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Introdução: 

O plano de gestão, ou mais popularmente conhecido como plano de governo, é 
um documento no qual os candidatos a cargos do Executivo informam, previamente, 
suas principais ideias e propostas para administrar o local que se propõem a governar. 

Mais do que um pacto com a sociedade, a apresentação do documento tem caráter 
obrigatório e está na lista de documentos que o candidato precisa enviar ao  Tribunal 
Superior Eleitoral no ato do registro da candidatura, assim como é a prestação de contas 
da campanha. Ou seja, o candidato que não apresentar o seu plano de governo não é 
habilitado a participar da eleição. 

Essa obrigatoriedade foi incluída no ano de 2009 na Lei 9.504/97, que regula as 
eleições. Porém, não são exigidos requisitos ou formatos específicos. Assim, cada plano 
de governo é feito com formas, ordens e tamanhos diferentes. 

Através desse plano de governo é possível entender quais são as pautas 
prioritárias dos candidatos. Assim, os planos de governo são ferramentas úteis para o 
eleitor se informar a respeito das ideias e das prioridades de cada candidato.  

Após o registro e deferimento da candidatura esse plano é tornado público pelo 
TSE, e ajudará a sociedade a tomar sua decisão sobre em quem votar, assim como 
permitirá que exija dos eleitos seus compromissos de campanha. 

A proposta Progressista, defendida por Alan Guedes (Prefeito) e Dr. Guto (Vice-
Prefeito) se alinha aos anseios da sociedade, que clama por uma gestão participativa, 
inovadora, moderna e arrojada, permeada por indicadores de boa governança, ética e 
dentro dos parâmetros da Lei! 

O Plano 11, apresentará onze metas bem definidas, divididas em quatro eixos 
programáticos a seguir listados: 

• Desenvolvimento SOCIAL 
• Desenvolvimento ECONÔMICO 
• Desenvolvimento URBANO 
• Desenvolvimento INSTITUCIONAL 

Salientando que este Plano de Gestão está em constante movimento e atualização, 
pois durante a campanha eleitoral Alan e Guto seguirão ouvindo a população de 
Dourados, como fizeram desde o princípio através do Movimento VOZES DE 
DOURADOS, criado com o objetivo de registrar as necessidades de cada localidade de 
nossa cidade, democrática e voluntariamente por meio de formulário divulgado pelas 
redes sociais (vide: https://pt.surveymonkey.com/r/N8DBF6T). 

Passemos agora às metas, as quais serão desenvolvidas, de forma pormenorizada, 
em conjunto e sob os anseios da população de Dourados, com a participação efetiva da 
Câmara Municipal de Dourados, a bancada de Deputados Estaduais, Federais e 
Senadores, e ainda, com a cooperação do Governo Estadual e Federal. 

 

 



I - Desenvolvimento Social: 

Neste ponto, Alan enquanto Prefeito de Dourados (aqui sempre entendendo ele os 
integrantes diretos de seu governo) atuará nas áreas definidas com alta incidência de 
participação da governança municipal e alto nível de responsabilidade direta. 

Tradução: Vaga em Creche e toda criança na escola. Consulta na hora. Médico e 
profissionais da saúde a toda hora. Segurança da cidade. Os parques serão as nossas 
novas paixões. Cuidar das pessoas, das suas necessidades básicas e direitos. 

 

Meta 1 - Educação: 

❏ Com a pandemia que assolou o planeta, muitos países adotaram e fortaleceram 
o sistema de ensino (fundamental e médio) a distância, o EaD, queremos implantar uma 
área de tecnologia para estabelecer o aprendizado contínuo do aluno ao retornar para 
sua residência e ainda fortalecer o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal, 
possibilitando aos profissionais da educação oportunidade em novas tecnologias, 
visando a transformação de sua prática pedagógica;  

❏ Valorizar os profissionais da educação, implementando junto ao funcionalismo 
público municipal políticas de valorização das carreiras e nas funções exercidas, 
assegurando os direitos contidos no Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCR) e a 
remuneração adequada, cumprindo a legislação vigente;  

❏ Estimular a formação continuada dos profissionais da educação, na busca de 
cursos posteriores à graduação possibilitando uma formação continuada, possibilitada 
através de parcerias e convênios a serem firmados;  

❏ Realizar reformas contínuas nas unidades da rede municipal de ensino 
(REME), através de busca de recursos federais e estaduais, em como na iniciativa 
privada através de parcerias público privadas;  

❏ Estabelecer as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação em 
continuidade e aplicação contínua, assegurando a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino no município de Dourados;  

❏ Reestruturação e fortalecimento dos conselhos municipais incluindo o 
Conselho Municipal de Educação, dando suporte técnico e administrativo ao seu bom 
funcionamento;  

❏ Implementar diretrizes de políticas públicas estabelecidas pelo Marco Legal da 
Primeira Infância;  

❏ Construir novos CEIMs para atender à demanda reprimida e àquelas geradas 
pelo crescimento do município, baseado no planejamento estratégico, em parceria com 
os governos Estadual e Federal;  

❏ Preparar a infraestrutura da Rede Municipal de Educação para atender às 
demandas que serão geradas para o cumprimento do Plano Municipal de Educação;  



❏ Ampliar a oferta de vagas na educação infantil, de forma planejada e 
progressiva, considerando a estrutura dos oito CEIMs em fase de construção;  

❏ Implantar o período integral nos CEIMs, de forma gradativa e planejada;  

❏ Iniciar a implantação do período integral no ensino fundamental, de forma 
gradativa e em bairros estratégicos, atendendo às especificidades locais;  

❏ Instituir políticas públicas voltadas para a educação no campo, que devem ser 
fundamentadas nas necessidades e demandas locais, assegurando respostas efetivas às 
suas realidades;  

❏ Assegurar no Projeto Político Pedagógico da Educação Indígena a metodologia 
da educação intercultural, bilíngue, específica e definida pela comunidade;  

❏ Implantar um centro de formação e informação direcionado para profissional 
da educação, com espaço físico adequado, recursos midiáticos e humanos compatíveis, 
para realização de capacitações, com enfoque nas tecnologias de Informação;  

❏ Investir nas tecnologias, buscando modernizar o ambiente escolar; Investir no 
aprimoramento e modernização das bibliotecas escolares, com a introdução de recursos 
multimídia e de conceitos de interatividade; Implantar projeto de escola digital em 
unidades estratégicas, utilizando recursos tecnológicos como notebooks individuais, 
lousas digitais, capacitações específicas para os profissionais da educação e materiais 
didáticos adaptados;  

❏ Implementar ações pedagógicas pontuais e individuais das escolas com baixo 
índice no IDEB;  

❏ Criar projeto “Olimpíadas dos Saberes”, realizando competições nas áreas de 
Língua Portuguesa, Matemática, História e Ciências da Natureza;  

❏ Realizar os Jogos Escolares Municipais, firmando parcerias com a Fundação 
de Esportes de Dourados – FUNED e demais instituições esportivas;  

❏ Realização do prêmio PERSONALIDADES DO ANO DO ESPORTE, como 
forma de resgate e reconhecimento daqueles que anonimamente promovem o esporte 
amador no município; 

❏ Implantar projeto de Correção de Fluxo, isto é, possibilitar aos Jovens e 
Adolescentes que estão fora da escola ou com disparidade na idade/ série que retomam 
os estudos;  

❏ Fortalecimento e aprimoramento do programa “A Caminho da Escola” em 
parceria com as três esferas de Governo para renovar a frota de veículos escolares 
garantindo, conforto, segurança e qualidade ao transporte escolar;  

❏ Implantar parcerias com as demais Secretarias municipais para suporte técnico 
e apoio às escolas do campo e à Escola Municipal Agrotécnica Pe. André Capelli;  

❏ Preparar a estrutura da Rede Municipal de Educação para receber a criança 
com deficiência com salas de recursos multifuncionais, brinquedotecas e implementar 



projeto de capacitação para a comunidade escolar preparando-a para realizar uma 
melhor acolhida da criança com deficiência e de sua família, e promovendo uma real 
inclusão;  

❏ Implantar programa de incentivo às escolas municipais que alcançarem 
destaque nos Jogos Escolares da Rede de Ensino-JOERE, Jogos Estaduais do Mato 
Grosso do Sul-JEMS, e Jogos da Juventude do Mato Grosso do Sul-JOJUMS;  

❏ Elaborar cardápio para rede municipal escolar utilizando produtos locais, 
incentivando os diretores adquirirem produtos da agricultura familiar local, através do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); e  

❏ Implantar Plano Municipal de Reeducação Alimentar na rede escolar. 

 

Meta 2 - Saúde: 

❏ Criação do Centro Municipal de Diagnósticos e Prevenção, visando zerar a 

fila de exames (diagnóstico) eletivos, atuando fortemente na medicina preventiva 
(diagnóstico precoce de doenças); 

❏ Reestruturação da Medicina Preventiva da Família (através do fortalecimento 

da ESF - Médicos da Família); 

❏ Término da Reforma do PAM;  

❏ Rever a pactuação da Macro Região e elaborar um estudo de eficiência, 

exigindo a melhor e mais equânime distribuição de tais recursos;  

❏ Estudar a viabilidade da criação do Consórcio de Municípios de Saúde da 

Região Sul;  

❏ Elaborar um Plano de estágio profissional, adotando os estudantes das mais 

variadas áreas da saúde, para desenvolverem suas horas práticas e estágios servindo o 
Município pelo planejamento de supervisão pedagógica das instituições educacionais 
parceiras; e 

❏ Implantação do Calendário de Ciclos de Palestras, Cursos e Treinamentos 

para atualização dos profissionais da saúde. 

 

Meta 3 – Esporte e Lazer: 

❏ O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento 

educacional social e de saúde do ser humano, desenvolver políticas públicas no âmbito 
da iniciação esportiva e de atividade física para serem aplicadas em todo município de 
Dourados é meta do Alan e Guto;  

❏ Reativar a FUNED no antigo modelo de esporte e lazer;  



❏ Buscar parcerias para implantação de centros de iniciação esportiva em 

Universidades e clubes de serviço através de convênios e projetos sociais;  

❏ Promover a transformação social visando melhorar a qualidade de vida 

através da prática dos esportes, incentivada através de atividades de IE (Iniciação 
Esportiva); 

❏ Construção e ampliação da infraestrutura esportiva do município garantir que 

novos projetos de instalações desportivas sejam realizados-executados; 

❏ Adequar os espaços existentes aos diversos grupos, incluindo a melhor idade 

na prática esportiva, propiciando qualidade de vida aos idosos; 

❏ Construção de um centro de treinamento integrado com infraestrutura 

completa para os treinamentos de diversas modalidades através de parcerias público-
privadas e recursos federais de incentivo ao desporto; 

❏ Formação e valorização do profissional de educação física e educadores 

esportivo através da capacitação e atualização dos profissionais, promoção de eventos 
para troca de experiências entre os profissionais e incentivo a disseminação da prática 
esportiva; 

❏ Fomentar eventos esportivos a nível estadual e a participação em competições 

estaduais e nacionais; 

❏ Criação de uma premiação aos profissionais da Educação Física destaques 

durante o ano, nas mais variadas categorias: ensino público, ensino privado, recreação 
esportiva, academias, esporte olímpico, esporte paraolímpico, etc; 

❏ Instituir, através de um projeto de lei, em parceria com a Câmara Municipal 

um calendário oficial de eventos e de atividades esportivas bem como recreativas e de 
lazer integrando as mais variadas faixas etárias;  

❏ Criação de um projeto em parceria com instituições penais, onde serão 

produzidos materiais esportivos que poderão ser utilizados pela nossa rede municipal 
para a disseminação da prática esportiva, como, por exemplo: bolas de futebol feita 
pelos detentos (recuperandos) dos presídios locais; 

❏ Instalar e manter academias ao ar livre em parcerias com as associações de 

bairros bem como comércio local através da parceria público-privada para que essas 
academias possam ser mantidas geridas pela população e também administradas 
localmente descentralizando e desonerando do município a atividade-fim, os comércios 
locais poderiam explorar a publicidade nestes espaços e ao mesmo tempo investirem na 
manutenção e limpeza destes locais de prática esportiva lazer e recreação que seriam 
mantidos nesses locais projetos em parcerias com os cursos de educação física e 
pedagogia bem como outras atividades acadêmicas sob supervisão de coordenação 
possivelmente da própria instituição de ensino superior ou do próprio município através 
de um estudo de viabilidade;  



❏ Transformar os espaços públicos (praças, etc) em espaço para práticas 

esportivas, de acordo com o espaço disponível; 

❏ Realização e implantação de um calendário esportivo Municipal onde 

estariam introduzidas as competições escolares a nível de rede municipal em parceria 
com as redes estaduais para incentivo a prática Esportiva do Ensino Fundamental e 
Médio;  

❏ Incluir, no calendário esportivo da cidade, diante da vocação acadêmica do 

município, uma competição entre as instituições de ensino superior, haja vista Dourados 
ser uma cidade universitária; 

❏ Instituir o calendário de corridas de rua e maratonas, começando por 

atividades realizadas em parcerias com as próprias associações de moradores, com 
pequenas competições locais nos bairros onde teremos eventos de caminhada para 
melhor idade e percursos curtos de corrida de rua introduzindo a população local e a 
juventude a participar das atividades de competição esportiva;  

❏ Volta das competições de futebol amador, principalmente, nas várias 

modalidades (Futebol de Salão, Suíço/Society, e Futebol de Campo); 

❏ Volta do Verão Dourados, evento que funcionou muito bem na década de 90 

e anos 2000, onde eram incentivadas as práticas esportivas durante o verão nas quadras 
de areia e praças da nossa cidade, competições de vôlei de areia, futevôlei, campeonato 
de peteca, entre outros; e 

❏ Recriação do Projeto Esporte Solidário, que foi um sucesso nos anos 2000 

nos bairros. 

 

II - Desenvolvimento Econômico: 

Neste ponto, Alan enquanto Prefeito de Dourados atuará nas áreas definidas com 
alta incidência de participação da governança municipal e nível alto/médio de 
responsabilidade direta. 

Tradução: Quem empreende quer segurança e cidade organizada. Atrair empresas 
e cuidar dos empregos. Valorizar e incentivar os nossos artistas. Promover eventos e 
preparar a cidade para novos negócios. Dourados conectada e preparada para ser 
referência em tecnologia. 

 

Meta 4 – Empreendedorismo, Trabalho e Renda: 

❏ Fazer gestão junto ao Governo Federal para a rápida liberação de 

investimentos de recursos federais, para a ampliação e adequação do Aeroporto 
(ampliação e alargamento da pista, construção de uma nova estação de passageiros com 
novo pátio de aeronaves, uma nova taxiway, e uma nova seção contra incêndio), 



modernizando suas instalações, elevando sua categoria para aeronaves de grande porte, 
interligando Dourados ainda mais aos grandes centros e com maior periodicidade; 

❏ Apoiar políticas públicas de desenvolvimento do agronegócio;  

❏ Promover o associativismo e o cooperativismo dos produtores; 

❏ Fortalecer os eventos douradenses do agronegócio;  

❏ Instituir parceria com o Estado e com entidades representativas do setor, além 

de um programa permanente de gestão compartilhada, manutenção e conservação de 
estradas, pontes e caixas de contenção da erosão no ambiente rural;  

❏ Articular a arrecadação de investimentos no domínio das cadeias produtivas 

das principais atividades comerciais, agropecuárias e empreendimentos inovadores e 
sociais;  

❏ Apoiar iniciativas de pesquisa científicas e estudos de aprimoramento 

tecnológicos no setor produtivo (indústria, comércio, agro, metalomecânica, etc) através 
de parcerias institucionais, principalmente com o Sistema S; 

❏ Discutir a divisão e aplicação dos Recursos do FUNDERSUL; 

❏ Criar programa de fomento à produção da agricultura familiar de orientação 

agroecológica e orgânica, formando um polo regional certificado, com diversidade de 
produtos, escala, qualidade, regularidade produtiva e pontualidade na entrega, focado no 
abastecimento e segurança alimentar de Dourados e conseguindo atender a rede de 
mercado constituída;  

❏ Agilizar e apoiar a construção do CEASA (Central de Abastecimento de 

Alimentos), firmando parceria com o governo do Estado para a sua implantação, 
urgente; 

❏ Ampliar os canais de comercialização dos produtos da agricultura familiar, 

através da criação da CEASA, implementação de mais feiras livres, redes de 
distribuição e demais pontos de venda da cidade, promovendo ainda extensões 
itinerantes pelos bairros de Dourados;  

❏ Incentivar a agricultura familiar por meio de compras governamentais, 

aumentando a participação da agricultura familiar na merenda escolar do município, 
isso através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e do PAA 
(Programa de Aquisição de Alimentos);  

❏ Realizar o serviço de assistência técnica na agricultura familiar a partir de 

parceria com AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), Agência Estadual de Vigilância Sanitária, IFMS (Instituto Federal de Mato 
Grosso do Sul), Universidades, IAGRO; 



❏ Apoiar iniciativas de pesquisa científicas e estudos de aprimoramento 

tecnológico com parcerias institucionais;  

❏ Criar programa municipal de apoio à produção e geração de renda das 

mulheres rurais;  

❏ Implantar programa de produção de leite focado no manejo produtivo, 

alimentação, genética e sanidade;  

❏ Captar recursos para investimentos na agricultura familiar e estimular a 

aplicação do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) 
no município;  

❏ Aderir ao SUASA (Sistema Único de Sanidade Agropecuária);  

❏ Incentivar a produção de plantas medicinais e flores, estas a serem utilizadas 

nos canteiros públicos municipais;  

❏ Constituir programa de mecanização agrícola para atender à agricultura 

familiar e indígena, em parceria com entidades representativas; e 

❏ Apoiar a agricultura familiar indígena voltada para produção de alimentos, 

segurança alimentar e também ao artesanato, incentivando excedentes ao mercado, 
gerando alimentos e receita. 

 

Meta 5 – Cultura e Turismo: 

❏ Criação do calendário cultural do município, com a definição da Agenda 

Municipal de Eventos em parceria com sociedade civil organizada, fomentando a 
economia local e a produção cultural própria;  

❏ Recriação e reestruturação das Festas do Peixe, Festival Gastronômico, Festa 

Junina;  

❏ Desenvolver um Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico, fomentando 

o turismo voltado aos eventos e valorizando os artistas locais, que terão prioridade 
absoluta na repartição das receitas do Fundo Cultural local; 

❏ Criação de uma Rota Turística Indígena, onde seria elaborada uma rota onde 

os turistas seriam levados aos maiores e melhores pontos de cultura e costumes 
indígenas (danças, música, vestimentas…), incentivar a venda de produtos indígenas; e 

❏ Criar uma Agência Municipal de Turismo, incentivando o turismo nacional e 

internacional através de campanhas fora do âmbito municipal. 

 

Meta 6 – Tecnologia, Inovação e Cidade Digital: 



❏ Ampliar as áreas de sinal de banda larga com acesso gratuito, através de 

parceria público-privada, promovendo a inclusão social no mundo digital;  

❏ Entender e incentivar a economia 4.0, com a introdução da robótica e da 

automação, e como e de que forma a prefeitura de Dourados poderá contribuir para a 
minimização deste impacto (desemprego) e a transição dos munícipes para esse novo 
nível de empregabilidade, através de parcerias com instituições de ensino, com 
organizações do sistema S (Sebrae, Senai, Sesc, Senat, Senac, etc), e até mesmo com 
empresas, para enfrentar este desafio; 

❏ Fomentar a Economia Digital, que é  uma tendência irreversível e que terá 

papel preponderante no “novo normal” pois a Covid-19 antecipou o futuro e tecnologias 
que levariam alguns anos para serem incorporadas à nossa rotina, já estão presentes em 
nossa vida. A internet das coisas avança rapidamente no nosso cotidiano das formas 
mais variadas, porém, todo o processo da economia digital depende de conectividade, e 

como a prefeitura pode e deve atuar para garantir acesso à conectividade para que 
pessoas físicas e jurídicas possam participar desta transformação econômica, o trabalho 
remoto, a telemedicina, a educação virtual, são alguns elementos a serem seriamente 
considerados. 

 

III - Desenvolvimento Urbano: 

Neste ponto, Alan enquanto Prefeito de Dourados atuará nas áreas definidas com 
alta incidência de participação da governança municipal e nível alto de responsabilidade 
direta. 

Tradução: A cidade cresceu e precisa de estrutura. Casa para quem precisa e com 
dignidade. Levar água, esgoto e cuidar da nossa cidade. Melhorar os ônibus, as linhas e 
priorizar o conforto para quem usa. 

 

Meta 7 – Planejamento Urbano, Saneamento e Mobilidade: 

❏ Realizar a atualização do Plano Diretor de Dourados de forma participativa, 

adequando-o à Legislação relacionada, incluindo a Lei do Uso e Ocupação do Solo e 
realizando a sua implementação através de ações gradativas e planejadas; 

❏ Realizar a análise da pactuação com o abastecimento de Água e Esgoto em 

face do novo Marco Nacional do Saneamento Básico;  

❏ Realizar a manutenção de toda malha asfáltica do município, mediante 

emendas federais ou participação-contrapartida do Governo do Estado diante da ampla 
arrecadação deste dos recursos do IPVA, procurando mantê-la sempre em boas 
condições;  

❏ Promover a manutenção das estradas vicinais, garantindo o escoamento da 

produção e a qualidade de vida da população rural;  



❏ Ampliar a infraestrutura dos distritos (asfalto, drenagem de águas pluviais, 

iluminação) do Município;  

❏ Garantir a participação da popular e promover o desenvolvimento urbano de 

Dourados de forma planejada, rápida, moderna e sustentável, articulando junto aos 
governos Estadual e Federal as parcerias para os investimentos necessários, garantindo a 
ampliação na formulação, execução e a qualidade dos serviços urbanos ofertados; 
acompanhamento de planos, programas e projetos da infraestrutura e do 
desenvolvimento urbano, através de conselhos; 

❏ Ampliar a malha asfáltica e a drenagem de águas pluviais, atendendo os 

bairros e distritos de Dourados em parceria com os governos Federal e Estadual; 

❏ Garantir a infraestrutura adequada e suficiente ao pleno funcionamento dos 

serviços e atendimento das necessidades da população no meio urbano e rural;  

❏ Discutir com a população a implantação de novas frentes de asfalto 

comunitário;  

❏ Revitalização de áreas em situação de risco social;  

❏ Implementar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

❏ Readequar parques e jardins, reformulando amplamente o uso e ocupação de 

tais espaços;  

❏ Garantir a participação da população na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos da infraestrutura e do 
desenvolvimento urbano, através do conselho competente;  

❏ Garantir a infraestrutura adequada e suficiente ao pleno funcionamento dos 

serviços e atendimento das necessidades da população no meio urbano e rural;  

❏ Ampliação da coleta seletiva de resíduos sólidos e reciclagem, para que além 

de um benefício ambiental e incentivo ao desenvolvimento sustentável, o serviço realize 
também a inclusão produtiva das famílias de catadores;  

❏ Promover uma ampla reestruturação do sistema de transporte coletivo, 

buscando a redução das distâncias e da duração dos trajetos, readequando as linhas e 
horários dos ônibus urbanos;  

❏ Mudar de um modelo radial centralizado no transbordo na Praça Antônio 

Alves Duarte, para um sistema tronco com a implantação em um primeiro momento de 

uma linha principal Leste - Oeste, com a construção de duas estações terminais no 
Jardim Márcia (Leste) e no Jardim Clímax (Oeste). Em um segundo momento, mudar 
de uma segunda linha principal Norte - Sul, com a implantação de corredores de ônibus 
(via expressa) nas linhas principais;  

❏ Ampliar e modernizar as ciclovias, integrando-as ao sistema municipal de 

transporte coletivo, transformando os terminais de ônibus em estações intermodais com 
ponto de chegada e partida das ciclovias;  



❏ Investir na organização e sinalização das ruas e avenidas e na sinalização 

vertical e horizontal do trânsito, visando a redução de acidentes;  

❏ Ampliar o efetivo e os recursos da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), 

e investir na especialização da agência e implantar um moderno sistema integrado de 
gestão da mobilidade urbana para gerenciar a circulação de veículos, central semafórica 
e controle de tráfego de áreas;  

❏ Atuar na elaboração de um Plano de Acessibilidade, escutando as pessoas 

com necessidades especiais, incluindo as principais demandas reprimidas no referido 
plano, implementando-o ao longo do mandato; 

❏ Melhorar as condições das calçadas de responsabilidade pública como 

escolas, creches, hospitais, autarquias, pontos de ônibus, parques e vias de circulação do 
transporte coletivo, assim como fiscalizar irregularidades em calçadas de 
responsabilidade privada;  

❏ Garantir acessibilidade nas calçadas através de rampas, pisos táteis, 

semáforos e iluminação específica; e 

❏ Promover ações educativas de segurança no trânsito nas escolas, instituições 

e comunidade em geral, com ênfase na Semana Nacional do Trânsito, em parceria com 

o DETRAN. 

 

Meta 8 - Habitação: 

❏ Fomentar o desenvolvimento de loteamentos sociais pela iniciativa privada; 

❏ Promover a ReUrb (Regularização Fundiária Urbana – Lei n. 13.465/2017), 

com a regularização fundiária nas diversas áreas da cidade; 

❏ Buscar parcerias (Governo Estadual e Federal) para a construção de 

moradias populares (Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, FAR, FDS, 
FGTS, etc);  

❏ Buscar recursos junto ao Governo Federal junto ao Fundo Nacional de 

Habitação e Interesse Social; e 

❏ Implantar Programa Municipal de doação de áreas para construção via 

mutirões de casas populares.  

  

Meta 9 – Meio Ambiente: 

❏ Implantar o Programa Cidades Sustentáveis do PNUD-Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), 
consolidando plano de metas para 4 anos;  



❏ Promover a educação ambiental para capacitar, conscientizar e sensibilizar a 

população por nova cultura de convivência meio ambiente – homem x comunidade;  

❏ Priorizar o Saneamento Básico, com ênfase na coleta seletiva e reciclagem de 

resíduos orgânicos e de lixo seco, assim como na destinação final, realizando a inclusão 
produtiva das famílias de catadores;  

❏ Fiscalizar a proteção, conservação e recuperação recursos naturais, da água e 

do solo, na forma da lei;  

❏ Equipar e instrumentalizar o IMAN para atuar no licenciamento ambiental de 

empreendimentos locais;  

❏ Incentivar a proteção e recuperação da biodiversidade, ampliando áreas 

naturais protegidas e os espaços verdes urbanos para refúgios e escapes de espécies 
fragilizadas;  

❏ Estimular a eficiência energética e aproveitamento da água da chuva nas 

edificações através de parcerias com o governo do Estado e governo Federal; 

 ❏ Implantar a criação da usina de reciclagem, no âmbito da coleta de lixo 

municipal; e  

❏ Fazer a adequada gestão do aterro sanitário, proporcionando longa 

durabilidade na sua utilização e a efetiva reciclagem. 

 

IV - Desenvolvimento Institucional: 

Neste ponto, Alan enquanto Prefeito de Dourados atuará nas áreas definidas com 
alta incidência de participação da governança municipal e nível alto de responsabilidade 
direta. 

Tradução: Gastar melhor o dinheiro público. Cuidar dos servidores e das carreiras. 
Transformar os serviços públicos e 100% digitais. Varrer do mapa a burocracia 
excessiva que atrapalha o emprego, renda e novos investimentos na cidade. 

 

Meta 10 – Gestão, Desburocratização e Compliance: 

❏ Compreender a Economia Circular, a partir da exigência da redução ou até 

eliminação de resíduos nos processos produtivos, desafiando as empresas locais a 
buscarem alternativas para que seus resíduos se transformem em insumos na fabricação 
de outros produtos ou no reaproveitamento e reciclagem, e como a prefeitura pode 
ajudar a  resolver este assunto e tornar as empresas da cidade mais competitivas já que a 
destinação do lixo é responsabilidade da administração municipal; 



❏ Fomentar a Economia Solidária, apontada pelos especialistas como um tema 

em evidência e acelerado pela pandemia, compreende uma variedade de práticas 
econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de 

troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam 
atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, 
comércio justo e consumo solidário; 

❏ Fomentar a Economia Criativa, um conjunto de atividades econômicas que 

tem como matéria prima a criatividade e as habilidades dos indivíduos ou grupos que 

oferecem esses produtos ou serviços. No Brasil, foi criada a Secretaria de Economia 
Criativa em Junho de 2012 (que é vinculada ao Ministério da Cultura), e considera 20 
setores na economia criativa brasileira: artes cênicas, música, artes visuais, literatura e 
mercado editorial, audiovisual, animação, games, software aplicado à economia criativa, 
publicidade, rádio, TV, moda, arquitetura, design, gastronomia, cultura popular, 
artesanato, entretenimento, eventos e turismo cultural; 

❏ Certificação de Dourados - “ISO 37.120– Cidades e Comunidades 

Sustentáveis e “ISO 37.122– Indicadores para serviços municipais de qualidade de vida 
nas comunidades; 

❏ Fortalecer a transparência pública, através de canais de publicidade dos 

gastos públicos; e 

❏ Fortalecer a Controladoria, criar a Ouvidoria e a Auditoria Internas, visando o 

estabelecimento de maiores controles internos e ferramentas de fiscalização a adesão às 
normas (compliance).  

 

Meta 11 – Gente – Servidores – Time Alan: 

❏ Fazer cumprir os Planos de Cargos e Carreiras do município; 

❏ Instituir Plano Municipal de Saúde e Segurança dos servidores municipais, 

visando reduzir o absenteísmo e fomentando um ambiente saudável e sem assédio no 
âmbito do município; e 

❏ Estabelecer prêmios por desempenho aos servidores, licenças para 

capacitação (sem limites subjetivos, de acordo com a criação de um Plano Plurianual de 
Capacitação). 

  

Conclusão: 

Como se viu, além das necessidades mais prementes de Dourados, o Plano de 
Gestão do Time 11 traz como grande novidade o legado da Covid-19, e como já foi 
abordado, a Covid-19 atuou como um acelerador de futuro, trazendo de uma só vez para 
os dias de hoje, situações que aconteceriam naturalmente ao longo dos próximos anos. 
Isso aconteceu em diversas áreas, como na educação com o conteúdo virtual sendo 



oferecido a todos os níveis desde as creches até o ensino superior; na saúde com a 

telemedicina e o atendimento remoto de inúmeras especialidades; nas relações de 
trabalho com o home office hoje disponível em quase todas as empresas e serviços 
públicos e que, independente do porte ou ramo de atividade, trouxe impactos 
importantes no trânsito e na mobilidade (desafiando inclusive a sobrevivência do 
transporte público), devendo o gestor de Dourados estar preparado para esse cenário, e é 
isso que pode-se se esperar de Alan Guedes Prefeito e Dr. Guto Moreira Vice 
Prefeito, gestão coerente, moderna, atenta, enfim, a melhor opção de RESPEITO POR 
DOURADOS! 


