairro, fazendo com 
que a população tenha na Guarda Municipal uma referência comunitária.

• Promover políticas de prevenção à violência.

• Promover políticas de educação para o trânsito.

• Fiscalizar o trânsito e orientar a população.

• Reduzir o número de acidentes de trânsito nas vias públicas.

• Reestruturar a Defesa Civil.

• Implantar um gabinete de gerenciamento de crises.

• Envolver a comunidade por meio do estímulo e apoio aos grupos de vizinhança solidá-
ria.

• Interagir e apoiar a Polícia Militar Ambiental na prevenção e combate aos crimes am-
bientais.
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O trabalho é a base pela qual se constrói a riqueza de uma sociedade. Neste sentido, a política 
de desenvolvimento de Campo Grande precisa ser revista para que se possa criar um ambiente empre-
sarial propício à expansão dos negócios e para criação de novas oportunidades de trabalho, emprego 
e renda.

O modelo atual de desenvolvimento se esgotou e já não consegue manter o dinamismo que a 
cidade sempre teve. Não se consegue atrair novos investimentos, novas empresas e muito menos se 
consegue manter a competitividade das existentes.

As discussões para elaboração de uma nova política de desenvolvimento precisam considerar, no 
entanto, além dos aspectos econômicos, os aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental e de 
responsabilidade social. Os ganhos econômicos precisam ser compartilhados com toda a sociedade.

É necessário rever a política de desenvolvimento municipal e reavaliar a forma como são conce-
didos os incentivos às empresas. O foco do desenvolvimento tem que ser a geração de emprego e o 
aumento da competitividade do setor produtivo.

Não se pode desconsiderar na nova política a importância do agronegócio municipal. Além da 
oferta de produtos agrícolas e pecuários, o campo exerce um papel importante na agenda ambiental, 
pois as ações de preservação e conservação contribuem para a adequação do município aos efeitos 
das mudanças climáticas. É necessário também, fazer o uso adequado dos instrumentos legais já exis-
tentes que permitem a compra de produtos dos pequenos produtores rurais por parte da prefeitura, 
especialmente, para a melhoria da qualidade da merenda escolar.

Outro setor econômico importante para Campo Grande é o turismo. A maioria dos turistas que 
visita Mato Grosso do Sul passa por Campo Grande. Além disso, a cidade sedia uma série de eventos 
nas universidades, nas empresas, nas entidades do Sistema S, nos órgãos públicos municipais, estadu-
ais e federais e, por isso, recebe pessoas o ano todo. Isso é uma oportunidade para se gerar emprego 
e renda.

Apesar do potencial econômico da cidade, o processo de desenvolvimento perdeu coordena-
ção, não há planejamento, não há regras claras que orientem a atividade empresarial e produtiva. 
Dessa forma, reorganizar o processo de desenvolvimento de Campo Grande não será tarefa fácil pelas 
seguintes razões:

• A atração de empresas e novos investimentos estão comprometidos pela inexistência 
de regras claras.

• Os polos empresariais carecem de infraestrutura: asfalto, captação de água pluvial, 
esgoto.

• Os polos empresariais possuem grandes vazios econômicos: terrenos foram doados, 
mas até hoje empresas não realizaram investimentos.

• As pessoas que trabalham nos polos têm diversas dificuldades: sua moradia não é 
perto, o acesso pelo transporte público não é fácil, as mães trabalhadoras não encontram 
creches para seus filhos nas proximidades dos polos.
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• Não há uma política que promova o desenvolvimento das economias dos bairros.

• Não há política específica para a promoção do turismo no município.

• Os pequenos negócios do município não são apoiados pela prefeitura e perdem com-
petitividade continuamente.

• Os produtores rurais e o agronegócio não têm sido considerados nos planos de desen-
volvimento municipal.

• As pessoas não têm sido qualificadas e diminuem suas chances de empregabilidade.

• A prefeitura não tem realizado parcerias em prol do desenvolvimento do município 
com o Sistema S, com as universidades e outras entidades.

Diante disso, entendem-se que os principais desafios da futura gestão sejam os seguintes:

• Rever a lei de incentivos vigente.

• Realizar inventário dos lotes concedidos nos polos empresariais.

• Avaliar as alternativas produtivas para os terrenos doados às empresas, porém, não 
utilizados.

• Adotar o plano diretor como ferramenta de gestão.

• Criar um ambiente favorável à atração de investimentos.

• Rever a eficácia do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Gran-
de – PRODES.

• Reestruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CODECON.

• Promover a competitividade do setor produtivo.

• Consolidar Campo Grande como um centro distribuidor de bens e serviços.

• Promover a integração plena dos trabalhadores aos polos empresariais.

• Promover e consolidar Campo Grande como uma economia de base industrial diversi-
ficada.

• Orientar a qualificação profissional para atender uma economia diversificada.

• Estimular a economia dos bairros, tornando-a dinâmica, geradora de emprego e opor-
tunidades para seus moradores.

• Consolidar Campo Grande como centro da atividade turística estadual.
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• Avaliar a infraestrutura turística necessária para promover o turismo no município.

• Buscar parcerias para promoção da competitividade das empresas nos bairros.

• Implementar a lei municipal da microempresa e empresa de pequeno porte para pro-
mover a competitividade dos pequenos negócios.

• Integrar as propriedades rurais como parte da economia municipal.

• Transformar Campo Grande numa cidade sustentável e digital.

• Promover a preservação das nascentes dos córregos que banham o município.

• Adotar o modelo de gestão do Parque das Nações Indígenas nos parques municipais.

• Aprimorar a gestão pública por meio da melhoria de processos, investimentos no uso 
de tecnologia e capacitação de equipes.

• Compartilhar estruturas de atendimento ao cidadão com órgãos estaduais.

• Implementar ações integradas para o desenvolvimento econômico em parceria com as 
universidades.

• Revitalizar o centro da cidade, por meio de obras que tornem a região comercial mais 
atraente e segura, melhoria na acessibilidade e plantio de árvores.

• Oferecer apoio aos pequenos e médios produtores rurais, que formam o cinturão ver-
de da cidade para modernizar a produção e desenvolver pequenas agroindústrias.

• Incentivar a produção nos assentamentos rurais para que participem do abastecimento 
de alimentos para Campo Grande.

• Incentivar a implantação de roteiros de turismo rural no município.

• Apoiar a atração de eventos para incentivar o turismo de negócios na cidade.

• Consolidar o turismo de negócios e eventos programados na capital.

• Rever o estatuto dos conselhos municipais para dar efetividade à sua atuação.

• Incentivar às indústrias de produtos de origem animal, cadastradas no Serviço de Ins-
peção Municipal (SIM) para adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produto de Ori-
gem Animal (SISBI).

• Apoiar ao núcleo de produtores do entorno de Campo Grande para a produção em 
escala e na comercialização dos produtos.

• Incentivar a organização dos produtores de assentamentos rurais.
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• Realizar manutenção contínua das estradas vicinais.

• Apoiar obras de eletrificação rural e de manutenção da qualidade dos serviços presta-
dos pela concessionária de energia elétrica.

• Repactuar e atualizar as ações propostas na agenda 21 - Campo Grande.

• Controlar a população de capivaras na área urbana do município.

• Buscar parcerias para promover o desenvolvimento do município.
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A atividade física proporciona bem-estar e qualidade de vida das pessoas e é direito de cada 
cidadão e dever do Estado, na forma disposta na Constituição Federal em seu artigo 217. 

O poder público, além de proporcionar a prática de atividades físicas e de lazer que envolva 
todas as faixas etárias, deve estimular a convivência social, a formação de gestores e lideranças comu-
nitárias, fomentar a pesquisa e a socialização do conhecimento. 

A ausência de políticas e planos de esporte e lazer para Campo Grande tem proporcionado um 
sucateamento das instalações esportivas, fato que têm suprimido Campo Grande dos eventos nacio-
nais com enorme prejuízo às representações desportivas e a própria evolução do esporte na cidade.

Além disso, o poder público municipal recuou seus investimentos e apoio ao setor desestimulan-
do a parceria com a iniciativa privada prejudicando assim, a população e os talentos esportivos.

Os problemas na área de esporte e lazer são vários, mas destacam-se os seguintes:

• Abandono das instalações de parques, academias ao ar livre e outros que permitiriam 
o acesso, a prática desportiva e o lazer da população.

• Praças públicas sem infraestrutura adequada, além de sujeira acumulada, falta de ilumi-
nação e segurança.

• O esporte e o lazer não estão sendo considerados adequadamente nas ações do muni-
cípio.

• Não há ação da prefeitura utilizando o esporte e o lazer como forma de inclusão de 
crianças, jovens e adolescentes em áreas de maior vulnerabilidade social.

• O Brasil vem sediando grandes eventos esportivos nos últimos anos, entretanto, o mu-
nicípio não conseguiu aproveitá-los para trazer benefícios para a população.

Por essas razões, são desafios da futura gestão da Prefeitura:

• Aprimorar as estruturas de planejamento e ação existentes referente ao esporte, lazer 
e saúde.

• Recuperar as instalações esportivas existentes.

• Estruturar novos espaços para a prática desportiva e paradesportiva.

• Revitalizar as instalações esportivas existentes.

• Ampliar a rede de infraestrutura de esporte e lazer.

• Compor um plano de desenvolvimento das ações de esporte e lazer.

• Implantar a gestão compartilhada com as Federações esportivas para administração 
dos parques esportivos.
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• Incentivar a prática de atividades físicas nos Centros Esportivos, nos Parques e Espaços 
da Terceira Idade (academia ao ar Livre).

• Resgatar por meio do esporte a inclusão social de crianças, jovens, adultos e idosos.

• Qualificar os profissionais na área do esporte e lazer. 

• Alavancar o esporte de rendimento do município de Campo Grande.

• Promover a Iniciação Esportiva em diferentes modalidades. 

• Ampliar os projetos de ação social mediante a elaboração de Termos de Colaboração 
para desenvolvimento de ações continuadas e eventos.

• Regulamentar aula de formação e treinamento de equipes na REME.

• Desenvolver um programa de integração dos jogos municipais entre a REME e FU-
NESP.

• Desenvolver um Programa Municipal de Esporte Paralímpico.

• Ampliar o atendimento nas escolas com a contratação de professores na área do Para-
límpico.

• Realizar seletivas municipais dos Jogos Escolares Paralímpicos visando a participação 
nos Jogos Estaduais e Nacionais. 

• Revitalizar o Projeto de Lazer nas avenidas e Centros Comunitários.

• Implantar espaços de lazer e atividades físicas para a saúde.

• Promover o esporte e o lazer para o idoso.

• Desenvolver um programa de integração entre as associações atléticas universitárias 
de Campo Grande.
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As desigualdades e a falta de oportunidades têm minado muitos dos esforços que se têm feito 
para permitir que o país avance e se desenvolva plenamente. O pior é que esses problemas atingem 
os que mais precisam.

Não é à toa, portanto, que o PSDB criou um mecanismo de ouvir a população diretamente nas 
ruas e nas suas casas: o Pensando Campo Grande e o Pensando Mato Grosso do Sul. A partir dessas 
pesquisas foi possível saber precisamente quais são as necessidades prioritárias da população e, com 
planejamento e compromisso social pode-se levar o atendimento desejado e realizar as entregas de-
mandadas.

A superação dos problemas sociais não se fará pelo simples discurso, mas sim, por ações con-
cretas e efetivas a exemplo do que o Governador Reinaldo Azambuja já vem mostrando em todas as 
regiões de Mato Grosso do Sul.

Apesar da existência de uma rede municipal de assistência social, Campo Grande ainda está 
longe de acabar com a pobreza e com as desigualdades sociais. As famílias ainda continuam sem uma 
política clara e eficaz que promova o seu acolhimento e atendimento.

Mas não será tarefa fácil fazer a gestão dos problemas sociais em Campo Grande, pois o que se 
observa atualmente é o abandono do poder público em relação às políticas sociais. 

Alguns dos principais problemas diagnosticados são:

• Não implementação do projeto Bolsa Universitária, que garante bolsas a alunos deten-
tores de baixa renda.

• Alto índice de acidentes de trânsito envolvendo jovens. 

• Ausência de programa para facilitar o acesso da juventude à moradia. 

• Má qualidade na sinalização nas ruas próximas a instituições de ensino e locais públicos 
de prática de esporte e lazer.

• Espaços inapropriados, interditados ou em más condições para a prática de esportes.

• Ausência de atividades culturais gratuitas como peças de teatro, shows, exposições. 

• Número elevado de jovens detentores de doenças sexualmente transmissíveis e de-
pendentes químicos.

• Aumento nos casos de suicídio na juventude. 

• Alto índice de desemprego entre os jovens, motivado pela dificuldade de sua inserção 
no mercado de trabalho. 

• Ausência de apoio municipal ao fomento do empreendedorismo jovem. 

• Intolerância e desrespeito às inúmeras formas de diversidade sejam elas de gênero, se-
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xual, raça ou religião, bem como ausência de suporte adequado para aplicação de direitos 
relacionados a estes segmentos sociais. 

• Aumento da criminalidade juvenil.

• Degradação social das famílias já que o ciclo de pobreza tem sido passado de geração 
em geração por falta de oportunidades e orientação adequada.

• O Conselho Municipal dos Direitos do Negro encontra-se desativado.

• Falta de oportunidades de trabalho para a população negra.

• Aumento dos índices de violência contra a mulher negra e jovem negro em Campo 
Grande.

• Aumento de consumo de álcool e substâncias psicoativas nas comunidades negras e 
nas aldeias indígenas urbanas.

• Falta de projetos para geração de emprego e renda para a população negra em situa-
ção de vulnerabilidade social.

• A terceira idade está desassistida pelo poder público municipal.

• As vias públicas e mesmo os prédios públicos apresentam problemas de acessibilidade.

Diante destes problemas, é necessário que a futura gestão possa olhar atentamente para 
as necessidades dos jovens, dos negros, da terceira idade, das populações indígenas, da 
comunidade LGBT, para que a esperança permaneça permeando a vida dos que sonham 
por dias melhores.

Neste sentido, os grandes desafios da futura gestão são:

• Superar a pobreza pela promoção da inclusão social e da inclusão produtiva.

• Criar oportunidades de emprego, trabalho e renda para a população mais pobre.

• Garantir o pleno atendimento da população aos serviços públicos.

• Reestruturar a rede de assistência social.

• Capacitar e qualificar os trabalhadores das redes de assistência social.

• Mapear as regiões mais vulneráveis.

• Identificar as famílias em situação de risco social e prestar a devida assistência.

• Aproximar a prefeitura dos movimentos comunitários.
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• Apoiar a ação dos movimentos comunitários.

• Fortalecer as parcerias com entidades sociais.

• Aprimorar o atendimento à população da terceira idade.

• Reduzir as desigualdades de gênero e de raça.

• Garantir os direitos de cidadania das pessoas com deficiência.

• Adequar os espaços públicos para as pessoas com deficiência.

• Prestar assistência e garantir o acesso aos serviços públicos para os moradores de rua, 
dependentes químicos, presidiários e outros desassistidos.

• Proteger integralmente a infância e adolescência.

• Garantir a todo cidadão informação sobre direitos humanos.

• Banir da sociedade qualquer tipo de preconceito.

• Assegurar o direito das populações indígenas.

• Promover a inclusão social e produtiva das comunidades indígenas.
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A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Campo Grande (SEMMU) foi instituída 
na estrutura básica do Poder Executivo Municipal por meio da Lei nº 5.193, de 20 de junho de 2013. 
A SEMMU possui equipe técnica e orçamento próprios, funcionando atualmente em imóvel alugado 
em região central. 

No entanto, apesar de algumas ações pontuais com grupos de mulheres, não se enxerga a trans-
versalidade de gênero em áreas emblemáticas para a superação das desigualdades, como educação e 
saúde. Tampouco se constatam ações da SEMMU para mulheres considerando sua especificidade; por 
exemplo, para mulheres com deficiência, mulheres ciganas ou mulheres negras, que requerem atenção 
diferenciada nas unidades de saúde, ou projetos/programas educativos preventivos de enfrentamento 
à violência nas escolas públicas municipais. 

Existe ainda confusão entre as atribuições da SEMMU e CMB - Casa da Mulher Brasileira, cuja 
gestão administrativa cabe ao município de Campo Grande. Isso, porque a SEMMU executa ações e 
programas de forma conjunta e compartilhada com as ações desenvolvidas na CMB, confundindo as 
atuações e responsabilidades dos órgãos. A CMB deveria ser espaço neutro, onde União, Estado e 
Município – e todos os órgãos lá instalados (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública 
e Delegacia da Mulher) pudessem de fato exercer a gestão política compartilhada (e não partidária), 
direcionando as políticas públicas a serem implementadas para o acolhimento e atendimento humani-
zado e especializado das mulheres em situação de violência. 

Portanto, existe a necessidade de rever o planejamento da SEMMU para iniciar um novo modelo 
de gestão, considerando essencialmente a transversalidade das políticas públicas para mulheres em 
todos os órgãos da administração pública municipal e a atenção às mulheres em sua diversidade (ne-
gras, indígenas, ciganas, jovens, idosas, com deficiência, assentadas, em situação de vulnerabilidade 
(álcool/drogas), em situação de prisão, etc.), priorizando políticas públicas de acesso integral, princi-
palmente, aos serviços de saúde.

Os principais problemas que deverão ser enfrentados pela política para as mulheres na cidade 
de Campo Grande são os seguintes:

• Ausência de transversalidade de gênero na construção das políticas públicas.

• Elevado índice de violência contra mulheres.

• Ausência de programa de divulgação da Lei Maria da Penha em âmbito municipal.

• Ausência de programas e ações específicas na área de enfrentamento à violência do-
méstica e familiar, para mulheres com deficiência.

• Ausência de programas e ações específicas na área de saúde, para mulheres com defi-
ciência e mulheres negras.

• Alto índice de uso de álcool e substâncias psicoativas por jovens mulheres.

• Ausência de programa para prevenção da gravidez precoce.

• Alto índice de mulheres negras que não fazem acompanhamento de pré-natal, vítimas 
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de violência obstétrica e de mortalidade materna.

E os desafios que se impõem para a superação dos problemas identificados são os seguintes:

• Ter a educação como conceito de transformação de comportamentos violentos, pre-
conceituosos e discriminatórios. 

• Realizar ações educativas permanentes. 

• Resgatar conceitos e valores morais e éticos de paz e bem viver, com respeito ao direi-
to do outro. 

• Reconhecer a importância da participação da mulher na sociedade e no desenvolvi-
mento local. 

• Garantir às mulheres o pleno exercício da cidadania. 

• Governar para uma população formada majoritariamente por mulheres.

• Promover e fortalecer a incorporação das especificidades dos diversos segmentos de 
mulheres (negras, quilombolas, com deficiência, indígenas, LBT, jovens, idosas, rurais/as-
sentadas) em todas as políticas públicas.

• Promover e dar visibilidade à produção cultural das mulheres.

• Incentivar a participação de meninas e jovens mulheres no esporte e nas artes (música, 
pintura, artes cênicas, audiovisual, dança, etc).

• Promover campanhas educativas permanentes de enfrentamento à violência.

• Incorporar a perspectiva de gênero em todos os órgãos governamentais. 

• Realizar campanhas permanentes de orientação e informação visando reduzir as desi-
gualdades de gênero e os índices de violência contra mulheres.

• Mapear as mulheres com deficiência, cadastrando-as num sistema único de acesso rá-
pido a serviços de acolhimento (denúncias por mulheres surdas/mudas e cegas).

• Facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde, respeitadas suas particularida-
des.

• Realizar campanhas de prevenção sobre uso de álcool e drogas, para adolescentes e 
jovens mulheres (16 a 21 anos).

• Realizar campanhas de orientação sobre direitos sexuais e reprodutivos (planejamento 
familiar), para adolescentes e jovens mulheres (16 a 21 anos).

• Realizar campanhas de combate a todas as formas de preconceitos e discriminações 
nas unidades de saúde, incentivando a frequência da mulher aos exames e consultas de 
rotina.
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A diversidade cultural marca a identidade do campo-grandense, passando pela viola de cocho 
no Pantanal, pela poesia de Manoel de Barros; pela viola caipira do Almir Sater e chegando aos cen-
tros urbanos com o sertanejo universitário. Há que se lembrar dos grupos de dança Ginga e Cia Neide 
Garrido, do teatro com o Mercado Cênico e Maracangalha ou das telas de Geraldo Espindola. Das 
origens latinas herdamos muito com o chamamé, guarânia e tereré. De outros povos temos o sobá e 
a sopa paraguaia. 

A cultura, o lazer, o esporte e o turismo constituem-se no que chamamos de economia do entre-
tenimento ou economia criativa. Dessa forma, além de expressar a origem, a formação, os costumes 
e crenças da cidade, a cultura também pode se constituir numa grande oportunidade de geração de 
trabalho, emprego e renda.

E Campo Grande, por sua diversidade, reúne uma série de elementos que poderiam torná-la 
uma capital onde a cultura fosse uma grande marca, uma cidade do interior do país, porém, com ares 
e jeito cosmopolita, acolhedora de todas as culturas, de todas as tribos e movimentos.

Mas, de novo, não é assim que as coisas vêm acontecendo. E alguns dos problemas podem ser 
relatados a seguir:

• Ausência de aplicação do FMIC por 3 anos consecutivos.

• Mesmo tendo sido um dos primeiros municípios do país a criar o Plano Municipal de 
Cultura e aderir ao sistema nacional, com a conseguinte aplicação de 1% do orçamento na 
cultura, nossa Capital não fez a sua devida aplicação.

• Nossos equipamentos culturais estão abandonados. Um exemplo é o Teatro do Paço, 
que está desativado e com desvio de finalidade; e o Centro de Belas Artes, que teve suas 
obras paralisadas diversas vezes e sua conclusão continua sem previsão. A Morada dos 
Baís necessita retomar seu papel de relevância de outrora, e o Complexo da Estação Fer-
roviária, onde foi instalada a Feira Central e o Armazém Cultural, ainda carece de um olhar 
mais crítico e a conclusão que preserve aquele importante patrimônio dos campo-gran-
denses.

Diante disto, os grandes desafios para o setor são:

• Adequar no orçamento municipal as necessidades e demandas do setor cultural.

• Concluir o Centro de Belas Artes com a instalação de oficinas de pintura, música e ex-
posição permanente de todas as vertentes artísticas.

• Promover todos os setores artísticos e promover sua interação com o potencial econô-
mico e turístico da Capital.

• Recompor o Conselho Municipal de Cultura de forma a contemplar nossa vasta expres-
são artística e nortear todas manifestações.

• Reformar o Teatro do Paço e criar o ambiente propício a sua utilização.
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• Oportunizar a todas as regiões da capital o desfrute de momentos de alegria e descon-
tração, agregando a música, dança, teatro e artes visuais.

• Elaborar um calendário anual de eventos.

• Incentivar a produção audiovisual na capital.

• Avaliar as necessidades de infraestrutura física para eventos de médio e grande porte, 
bem como feiras e shows.

• Promover a captação de recursos de editais existentes. 

• Promover a divulgação das artes visuais.

• Promover a arte e a cultura nas escolas da rede municipal, incluindo as artes visuais, 
dança, música e teatro fomentando o talento nos jovens.

• Utilizar as praças públicas como espaços de cultura, lazer e esporte.

• Oportunizar o acesso da população pobre e das áreas vulneráveis às produções cultu-
rais.
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O modelo de gestão pública vem aprimorando-se para alcançar resultados mais eficazes com 
custos mais baixos, onde o gestor público vem deparando-se com um novo ambiente global, novas 
exigências sociais, novas tecnologias e novos conceitos de desenvolvimento de projetos.

Diante dessa nova realidade que se apresenta à Gestão Pública, precisa aperfeiçoar sua atuação, 
afastando-se da administração burocrática, morosa e adotar uma administração gerencial eficiente e 
focada em resultados.

E um dos grandes desafios para a gestão pública é conciliar as crescentes demandas da popu-
lação com a restrição orçamentária e fiscal pelo qual passam os municípios. Neste sentido, o plane-
jamento das ações que foram priorizadas pela população é o caminho para o uso mais eficiente dos 
recursos públicos.

Para superar os problemas da cidade, é necessário a adoção de um novo modelo de gestão que 
sirva ao cidadão, que atenda às suas necessidades e que seja transparente, onde qualquer cidadão 
tenha condições de acompanhar como o dinheiro vem sendo gasto.

É necessário rever a atual estrutura de funcionamento da prefeitura, valorizar o servidor e capa-
citá-lo para exercer um papel mais proativo na gestão municipal e, principalmente, é preciso reaproxi-
mar a prefeitura ao cidadão.

Para tanto, é importante identificar como está a gestão pública municipal atualmente, quais são 
os seus problemas e gargalos a serem superados. Neste sentido, os problemas diagnosticados são os 
seguintes:

• Ações apontadas como prioridades deslocada da realidade do que reivindica a popula-
ção.

• Ausência de micro e macroplanejamento das ações de governo.

• Ineficiência gerencial.

• Reduzida efetividade das ações de governo.

• Excesso de cargos comissionados.

• Falta de transparência da gestão pública.

• Má prestação dos serviços públicos para a população.

• Excesso de burocracia.

• Sombreamento e paralelismo de responsabilidades e funções entre Secretarias munici-
pais.

• Desperdício de recursos públicos.

• Ausência de uma política de valorização do servidor.
Diante desses problemas, os principais desafios da gestão municipal são os seguintes:

• Implantar um novo modelo de gestão baseado na transparência de ações, planejamen-
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to e com foco nos resultados esperados pela população.

• Promover uma inversão de agenda e de prioridades, focalizando as demandas mais 
importantes apontadas pela população.

• Repensar o modelo do município, visando modernizar e racionalizar todas as áreas da 
gestão pública, para conter desperdícios, combater desvios e o aparelhamento da gestão.

• Implantar uma política de valorização do servidor.

• Modernizar todas as áreas da gestão pública.

• Alocar eficientemente os recursos.

• Implantar um plano emergencial de equilíbrio das contas públicas.

• Ampliar e adensar as parcerias do governo com os demais entes federados e entidades 
da sociedade civil.

• Ampliar a participação e o controle social nas ações de governo através do PPA (Plano 
Plurianual).

• Regionalizar a implantação das políticas públicas, atendendo de forma adequada as 
necessidades de cada região da capital.

• Programa estruturado para cumprimento de metas anuais.

• Institucionalizar medidas efetivas para o combate à corrupção, implementando um sis-
tema próprio de controle das ações governamentais em órgãos públicos.

• Criar mecanismos de aumento da participação da população na gestão municipal ob-
jetivando identificar problemas, demandas e expectativas da população, mapeando-as e 
encaminhando-as aos órgãos competentes a nível municipal/estadual/federal.

• Estimular a formação continuada das equipes de gestão.

• Elaborar PPA de forma participativa e com base no plano de governo e trabalhar a 
execução das ações constantes no PPA.

• Implementar um novo modelo de gestão, com base em monitoramento intensivo das 
ações de governo.

• Implantar contrato de gestão com as secretarias municipais.

• Alinhar o planejamento orçamentário com a execução financeira.

• Estruturar um canal permanente de diálogo com servidor.

• Modernizar e integrar ferramentas tecnológicas para gestão de acompanhamento e 
controle de receitas e despesas.

• Reordenar ações das Secretarias municipais buscando maior efetividade.
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Nos últimos anos o governo federal estimulou o crédito, reduziu IPI para carros e motos e, como 
consequência, a frota aumentou e passou a pressionar o sistema de trânsito por melhorias. Ao mesmo 
tempo, não se investiu no transporte público, nem na sua melhoria e muito menos na sua moderniza-
ção. Quem sofre com isso é a população que mais precisa.

Em Campo Grande não é diferente. A cidade está com pouco mais de 800 mil habitantes e, 
entretanto, já possui congestionamentos em pontos específicos. As iniciativas recentes de reordena-
mento do trânsito frustraram as pessoas e os comerciantes.

Privilegiou-se o uso de transportes individuais em detrimento do transporte coletivo. Mas isso 
foi feito sem o devido investimento na recuperação adequada da malha viária, sem melhorias na sina-
lização horizontal e vertical e, para agravar, sem eliminar o problema da superlotação dos ônibus, sem 
melhorias nos pontos de parada, dentre outros.

Atualmente Campo Grande possui uma elevada taxa de motorização: para cada 100 habitantes, 
63 possuem veículo. No entanto, 48% da frota é de veículos com mais de 10 anos de uso, o que nos 
remete a um problema adicional que é o ambiental: não somente a poluição, mas a emissão dos gases 
de efeito estufa, que acabam transformando a cidade numa ilha de calor.

Já o transporte coletivo vem apresentando uma tendência a queda de usuários. Atualmente 
operam 5 empresas particulares que oferecem 166 linhas para uma média de 225.203 passageiros por 
dia.

Portanto, os problemas são inúmeros, mas destacamos:

• Aumento da frota de veículos particulares.

• Queda do número de usuários de transporte coletivo.

• Deslocamento a longas distâncias da residência ao local de trabalho das pessoas.

• Má qualidade do transporte coletivo: atrasos, linhas insuficientes, superlotação, etc.

• Aumento do número de acidentes, especialmente com motociclistas e pedestres, que 
somados, representam cerca de 83% do total de acidentes.

• Aumento do número de mortes em acidentes de trânsito.

• As ciclovias são insuficientes e mal sinalizadas.

• Não há ações efetivas de educação para o trânsito.

• A cultura da fila dupla em escolas vem se agravando.

Diante disso, os principais desafios da futura gestão são:

• Fazer com que o campo-grandense utilize mais o transporte coletivo.
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• Oferecer um transporte coletivo de qualidade, segurança e modernidade.

• Tornar o sistema de transporte coletivo eficiente.

• Melhorar a circulação de motos, carros, bicicletas e pedestres nas vias urbanas.

• Incentivar a utilização de bicicletas.

• Ampliar e melhorar as ciclovias e ciclofaixas.

• Reduzir o tempo de deslocamento das pessoas que usam ônibus, é preciso chegar mais 
rápido e com conforto.

• Reduzir o número de acidentes de trânsito.

• Melhorar e modernizar a sinalização horizontal e a sinalização vertical.

• Melhorar e modernizar os semáforos.

• Realizar manutenção preventiva das condições do asfalto na cidade.

• Identificar os pontos críticos de acidentes e readequar as vias.

• Melhorar as condições das calçadas, exigindo o atendimento adequado das condições 
de acessibilidade.

• Reduzir o número de atropelamentos.

• Garantir a iluminação eficiente das vias públicas.

• Rever a política de estacionamento no centro da cidade.

• Modernizar o sistema de controle de tráfego na cidade.

• Garantir um trânsito fluído e seguro para todos que usam as vias urbanas.
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A Constituição Federal, no seu artigo 23, estabelece que é de responsabilidade da União, Esta-
dos e Municípios a construção de moradias, a melhoria das condições habitacionais e do saneamento 
básico. No mesmo artigo também se definem responsabilidades para a proteção do meio ambiente e 
combate à poluição.

É preciso fazer com que, na nova gestão, os órgãos públicos responsáveis pela política de habi-
tação e de saneamento possam buscar recursos financeiros e adotar novos instrumentos que garantam 
a oferta de moradias de qualidade em regiões adequadamente urbanizadas. O poder público precisa 
fazer o uso eficaz dos recursos que arrecada e oferecer qualidade de vida e dignidade aos que preci-
sam de moradia.

Nesse processo, é importante ouvir a população que precisa de moradia, buscar entender quais 
são as suas reais necessidades e acabar com o déficit habitacional.

Os principais problemas da cidade nessa área são:

• Elevado déficit habitacional.

• Precarização das condições habitacionais.

• Não há, atualmente, fontes de recursos que possam ser utilizadas para a construção de 
casas.

• Melhorar a qualidade das casas construídas, seja na área urbana ou zona rural.

• Melhorar as condições de moradia e acabar com as favelas.

• A cidade ainda não é plenamente atendida pelas ações de saneamento.

• Muitos vazios urbanos.

• Pouca transparência nos sorteios de casas.

• O aumento do IPTU não é percebido em melhorias pelo cidadão.

Os principais desafios na área de habitação e saneamento são:

• Fazer parceria com a União e Estado para garantir a construção de habitação e obras 
de saneamento.

• Planejar a construção de casas de forma integrada para que se garanta a oferta de 
água, luz, esgoto, linhas de ônibus, creches, escolas e outros serviços públicos.

• Adotar instrumentos de melhoria das condições habitacionais.

• Estimular as pessoas a adotarem soluções habitacionais que favoreçam o meio ambien-
te.
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• Adotar o Plano Diretor da cidade como ferramenta de gestão e ordenamento do terri-
tório.

• Usar os recursos públicos advindos da arrecadação de forma eficiente e voltado ao 
atendimento das necessidades do cidadão.

• Garantir que os serviços de água e esgoto cheguem a todos.

• Ampliar e melhorar os serviços de limpeza urbana.

• Adotar uma política de manejo de resíduos sólidos em consonância com a legislação.

• Garantir que a política de saneamento também proteja o meio ambiente, especialmen-
te, rios, córregos e reservas de água subterrânea.
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