Avançar e fazer mais

“

Uma Campo Grande onde todos possam viver bem.
Avançada, que se desenvolva de forma sustentável, ofereça
oportunidades e qualidade de vida cada vez melhor a seus
moradores. Essa é a cidade que sonhamos e vamos
continuar trabalhando para construir.

“

Marquinhos Trad

Prefeito

Campo Grande que outrora um deserto,
Transformou-se em cidade primor,
É de joias escrínio aberto,
É uma gema de ﬁno lavor!
A cidade onde todos vivemos,
Aprendamos ﬁéis defender!
Nosso afeto a ela sagremos
E felizes assim hemos ser.
Nosso afeto a ela sagremos
E felizes assim hemos ser.
Quanta luz, quanto gozo sem par!
Nos legou nosso amado País!
Oh! Que terra ditosa é meu lar!
Campo Grande é feliz, é feliz!
A cidade onde todos vivemos,
Aprendamos ﬁéis defender!
Nosso afeto a ela sagremos
E felizes assim hemos ser.
Nosso afeto a ela sagremos
E felizes assim hemos ser.
Mato Grosso do Sul, Campo Grande,
E Brasil, eis a tríade sagrada,
Em louvá-los minh'alma se expande
Morrerei pela Pátria adorada.
A cidade onde todos vivemos,
Aprendamos ﬁéis defender!
Nosso afeto a ela sagremos
E felizes assim hemos ser.
Nosso afeto a ela sagremos
E felizes assim hemos ser.

Letra e música de
Trajano Balduíno de Souza
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“

Campo Grande é a nossa terra, lugar que
vivemos. Cuidar dela é dever de todos nós.
Vamos avançar e fazer mais.

“

MARQUINHOS TRAD

PREFEITO
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Marquinhos Trad, advogado, 56 anos, nascido em Campo
Grande, ﬁlho de Nelson Trad e Therezinha Mandetta Trad. Casado com
Tatiana Trad, pai de quatro ﬁlhas, Andressa, Aline, Mariana e Alice, e

M
T
avô da Lara e da Isabele.

Advogado, formado pela UFRJ, foi conselheiro e Presidente da

Comissão de Ética e Disciplina da OAB/MS; Presidente do Tribunal de

Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul; e professor em diversas

universidades do Estado.

Política - A paixão pela vida pública surgiu ainda muito cedo.

Foi secretário de Assuntos Fundiários na administração municipal de

André Puccinelli e, em 2004, eleito Vereador pela Capital, com 11.045

votos. Em 2006, foi eleito Deputado Estadual, com 35.777 votos, sendo

o quinto mais votado do Mato Grosso do Sul e o mais votado da Capital.

Na Assembleia Legislativa, foi Presidente da Comissão de

Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Defesa dos Direitos

do Consumidor; membro da Comissão de Desenvolvimento Agrário e

Assuntos Indígenas; Comissão de Legislação Participativa; Comissão

de Saúde e Seguridade Social; e Comissão de Trabalho, Cidadania e

Direitos Humanos. A atuação destacada garantiu a reeleição duas

vezes, em 2010 e 2014, quando foi o Deputado mais votado em Mato

Grosso do Sul, com 56.827 e 47.015 votos, respectivamente.

Em 2016, foi eleito Prefeito de Campo Grande, com 241.876

votos válidos. A gestão teve como marca a transparência e melhorias

na saúde, educação e infraestrutura, com obras aguardadas há muito

tempo pela população. O trabalho garantiu prêmios: em 2019, ﬁcou em

1º lugar no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, com o projeto

“Campo Grande Produtiva Para Viver e Ser Feliz”, na categoria Inclusão

Produtiva e Apoio ao Microempreendedor Individual (MEI). No mesmo

ano, a Prefeitura de Campo Grande foi campeã do prêmio de “Boas

Práticas na Gestão Pública”, durante o 2º Congresso Nacional de

Prefeitos, em São Paulo, e o Prefeito Marquinhos Trad recebeu o 1º

lugar na categoria “Gestão Pública Participativa”.

“

Nossa prioridade é cuidar das pessoas e
melhorar cada dia a nossa cidade.

“

ADRIANE LOPES

VICE-PREFEITA
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Adriane Lopes tem uma história de vida que une
empreendedorismo, ações sociais, política e fé.

A
L
Nasceu em Grandes Rios, no Paraná, no dia 26 de junho de

1976. Filha de Antônio Ferreira Barbosa e Gisleni Garcia Barbosa,

esposa de Lídio Lopes e mãe de dois meninos, Matheus e Bruno. É

formada em Direito e Teologia, pós-graduada em Administração

Pública e Gerência de Cidades. Formou-se Coach e Lider Coach pelo

Instituto Brasileiro de Coaching (IBC).

Começou empreendendo com a venda de sorvetes, de porta

em porta, e isso lhe fez conhecer cada canto de Campo Grande. Atuou

na defesa de famílias em situação de vulnerabilidade social e

trabalhou durante 4 anos na Agência Estadual de Administração do

Sistema Penitenciário (Agepen), onde se aprofundou nas questões de

segurança pública. Paralelamente, idealizou e ajudou a desenvolver

projetos sociais que ampliaram sua percepção da sociedade e da

realidade local.

Entre seus projetos estão o Centro de Recuperação Minha

Esperança, que trata dependentes químicos; Unidos pela Fé, de

atendimento jurídico, odontológico e médico para pessoas em

situação de vulnerabilidade em todo Estado; Projeto Madrinha, com

entrega de kit enxoval para mães de baixa renda; e oferta de cursos de

geração de renda que percorrem bairros, despertando o

empreendedorismo.

Na Prefeitura, enquanto vice-prefeita, ajudou a desenvolver

projetos voltados à assistência social, com o objetivo de levar

serviços públicos de qualidade ao maior número de pessoas. A

experiência de Adriane foi fundamental para criação de projetos que

transformaram vidas, entre eles o Projeto Sonho de Campeão e

Programa Criança Feliz, para atendimento de crianças de 0 a 6 anos,

que se tornou referência nacional.

Avançamos
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Campo Grande, a jovem capital de Mato Grosso do Sul, cresce em ritmo
acelerado, mas sem perder seu jeitinho do interior, o que dá a nossa
cidade características bastante especiais. Chegamos a 2020 com 906
mil habitantes, segundo o IBGE, ﬁgurando entre os melhores
municípios do Brasil em qualidade de vida e desenvolvimento
socioeconômico.

Rica em diversidade de povos e culturas, Campo Grande convida quem
chega a aproveitar uma roda de tereré, degustar uma chipa com café,
experimentar nosso típico sobá na Feira Central ou tomar água de coco
nos altos da Avenida Afonso Pena. Seus moradores sabem do
privilégio que é conviver com o revoar das araras ou“passear” com as
capivaras nos parques, marcas registradas de uma metrópole que
conserva raízes e, às portas do Pantanal, agrega preservação do meio
ambiente ao seu planejamento urbano.

Há quatro anos, foi preciso um cuidado especial no processo de
retomada do desenvolvimento e busca por harmonia e segurança
institucional. Colocar a casa em ordem e investir nas mais diversas
áreas exigiram união, responsabilidade e muita dedicação.

Com muito trabalho e usando a criatividade para driblar a falta de
recursos, Campo Grande começou a ganhar uma nova cara. A operação
tapa-buracos chegou a toda a cidade. Mais de 20 bairros foram
asfaltados ou recapeados, solução mais duradoura, eﬁciente e
econômica. O recapeamento abrangeu vias fundamentais que por
anos esperavam esta melhoria, como as avenidas Bandeirantes e
Tamandaré, além de muitos outros corredores importantes nas sete
regiões urbanas.
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Na educação, os estoques de alimentos foram colocados em dia e a
merenda ganhou cardápios especiais, reforçados. Uniformes e kits
escolares passaram a ser entregues no início do ano letivo. Foram
criadas mais de 7 mil vagas, com a retomada e conclusão de sete obras
que estavam paradas, além da implantação da primeira Escola
Municipal de Educação Infantil do Distrito de Anhanduí.

Os estoques de medicamentos voltaram à normalidade. Nove novas
unidades de saúde concluídas e 29 reformadas. O horário de
funcionamento de 46 postos de saúde foi ampliado; 74 equipes de
saúde da família implantadas e a Clínica da Família, com três unidades
em funcionamento, tornou-se projeto referência internacional em
atenção básica.

Mais de 46 mil luminárias LED instaladas nas sete regiões da cidade.
Mais segurança aos moradores, pela maior luminosidade, e economia
ao erário público, devido à eﬁciência dos equipamentos.

O projeto de requaliﬁcação das rotatórias, antes travado, foi colocado
em prática, desafogando o trânsito em pontos críticos. Os corredores
exclusivos de transporte coletivo começaram a sair do papel, assim
como a recuperação das margens do Rio Anhanduí. A primeira fase do
Reviva Campo Grande, executada em tempo recorde, após anos de
entraves, restabeleceu a Rua 14 de Julho como eixo de comércio,
serviços, lazer e cultura.
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Os espaços públicos passaram a ser utilizados como nunca antes.
Mais de 70 oﬁcinas esportivas são oferecidas gratuitamente nos
parques e praças, envolvendo em torno de 20 mil pessoas. As escolas
públicas de futebol e balé levaram esperança, sonho e realização para
mais de 4 mil crianças.

Em 2020, a pandemia de Covid-19 chegou e com ela novos desaﬁos.
Medidas adotadas antecipadamente permitiram a organização do
sistema de saúde no enfrentamento da crise sanitária, priorizando a
vida e reduzindo ao máximo os impactos econômicos. Entre março e
agosto, o número de leitos de UTI na rede pública de saúde de Campo
Grande triplicou.

A gestão compartilhada reuniu diferentes setores da sociedade para a
tomada de decisões técnicas e manteve a cidade ativa, com índice de
recuperados de 95%, ﬁgurando entre as capitais com menor média de
letalidade, referência nacional no enfrentamento ao coronavírus.

Encerramos esta gestão na certeza de que muitos desaﬁos foram
vencidos, que outros virão e serão enfrentados com a mesma
seriedade, responsabilidade e compromisso que nos permitiu, ao
longo de quatro anos, restabelecer a grandeza e protagonismo da
nossa cidade. Seguiremos trabalhando ﬁrmemente para construir
uma Campo Grande cada dia melhor para seus moradores. Estamos
prontos para Avançar e Fazer Mais!
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Construindo um
Plano para Avançar
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Um Plano de Governo é ferramenta fundamental da boa
gestão pública, determinante na deﬁnição dos rumos do
desenvolvimento de uma cidade. Pensar e planejar o
futuro de Campo Grande exige responsabilidade,
experiência administrativa, conhecimento e o compromisso com o bem coletivo, atributos que embasam a
elaboração das metas aqui apresentadas.
Este Plano de Governo resulta do olhar atento aos anseios
dos campo-grandenses, captados em pesquisas de
opinião, diálogo com partidos aliados, monitoramento de
redes sociais e, principalmente, da participação direta de
inúmeros segmentos da nossa sociedade. Soma-se a isso
um amplo estudo de conceitos e práticas exitosas ao redor
do mundo, aplicáveis à nossa realidade e que ampliarão os
impactos positivos da administração na qualidade de vida
dos cidadãos.
Desta forma, foi possível identiﬁcar as necessidades e
prioridades das sete regiões urbanas e dois distritos de
Campo Grande, relacionando-as às mais de 30 áreas de
atuação do Poder Público Municipal. Todas as informações
foram analisadas e agrupadas de acordo com seus temas,
natureza e relevância, traduzindo-se em 55 metas
estratégicas.
O que este Plano de Governo propõe é uma gestão humana,
moderna e participativa, que continue trabalhando na
construção da cidade que todos sonhamos para o futuro.
Este trabalho é o guia que norteará as ações da Prefeitura
nos próximos quatro anos, para que possamos Avançar e
Fazer Mais por Campo Grande.
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55 metas para
Avançar e fazer mais

01

Implementar medidas de desenvolvimento social e recuperação
econômica nas diferentes áreas afetadas pela pandemia de Covid-19

02

Estruturar o serviço de inteligência em segurança, favorecendo a
identiﬁcação dos principais fatores de violência e criminalidade

03

Aumentar a segurança em pontos e terminais de ônibus

04

Prevenir o envolvimento com drogas e aﬁns, e promover a cultura
de paz nas escolas

05

Ampliar ações de segurança em âmbito escolar

06

Ampliar pontos de videomonitoramento

07

Aumentar patrulhamento preventivo em espaços públicos de uso da
população
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08

Garantir a capacitação continuada e a qualiﬁcação dos servidores da
segurança pública municipal

09

Sistematizar os procedimentos de trabalho e a integração
institucional na área de segurança pública

10

Melhorar aparelhamento, logística e efetivo da Guarda Civil
Metropolitana

11

Investir em abordagens inovadoras e alternativas de reforço à
segurança

12

Promover ações de monitoramento, proteção e preservação do
meio ambiente

13

Promover o desenvolvimento dos meios de produção com geração
de ﬂuxo de capital, trabalho, emprego e renda

14

Promover o empreendedorismo

15

Fomentar iniciativas que impulsionem as cadeias de valor rurais

16

Impulsionar a cadeia produtiva do turismo

17

17

Instituir mecanismos de monitoramento, controle e prevenção de
inundações

18

Requaliﬁcar espaços urbanos

19

Executar obras estruturantes de pavimentação, drenagem e
requaliﬁcação de vias

20

Incrementar as medidas de planejamento e monitoramento do
trânsito

21

Aumentar a segurança no trânsito

22

Melhorar acessos e ﬂuxos de trânsito

23

Implementar corredores exclusivos para o transporte coletivo

24

Concluir a reforma dos terminais de ônibus

25

Promover o uso da bicicleta como método alternativo de locomoção
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26

Ampliar o acesso a moradia social, reduzindo o déﬁcit habitacional

27

Fomentar o planejamento e o controle social com a participação da
comunidade, impulsionando o Sistema Municipal de Planejamento

28

Ampliar e revitalizar espaços públicos de esporte e lazer

29

Implementar ações de apoio e fomento às atividades esportivas

30

Realizar gerenciamento estratégico e participativo das atividades
culturais de interesse público

31

Restaurar espaços culturais com conservação do patrimônio e
proteção da história regional

32

Realizar projetos ﬁxos e itinerantes de formação e desenvolvimento
artístico, em diversas áreas

33

Entregar mais obras e reformas na Rede Municipal de Ensino

34

Melhorar a qualidade do ensino na rede pública municipal
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35

Fomentar o bem-estar, o direcionamento e o desenvolvimento
humano na Rede Municipal de Ensino

36

Ampliar o acesso a ações sociais para comunidades em situação de
vulnerabilidade

37

Entregar mais obras e reformas na Rede Municipal de Assistência
Social

38

Avançar na expansão do acesso aos serviços de saúde da população

39

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS
na Rede Municipal de Saúde

40

Entregar mais obras e reformas na Rede Municipal de Saúde

41

Implementar ações de valorização do servidor público municipal

42

Implementar medidas de prevenção, acompanhamento e
reabilitação da saúde dos servidores públicos municipais

43

Implementar ações de promoção do desenvolvimento social e
proﬁssional para a juventude
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44

Criar atividades de reconhecimento e valorização da identidade
cultural do jovem campo-grandense

45

Implementar políticas de desenvolvimento social, autonomia e
qualidade de vida para as mulheres

46

Implementar medidas de combate à violência contra a mulher

47

Ampliar ações aﬁrmativas, como forma de eliminar práticas
intolerantes e garantir a inclusão de grupos étnico-raciais

48

Ampliar ações de implementação das políticas públicas para
pessoas com deﬁciência

49

Implementar ações de promoção do bem-estar animal

50

Melhorar a estrutura da rede de computadores e telecomunicações
da gestão municipal

51

Facilitar e agilizar o acesso aos serviços públicos para os cidadãos
através de plataformas digitais

52

Modernizar os processos internos dos órgãos administrativos
através da implantação e integração de plataformas digitais
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53

Implementar ações administrativas visando aperfeiçoamento da
gestão pública municipal e o combate à fraude e à corrupção

54

Implementar ações para o desenvolvimento do Distrito de Anhanduí

55

Implementar ações para o desenvolvimento do Distrito de
Rochedinho
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Programa de Governo 2021 - 2024

Avançar e fazer mais

Coligação Avançar e fazer mais:
PSD - PATRIOTA - PSDB - DEMOCRATAS - PSB - PTB
- PCdoB - REDE - REPUBLICANOS - CIDADANIA

