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Plano de Governo

Este Documento apresenta o Plano de Governo para a cidade de Maracaju/ MS período 2021-
2024. O seu conteúdo sintetiza os nossos principais assuntos abordados com a população no
momento que se tratava da pré-campanha.

Os objetivos da nossa administração se inspiram na missão de promover o desenvolvimento de
Maracaju majorando pela qualidade de vida, inclusão social, sustentabilidade ambiental, criação
de emprego e renda e correção dos desequilíbrios socioeconômicos entre os bairros e
comunidades. Queremos fazer com nossa cidade tenha o crescimento econômico sustentável
com o olhar voltado ao futuro.

O nosso Governo quer durante toda a sua gestão ouvir a sociedade civil, por isso irá dar o real
valor nos Conselhos Comunitários que funcionam como elos entre a administração pública e o
povo.

Nossa gestão vai expandir, completar e modernizar as obras que serão implantadas. Vamos
executar projetos que vão melhorar a mobilidade urbana, das ações simples como refazer a
sinalização de trânsito hoje apagada e causadora de muitos acidentes, um projeto de engenharia
de trânsito que organize a movimentação dos pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.
Desse modo, estaremos construindo os caminhos contemporâneos para a prosperidade da
Cidade.

O sistema municipal de ensino vai expandir muito o acesso à educação infantil e ao ensino
fundamental, com mais escolas e creches de bom padrão de qualidade, em função dos seus
meios materiais e recursos humanos disponíveis. Buscaremos atender o Plano Nacional da
Educação com suas evoluções para uma educação maior as nossa crianças e jovens.

O sistema de saúde pública vai desenvolver com eficiência e qualidade, na atenção básica e na
média complexidade e no atendimento PS, hospitalar e clínico.

Porém, é inegável que essas transformações assumem uma verdadeira inovação, afinal não
vamos maquiar a política velha para aparentar-se como nova. Sabemos que as mudanças
aconteceram de maneira gradual e com a analise cuidadosa e criteriosa das necessidades
apresentadas pelo momento que vivemos.

Nosso Plano de Governo traduz, de maneira resumida, as ações que consideramos as mais
necessária para nossa cidade, na busca por uma Maracaju mais desenvolvida, com mais
empregos e mais futuro.
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Administração, Planejamento e Finanças

- Reestruturação do estatuto do servidor, com a divisão das categorias dos servidores, criação
do banco de horas para que possa atender as necessidades do servidor e a expectativa da
administração pública.

- Concurso público das áreas específicas;

- Manter a Administração aberta à participação popular através da criação do Conselho de
Orçamento Participativo;

- Capacitação periódica dos nossos Servidores Municipais e implantar programa de Qualidade
Total;

- Aumentar abrangência da publicidade e dar mais transparência as compras, aquisições e os
contratos públicos;

- Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, criando protocolos claros e
públicos para que os cidadãos possam ter suas demandas resolvidas e usando ferramentas
tecnológicas;

- Elaborar e iniciar a implantação do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação), com a
criação da Fundação municipal de Tecnologia e Inovação para a modernização da administração
pública municipal e servir como ferramenta para preparar novos negócios em nossa cidade;

- Agregar políticas de apoio a juventude, firmando parcerias com instituições de ensino, órgãos
governamentais desenvolvendo ações que venham ao encontro dos jovens maracajuenses;

Habitação

- Criação do Programa Municipal de Habitação em parceria com o Programa Lote Urbanizado do
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul;

- Buscar recursos junto ao Governo Federal e Estadual para atender a demanda de reformas e
construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências dos convênios firmados para as
habitações de interesse social;

- Buscar recursos para construção de casas para quem já possui o lote;

- Adquirir área para loteamento popular;

- Regularização dos terrenos em Maracaju;

- Programa Municipal para melhorar a habitabilidade de moradias já existentes.

Assistência Social

- Ampliar e descentralizar as politicas publicas dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vinculo para que possamos estar com o SUAS onde realmente é preciso;

- Apoiar o Conselho Tutelar com treinamentos, capacitações e estrutura adequada;
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- Ampliar o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de acesso as Políticas Públicas
principalmente no atendimento as necessidades básicas da população;

- Trazer cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, homens, jovens;

- Valorizar o Conviver estabelecendo novas politicas públicas aos idosos;

- Estruturar os espaços físicos da Secretaria de Assistência Social;

- Apoiar as associações que tem como objetivo o desenvolvimento social da comunidade
maracajuense;

- Criar a interação entre as secretarias de assistência social, Secretaria de esportes, fundação de
cultura, Secretaria de desenvolvimento econômico e meio ambiente;

- Incentivar a criação de cooperativas e associações com foco no desenvolvimento econômico
de pessoas e comunidades em vulnerabilidade social;

- Desenvolver novas politicas de enfrentamento a violência a mulher, a criança a aos idosos;

- Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como foco principal a
família;

Cultura

- Desenvolver calendário de atividades culturais para a Concha Acústica, peças teatrais,
apresentações de música e dança, cinema ao ar livre, oficina de contação de histórias, dentre
outras;

- Criar o programa de política pública “Cultura no Meu Bairro”, com apresentações culturais
obedecendo um calendário anual e com a interação dos Bairros;

- Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do patrimônio cultural
e natural, reconhecendo-os como elo indispensável entre o passado, o futuro e o presente;

- Restauração da Ferroviária, criação do museu Ferroviário com suas Histórias e Centro de Belas
Artes com exposições de artistas da Terra e palco para apresentações;

- Captação de recursos federais, estaduais e da iniciativa privada por meio de convênios e
participação de editais;

- Ampliação dos serviços oferecidos a comunidade;

- Criar o calendário de eventos culturais de interesse público;

- Criação da Cidade do Papai Noel;

- A criação do Plano Maracaju Diz NÃO as Drogas! Incorporando o Programa PROERD e
instituição de um Comitê Gestor com o objetivo de prevenir o uso de drogas, bem como de
desenvolver ações de apoio estruturante com vistas a combater os males, ocasionados pela
dependência química. O plano terá como principais diretrizes propiciar tratamento visando à
recuperação dos usuários, dar apoio às famílias dos dependentes químicos e apoiar o trabalho
de enfrentamento ao tráfico de drogas em Maracaju e distrito de Vista Alegre.
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Agricultura

- Ampliar as equipes de Patrulhas Mecanizadas Rurais ( Motoniveladora, Trator, Rolo etc) e
buscar recursos para atender mais e melhor os agricultores;

- Fortalecer e incentivar as agroindústrias para agregar mais valor aos produtos aqui produzidos;

- Apoio às iniciativas das mulheres da área rural: Artesanato, panificação e outros;

- Dar apoio a agricultura familiar e pequenos produtores, na busca da diversificação, mantendo-
o no campo com suas famílias, obtendo mais renda e qualidade de vida;

- Buscar parcerias Município/Agricultores para plainar e cascalhar as estradas vicinais e etc.;

- Implantar através de parcerias a criação de matrizes para piscicultura;

- Criar instrumentos para pesquisas com a finalidade de maior produtividade para a nossa região
das culturas mais difundidas;

- Criar um calendário de cursos e capacitações aos pequenos produtores e assentados;

- Criação de micro credito para os pequenos agricultores, assentados e comunidades tradicionais
com o objetivo de incentivar a produção e a manufatura dos seus produtos para ter o ganho do
valor agregado;

- Fortalecer a Feira do Produtor, adequando primeiramente seu espaço físico.

Meio Ambiente

- Criar e executar plano de arborização municipal;

- Buscar parcerias por meio de PPP (parceria publica privada) para a diminuição dos gastos
públicos com os resíduos domiciliares, como exemplo investimentos em compostagem, Usina
Biodigestora, entre outras;

- Criar edital para apresentação de projetos de iniciativa privada para desenvolver pesquisas de
controles de doenças das lavouras de maneira sustentável (Biológicos);

- Criação do Parque do Mont’alvão com recursos do ICMS Ecológico;

- Incentivar áreas de preservação e elevar nossa arrecadação com o ICMS Ecológico;

- Efetivar políticas públicas para que a administração municipal seja 100% sustentável;

- Investimento em fontes de energia renovável, principalmente nos prédios públicos e
iluminação pública;

Educação e Esportes

- Manter em boas condições a frota do transporte escolar e planejar a sua renovação;
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- Viabilizar a criação de Escolas Municipais de Tempo Integral;

- Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas, para à terceira idade, à criança e
adolescente, às pessoas portadoras de necessidades e às pessoas que participam dos programas
de saúde como: hipertensos, diabéticos e outros, utilizando-se das academias ao ar livre;

- Investir na categoria de base e nos primeiros anos de práticas esportivas das crianças e jovens,
tendo a escola como parte integrante do processo;

- Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva;

- Capacitar os professores e equipe pedagógica, merendeiras serventes e equipe administrativa;

- Viabilizar parcerias com o Governo Federal e Estadual para execução de projetos esportivos e
educacionais;

- Aprimorar programas de erradicação do analfabetismo;

- Garantir investimentos em: Materiais pedagógicos, merenda escolar com qualidade,
tecnologia da informação e na manutenção e ampliação nos espaços escolares;

- Melhorar os espaços físicos das escolas e CIEIs;

- Criar políticas públicas para o cuidado da saúde mental e física dos trabalhadores em educação;

- Atrair polos de universidades;

- Pleitear novos cursos e turnos para o polo da UEMS em Maracaju;

- Apoiar a Educação Especial;

- Readequar o horário dos CIEIs para que seja compatível com o horário de trabalho das mães.

Viação, Obras e Urbanismo

- Finalizar as obras do povo de Maracaju e garantir o funcionamento;

- Criação do Programa Bairro Feliz, com a finalidade de conservar, limpar, arrumar e modernizar
os bairros da nossa cidade;

- Cascalhamento, readequação de estradas, substituições das pontes de madeira por bueiros e
pontes de concreto;

- Alargamento de ruas principais;

- Viabilizar recursos para a revitalização da Praça central, com praça de alimentação
permanente;

- Calçamento da área urbana da nossa cidade respeitando os padrões de acessibilidade;

- Modernização da malha viária urbana com estudo do trafego da nossa cidade;

- Viabilizar a construção de Parques Ecológicos nos bairros Moreninhas, Alto Maracaju e entre
Inacinha Rocha e Vila Juquita;
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- Manter equipe de trabalhadores na execução da limpeza e conservação urbana (poda de
árvores, corte de grana, pinturas de meios-fios e etc.).

- Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a cidade mais bonita e acolhedora;

- Reurbanizar a entrada da cidade que está com ar de abandono;

- Colocação das lixeiras SELETIVAS nos principais pontos públicos;

- Efetivar um projeto de iluminação municipal.

Saúde

- Apoiar o Conselho Municipal de Saúde e Capacitar os conselheiros;

- Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos serviços com ampliação de
ações e garantindo material de consumo humano;

- Construção do Centro de Reabilitação/Fisioterapia, em parceria com o Governo Federal e
Estadual:

-Construção do Centro de Odontologia em parceria com o Governo Federal e Estadual;

- Construção do Centro de Zoonose:

- Criação do Programa Municipal de Diagnostico e Exames com o objetivo de encurtar o tempo
de espera por exames;

- Aumentar o número de consultas simples, bem como de outras especialidades;

- Criar um programa municipal para atenção ao idoso, inclusive com atividades físicas e
acompanhamento de equipe multiprofissional;

- Criar o programa fitoterápicos (plantas medicinais);

- Apoiar os Programas de Combate à Dengue e a leishmaniose e melhorar o suporte técnico da
equipe de Agentes de Endemias;

- Manter o serviço de endemias atualizado e com notificações periódicas conforme
regulamentação do SUS e melhorar o suporte da equipe.

Indústria e Comércio

- Criação do programa Jovem Trabalhador com o objetivo de proporcionar a primeira
experiência no mercado de trabalho para nossos jovens;

- Reativar a Incubadora municipal de empresas e dar ênfase nas empresas de tecnologia e
inovação;

- Executar melhorias na infra-estrutura das áreas comércio, como: Iluminação, calçamento e
Galerias e uma urbanização pensada na maior comodidade dos munícipes;

- Viabilizar recursos para a infra-estrutura do polo industrial gerando mais empregos e renda;
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- Desenvolver parceria entre a Administração Municipal e a Assema;

- Divulgar o nosso Município para atrair investimentos no setor Comercial, Industrial e
Agroindustrial;

- Investir em políticas públicas de turismo de negócios e eventos;

- Apoiar a realização da EXPOMARA, ShowTec, Festa da Linguiça, Festa de São Sebastião (Vista
Alegre), eventos religiosos e etc.;

- Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para o Microcrédito;

- Atrair novos investimentos através de editais públicos e lei de incentivos visando as parcerias
PPP 9 parcerias publico privadas), tendo como base nossa vocação do agronegócio e visando a
instalação do novo trecho ferroviário até Paranagua/PR e a rota Bioceanica na BR 267;

- Incentivar e dar apoio às indústrias e fábricas nacionais e multinacionais para se instalarem em
Maracaju, gerando emprego aos munícipes.

Comunidade e Segurança

- Criar Guarda Municipal de Maracaju visando uma atuação mais efetiva, com ênfase na
preservação da vida e do patrimônio;

- Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública de forma transparente,
participativa, visando garantir qualidade de vida em Maracaju;

- Criar planos de segurança local com a participação ativa da sociedade em audiências públicas;

- Ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento;

- Promover a pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à redução da criminalidade, bem como
interagir com a comunidade acadêmica para realizar estudos visando o entendimento mais
apurado do fenômeno da violência/criminalidade;

- Realizar pesquisa de vitimização objetivando estabelecer o diagnóstico do quadro da
violência/criminalidade, bem como, do nível de serviço prestado pela segurança pública;

- Fomentar e fortalecer as políticas públicas integradas, articuladas e coordenadas de normas
estaduais e municipais de segurança pública, de assistência social, de direitos humanos, de
saúde e de educação, voltadas ao enfrentamento ao uso de drogas.

Vista Alegre

- Asfaltar as principais vias, com drenagem, calçamento e acessibilidade;

- Ampliar a coleta de resíduos residenciais;

- Buscar junto a iniciativa privada e a ANATEL a instalação da cobertura de telefonia móvel;

- Criação de Parque ecológico com complexo de esportes e lazer;
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- Estruturar a Administração distrital com maquinário e pessoal para ampliar os serviços e
políticas da administração municipal;

- Equipe de manutenção viária para o distrito e para os produtores da região;

- Cursos e capacitações para os moradores do distrito;

- Incentivar a criação do IG (identificação Geografica) para a Erva- Mate de Vista Alegre,
agregando valor e ampliando a renda e as vagas de emprego na região;

- Regularização Fundiaria dos terrenos e lotes do distrito;

- Construção de quadra coberta para as atividades da Escola Ciro Aniz e Joana Sayd.


