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Apresentação 
 

O atual documento possui denominação mais adequada não como Plano de 
Governo, mas sim de Plano de Gestão Pública e Popular do Desenvolvimento do Município 
de Jardim, pois o que propomos neste plano é uma síntese de um conjunto de propostas 
de trabalho planejadas e arrojadas para tornar Jardim um lugar para empreender, 
trabalhar e se viver mais e melhor, com educação e saúde de qualidades, com segurança e 
valorização da cidadania e diversidade social, em uma economia sólida e dinâmica, 
proporcionando humanização dos serviços públicos e um futuro melhor a todos, uma 
cidade inovadora, criativa, futurista e que seja uma marca mundial. 

O presente Plano de Governo resulta da participação dos mais diferentes 
segmentos da população Jardinense e, apesar de ser um resumo de propostas de 
trabalho, procura refletir em grande medida como serão atendidas as necessidades mais 
relevantes dos cidadãos de Jardim, sem se fechar a ideias e propostas que serão 
construídas ao longo deste processo eleitoral democrático, integrativo e participativo. 
Embora o Município de Jardim/MS tenha apresentado um crescimento econômico 
satisfatório com a atual gestão municipal, é importante relembrar que nos últimos anos 
a mídia local relatou e a sociedade Jardinense vivenciou diversos problemas 
socioeconômicos (nas áreas de saúde, educação, saneamento, segurança, desemprego, 
etc) em Jardim resultantes das diversas falhas na atual gestão. Assim, por acreditarmos 
que podemos oferecer uma gestão humana, moderna e futurista da prefeitura de Jardim 
que estamos propondo este plano de trabalho a você cidadão Jardinense. 

A crise pandêmica em 2020, e que deve perdurar em muitos aspectos por vários 
anos, impõe enormes desafios para a próxima gestão do município de Jardim, o qual terá 
uma grande importância com convênios para superar tais desafios. Desta forma, há a 
garantia de que não nos faltará apoio para a superação dos grandes desafios que serão 
governar Jardim nos próximos anos, ouvindo a sociedade civil organizada, unindo a 
classe política e fazendo ações estratégicas para Jardim/MS. 

Pela pluralidade de nossos pensamentos, qualificações e modos de agir, é que eu, 
Drª Clediane Areco Matzenbacher me candidato a prefeita com Geraldo Alencar 
Gonçalves como meu vice e uma rede de voluntários e idealistas, tendo a convicção de 
que juntos possuímos as competências adequadas, os apoios e parcerias necessárias para 
governar o município de Jardim diante dos desafios que um município do seu porte exige 
dos seus governantes. Experiência de vida e empresarial, somada a articulação política e 
novidade de gestão, nos traz até aqui como alternativa de resgate da confiança e da 
esperança dos eleitores. 

Diante desse contexto, o nosso Plano de Governo mostra os princípios sob os quais a 
gestão Matzenbacher & Alencar se sustenta, em que pese o compromisso com a 
sociedade Jardinense de se ter uma gestão municipal com total transparência do uso dos 
recursos públicos e com ampla valorização da participação popular, sabendo ouvir, 
respeitando as divergências, integrando legislativo municipal, compartilhando os 
poderes numa gestão pró-ativa. Os perfis de atuação profissional da gestão 
Matzenbacher & Alencar naturalmente destacam-se que adotaremos soluções planejadas, 
inovadoras e velozes às práticas de prestação dos serviços públicos municipais. 
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Neste sentido, o Plano de Governo está focado em um grande número de obras 
públicas (que vão muito além de simples pavimentações de ruas e avenidas) e ações que 
levarão Jardim a ter novamente os destaques nacionais e regionais que vêm se perdendo 
com a última gestão, especialmente na geração de emprego e renda, na segurança 
pública, nos serviços de saúde e educação, na coleta e destinação de lixo e resíduos, na 
gestão da agua , na falta de transparência, na falta de velocidade da administração (7 
anos), no resgate do respeito com servidores públicos e etc., e que você cidadão tem 
vivenciado tais deficiências no dia de sua vida.  

Dessa forma, este Plano de Governo não será um Plano de Poder como tem sido 
usado em outros anos eleitorais, dado que assim que passada a eleição a gestão sem 
compromisso com a população simplesmente nunca mais volta a falar do seu plano de 
governo, revelando claramente que seu plano de governo nada mais era do que um 
plano de poder, pois as propostas feitas em seu plano são simplesmente promessas que 
não se tem pretensão de serem realizadas, ou que ao fazerem qualquer coisa já o tem 
como sendo o suficiente a prestar aos cidadãos. Você cidadão Jardinense pode com seu 
voto mudar esta realidade que você de fato sabe que muito pouco contribuiu nos últimos 
anos para que você e sua família vivessem melhor, comprometendo-se com você e sua 
família por uma perspectiva clara de melhoria de seu bem-estar votando em gestão 
Matzenbacher & Alencar, que assumem o seu compromisso pessoal e familiar depositado 
em seu voto, honrando o seu voto de confiança com muito trabalho, honestidade, 
modernidade e simplicidade, para que sejam criadas as condições necessárias que 
garantam que as propostas de trabalho deste Plano de Governo sejam cumpridas. 

Como os desafios da gestão mudam ao longo do tempo, logo este Plano de Governo 
não é um documento acabado, mas sim um documento que está aberto a incorporar as 
críticas e sugestões da população Jardinense não só no período eleitoral. Nos propomos 
aqui a disponibilizarmos o nosso plano de governo no sitio da prefeitura com links para os 
cidadãos Jardinenses opinarem e contribuírem, para que assim tenham com este Plano de 
Governo (e as opções de alterá-lo ao longo do tempo) um instrumento de participação e 
cobrança da gestão Matzenbacher & Alencar e uma garantia de que o que estamos 
propondo neste plano de fato será um “Plano de Gestão Pública e Popular do 
Desenvolvimento do Município de Jardim/MS”.  

Portanto, este Plano de Governo da gestão Matzenbacher & Alencar será um 
instrumento de participação popular e após as eleições ao permitir que o governo da 
prefeitura municipal de Jardim e você cidadão Jardinense o revisem e acolham ações que 
busquem tornar “Jardim um lugar para empreender, trabalhar e se viver mais e melhor, 
com educação e saúde de qualidades, com segurança e valorização da cidadania e 
diversidade social, em uma economia sólida, regional, estratégica e dinâmica, 
proporcionando um futuro melhor a todos!”. 

Este é o nosso compromisso com você cidadão e eleitor, nossa missão é ser a 
alternativa política administrativa, para nossas crianças, idosos, pessoas, unindo-nos em 
torno do maior e principal partido: JARDIM. 

 

DRAª CLEDIANE MATZENBACHER 
& 

GERALDO ALENCAR 
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Princípios Norteadores da Gestão Municipal Matzenbacher & 
Alencar  
 

 “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se  
define o que não se entende, ou seja, não há sucesso no que não se gerencia” 

(William Edwards Deming) 

O Plano de Governo da gestão Matzenbacher & Alencar se sustenta sob um conjunto 
de princípios norteadores de como os trabalhos serão conduzidos, que vão além de se ter 
uma gestão municipal com total transparência do uso dos recursos públicos e com ampla 
valorização da participação popular. Estes princípios norteadores compreendem a forma 
como a política e as práticas gerenciais serão conduzidas na prefeitura.  

Assim, a organização funcional da política e das práticas gerenciais serão conduzidas 
com o estabelecimento de Eixos Estruturantes, os quais comportam as Áreas Estratégicas, 
que por sua vez, estabelecem as Dimensões Prioritárias que serão alvo da gestão. O 
esquema a seguir mostra as relações entre estes elementos de gestão: 

Princípios  
Norteadores  

da Gestão 

EIXO ESTRUTURANTE 

Área Estratégica  

Dimensão Prioritária 

 

Assim sendo, os Eixos Estruturantes representam o grande legado que se pretende 
perpetuar para a sociedade Jardinense. Neste sentido, os seguintes Eixos Estruturantes 
compreendem este Plano de Governo: 

 Resgatar e Valorizar a Cidadania; 
 Promoção da Qualidade de Vida; 
 Empreendedorismo, Inovação e Gestão da Cidade; 
 Regionalização, Internacionalização e Desenvolvimento Econômico. 

As “Áreas Estratégicas” representam as áreas relevantes (mas não se limitam a 
estas áreas) da gestão municipal sob as quais cada Eixo Estruturante se sustenta. Assim, 
o legado depende do que será realizado em cada área estratégica e nas demais áreas de 
atuação da gestão municipal. 

Para o Eixo Estruturante “Resgatar e Valorizar a Cidadania” temos como “Áreas 
Estratégicas”: 

 Educação; 
 Saúde; 
 Segurança Pública; e  
 Assistência Social. 
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No Eixo Estruturante “Promoção da Qualidade de Vida” estão estabelecidos como 
“Áreas Estratégicas”:  

 Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 
 Moradia, Reordenação Urbana e dos Espaços Públicos;  
 Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana; e 
 Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 

E, para o Eixo Estruturante “Empreendedorismo, Inovação e Gestão da Cidade” 
existem como “Áreas Estratégicas”:  

 Empreendedorismo e Cultura Inovadora;  
 Reorganização da Gestão Municipal; e  
 Jardim Criativa, Humana e Sustentável. 

E, por fim, para o Eixo Estruturante “Regionalização, Internacionalização e 
Desenvolvimento Econômico” existem como “Áreas Estratégicas”:  

 Apoio ao Desenvolvimento Econômico-Empresarial;  
 Apoio a Profissionalização do Trabalhador; e 
 Ampliar a Inserção Regional e Internacional. 

As “Áreas Estratégicas”, como visto, formam a macropolítica municipal ao 
contemplarem uma ampla rede de áreas da atuação da gestão municipal, algumas áreas 
o município atua diretamente (como saúde, educação, etc.); e outras indiretamente 
(como econômico-empresarial, inovação, etc.), no entanto, por suas interconexões cada 
área influencia e sofre influência das demais. Diante disso, muitas áreas serão alvo da 
atuação de diversos órgãos de governo municipal e destes com os governos estadual e 
federal, além de parceiros da sociedade civil e empresarial organizada e, com isso, não se 
terá mais aquela duplicidade de ações sendo realizadas por diversas unidades 
municipais, pois todos os órgãos saberão entre si o que o outro órgão de gestão está 
realizando. Neste formado, também será redefinido (com a ampla participação dos 
representantes destes órgãos municipais) o que compete a cada órgão, para que assim 
todos saibam entre si o que compete a cada um dentro da atuação municipal, com isso, 
elimina-se o jogo de empurra-empurra das responsabilidades entre os órgãos. 

Assim sendo, as Dimensões Prioritárias representam as ações relevantes (mas não 
se limitam a estas ações) da gestão municipal sob as quais cada área estratégica será 
operacionalizada na prática. Dessa forma, as Dimensões Prioritárias revelam o que se fará 
em cada área estratégica em termos de: serviços prestados, obras realizadas e cultura 
disseminada.  

Neste sentido, a seguir será apresentado os diversos projetos que compreendem as 
diversas áreas estratégicas apresentadas anteriormente. 
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JARDIM UM LUGAR PARA EMPREENDER, TRABALHAR E SE VIVER MAIS E MELHOR,  
COM EDUCAÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE, COM SEGURANÇA E VALORIZAÇÃO  

DA CIDADANIA E DIVERSIDADE SOCIAL, EM UMA ECONOMIA SÓLIDA E DINÂMICA,  
PROPORCIONANDO UM FUTURO MELHOR A TODOS! 

 

Princípios  
Norteadores  

da Gestão 

EIXO ESTRUTURANTE 

Área Estratégica  

Dimensão Prioritária 

RESGATAR E VALORIZAR A CIDADANIA 

Educação: Saúde: Segurança Pública: Assistência Social: 
Educação de qualidade 
para todos priorizada 

nas estruturas prediais 
adequadas e no 

incentivo de práticas 
escolares eficazes. 

Saúde de qualidade 
para se viver mais e 

melhor suportada por 
ampliação das 

estruturas prediais e 
dos serviços públicos. 

Segurança pública 
integrada e garantidora 
dos direitos e deveres 

sociais. 

Assistência às famílias 
e indivíduos que 

proporcione condições 
sociais adequadas ao 

desenvolvimento 
humano. 

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

Cultura, Esporte,  
Lazer e Turismo: 

Moradia, Reordena-
ção Urbana e dos 
Espaços Públicos: 

Transporte, Mobili-
dade e Acessibilidade 

Urbana: 

Desenvolvimento 
Rural e Meio 

Ambiente: 
Promover o desenvol-
vimento de atividades 
esportivas e culturais,  

explorando os atrativos 
turísticos locais e 

valorizando o patrimô-
nio cultural de Jardim. 

Reordenar as áreas 
urbanas e o uso dos 

espaços Públicos, 
ampliando as vivências 
e o acesso as moradias 

sociais. 

Ampliar a mobilidade e 
acessibilidade urbanas 

de todos os usuários das 
vias públicas, promo-

vendo o deslocamento 
seguro e o convívio 
social no trânsito. 

Fortalecer a agricultura 
familiar, impulsionar o 
agronegócio de formas 

sustentáveis: 
economicamente viável, 

socialmente justo e 
 ecologicamente correto. 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E GESTÃO DA CIDADE  
Empreendedorismo e  

Cultura Inovadora: 
Reorganização da 
Gestão Municipal: 

Jardim Criativa, Humana  
e Sustentável: 

Estimular o empreendedorismo 
e difundir os benefícios da 
inovação nas organizações 

sociais e empresariais. 

Prospectar e implantar práticas 
inovadoras para a gestão 

municipal, reorganizando os 
serviços públicos e o uso dos 

recursos orçamentários. 

Promover a diversidade e 
inclusão dos cidadãos com a 
revitalização sustentável dos 

espaços públicos e a socializa-
ção do uso da internet (wi-fi). 

REGIONALIZAÇÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Apoio ao Desenvolvimento 

Econômico-Empresarial: 
Apoio a Profissionalização  

do Trabalhador:  
Ampliar a Inserção  

Regional e Internacional: 
Promoção das atividades 

produtivas, com formas adequa-
das de apoio aos negócios 

considerados estratégicos às 
cadeias produtivas e 

potencialidades locais. 

Articular ações com instituições 
de ensino dando suporte a 

qualificação dos trabalhadores 
dos setores: agropecuário, 

industrial, comércio e serviços. 

Articular com instituições 
públicas e empresas privadas, 

nacionais e estrangeiras, 
atraindo investimentos 

estratégicos para Jardim, e 
gerando emprego e renda. 

UNIDOS por JARDIM 
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EIXO ESTRUTURANTE: Resgatar e Valorizar a Cidadania 

Educação: 

“Quando se acredita em um ideal, deve-se lutar por ele até o fim” 
 (Ayrton Senna) 

Para a Área Estratégica de “Educação” tem-se como Dimensão Prioritária a seguinte 
condução a ser dada na gestão: Educação de qualidade para todos priorizada nas 
estruturas prediais adequadas e no incentivo de práticas escolares eficazes. 

Este Plano para a educação do Município de Jardim para a gestão 2021-2024, foi 
elaborado através de amplas discussões e reuniões envolvendo vários segmentos da 
área educacional, almeja estabelecer as principais metas e ações que irão possibilitar o 
atingimento da Dimensão Prioritária estabelecida anteriormente. 

O envolvimento da sociedade quando se trata de educação é de suma importância, 
haja visto, que se trata de um processo democrático que estabelece um compromisso 
com a sociedade Jardinense. O objetivo da participação está ancorado no processo da 
inovação por novos ideais para nossa educação, estabelecendo assim, novas diretrizes e 
desafios que possam ser alcançados, envolvendo parcerias com a sociedade e o Poder 
Público. 

O Município de Jardim, através desse governo, deseja estabelecer para a população 
diretrizes que norteiam os rumos da educação de excelência busca: a valorização dos 
profissionais da educação; gestão democrática da organização escolar; maior 
humanização do ambiente escolar; erradicação do analfabetismo; combate às 
desigualdades sociais; entre outros. Sendo que o atendimento às crianças de 0 a 5 anos 
se terão atenção especial. 

Uma missão importante da gestão municipal na área de educação será implementar 
políticas públicas educacionais, que priorizem a qualidade do ensino-aprendizagem, 
oportunizando que crianças, jovens e adultos possam ter ensino de qualidade que os 
preparem para serem bem-sucedidos em suas vidas profissionais e para serem cidadãos 
mais éticos e com maior consciência social e política. 

Como programas/projetos relevantes da política educacional adotamos: 

1. Políticas Públicas e Governabilidade: Responsabilidade, dedicação e compromisso 
com nossa gente; 

2. Mobilidade Educacional: Integração, interação, novas ações e estratégias 
educativas; 

3. Melhorias da Infraestrutura: Investimentos, melhoria, qualidade e bem-estar; 
4. Formação em serviço: Desafios, superar obstáculos, vencer adversidades, troca de 

experiências e transformações. 

Para o Programa de “Políticas Públicas e Governabilidade: Responsabilidade, 
dedicação e compromisso com nossa gente” tem-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Garantir aos Profissionais da Educação o Piso Salarial conforme Lei Vigente; 



 

8 
 

 Assegurar a realização de concurso público para atender a demanda existente; 
 Assegurar o gozo da licença prêmio a todos os servidores da educação; 
 Implementar Projetos Pedagógicos que atendam às necessidades das unidades 

escolares;  
 Implantar “Kit Educação” para professores e alunos; 
 Assegurar o atendimento educacional especializado inclusivo para todos os alunos; 
 Implantar a modalidade de Escola em Tempo Integral (Chaquib Kadri) ampliando 

a jornada escolar, suscitando a ampliação do tempo de estudo, buscando a 
excelência na aprendizagem da criança e adolescente; 

 Garantir 100% de merenda escolar de boa qualidade aos alunos, com cardápio 
elaborado sob a coordenação de nutricionistas; 

 Garantir a implantação de Programas de correção para alunos com distorção de 
série/idade; 

 Garantir transporte escolar a todos os estudantes da zona rural e bairros onde 
ainda não existem unidades de ensino; 

 Manter diálogo constante com Sindicatos e representações (conselhos e etc.); 
 Implementar políticas de gestão escolar com eficácia, rompendo com paradigmas 

gerenciais, criando novos padrões de organização, avaliando processos e 
resultados ajustando-se às novas demandas; 

 

Resultados Esperados: 

 A aplicabilidade e acompanhamento dos investimentos e recursos com 
compromisso e responsabilidade em prol da educação, contribuirá para ascensão e 
sucesso das políticas públicas do município, que terá como cunho primordial a 
busca pela excelência do ensino- aprendizagem dos educandos, a humanização do 
serviço público com maior produtividade, minimizando, desta forma, a incidência 
dos problemas de saúde dos servidores. 

 Garantir a oportunidade, o compromisso e a dedicação com as políticas públicas 
voltadas para o aprimoramento profissional e a responsabilidade com o discente e 
docente, visando a transformação social. 

 

Para o Programa de “Mobilidade Educacional: Integração, interação, novas ações e 
estratégias educativas” adota-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implantação do GP (Gestão Premiada) com a imprensa e os profissionais da área; 
 Garantir a educação complementar: implantar o “CEE” (Centro de Educação de 

Excelência) - Atender as crianças e os adolescentes em um espaço seguro e de 
acolhimento propiciando uma educação diferenciada, enquanto os pais trabalham; 

 Implantar a “GCE” (Gincana da Cidadania Educacional); 
 Largada 2021: Implantar o “IPEMAS” (Integração de Pais Escolas, Motoristas, 

Alunos e Servidores); 
 Implantar a Feira Municipal do Livro. 

Resultados Esperados: 

 Fomentar a humanização, a valorização e a interação com os parceiros, 
contribuindo para o fortalecimento dos laços de interesse em prol do 
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desenvolvimento humano, sensibilizando e divulgando as ações positivas e 
transformadoras da educação; 

 Buscar a interação dentro do contexto do ambiente cultural, educacional, social, 
recreativo melhorando a socialização com o meio. 
 

Para o Programa de “Infraestrutura: Investimento, melhoria, qualidade e bem-
estar” emprega-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Estabelecer convênio com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) 
– unidade jardim, com o objetivo de fundar o curso de Direito; 

 Reabertura da Escola Chaquib Kadri – Ceac, para atender os alunos existente na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental dos bairros nas proximidades que são os 
bairros com as maiores demanda, diminuindo o fluxo do transporte escolar;  

 Promover a Escola Chaquib Kadri – Ceac à dimensão de Unidade Integral de 
ensino; 

 Ampliar e adequar as EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) e EMEIs 
(Escolas Municipais de Educação Infantil), para suprir a demanda existente; 

Realizar levantamento de dados com o público rural, a fim de diagnosticar a 
realidade do processo de ensino-aprendizagem; 

 Construção de refeitórios e melhorias nas unidades existentes, de modo a atender 
todas as Instituições Escolares; 

 Construção e melhorias de quadras poliesportivas; 
 Garantir a funcionalidade da climatização das salas de aula em 100%; 

Resultados Esperados: 

 Humanização das práticas escolares; 
 Inovação e melhoria da infraestrutura pública; 
 Melhor custo-benefício dos investimentos educacionais; 
 Escola mais próxima à residência do aluno e redução na quantidade de alunos 

transportados; 
 Atendimento aos alunos que aguardam vagas dos Bairros SEAC, Vila Santa Tereza, 

Vila Santa Luiza, Parque das Araras, Panorama 1, Panorama 2, Vila Projetada, etc; 
 Maior bem-estar dos alunos na hora do lanche; 
 Melhor desempenho nas atividades educativas elevando o índice do IDEB; 
 Maior integração da escola com a comunidade; 
 Destacar a importância da conservação do meio ambiente nos alunos e familiares; 
 Avanços do conhecimento dos profissionais através da Educação Tecnológica; 
 Oferecer condições necessárias para melhoria do bem-estar dos alunos, no 

aprimoramento da infraestrutura escolar. 
 

Para o Programa de “Formação em Serviço: Desafios, superar obstáculos, vencer 
adversidades, troca de experiências e transformações” adota-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implementar políticas de formação em serviço a todos os Profissionais da 
Educação; 
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 Implantar qualificação aos profissionais da educação no decorrer do estágio 
probatório; 

 Realizar ações interativas envolvendo todos os profissionais da educação; 
 Implantar ações e projetos educativos no transporte escolar; 

Resultados Esperados: 

 Responsabilização dos resultados do sucesso dos alunos; 
 Sustentabilidade da política educacional; 
 Articulação escola, professor e aluno; 
 Compromisso com a aprendizagem do aluno; 
 Interação, cooperação e troca de experiências; 
 Transporte seguro e interativo; 
 Todo aluno na escola; 
 Implementar a política de formação em serviço a todos os profissionais da 

educação. 
 

UNIDOS por JARDIM!  
UNIDOS “por uma educação de qualidade, mudando vidas e ampliando oportunidades” 

 

Saúde: 

Na Área Estratégica de “Saúde” adota-se como Dimensão Prioritária a seguinte 
orientação gerencial: Saúde de qualidade para se viver mais e melhor suportada por 
ampliação das estruturas prediais e dos serviços públicos. 

Este Plano para a Saúde do Município de Jardim para a gestão 2021-2024 resulta de 
amplas discussões e reuniões de vários segmentos da área de saúde pública, e que tem 
como grande meta estabelecer as principais ações que possibilitarão o atingimento da 
Dimensão Prioritária estabelecida anteriormente. 

A área de saúde humana, pela sua complexidade exige propostas amplas e o 
envolvimento de diferentes órgãos governamentais municipal, estadual e federal, 
atuando de forma complementar. Assim, apesar de adotarmos programas e ações 
específicas devemos considerar que estas são complementares a outras ações que são 
desenvolvidas pelos governos estadual e federal em nosso município. Dessa forma, as 
ações aqui propostas exigem em alguns casos mútua colaboração com os demais entes 
federados, e em muitos casos com a iniciativa privada, seja esta complementando ou 
assumindo serviços através de convênios e acordos de cooperação. 

Neste contexto, a atenção básica em saúde é o primeiro nível de atenção em saúde 
e se caracteriza por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, que abrange a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das 
coletividades. 

Nossa proposta para os próximos anos é consolidar e ampliar fortemente a rede de 
serviços de Jardim e investir na qualificação da atenção em saúde voltada para a 
integralidade, tanto no que diz respeito à maior integração dos serviços e áreas, como 
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para a integralidade do cuidado, o que pressupõe trabalho interdisciplinar das equipes 
de saúde. 

Esta formação voltada para o cuidado integral pressupõe capacitar as equipes para 
organizarem suas atividades para melhorar o atendimento dos pacientes, 
particularmente em relação às situações de saúde mais frequentes e de maior gravidade, 
bem como para ter um olhar diferenciado para os grupos de maior vulnerabilidade. 

A VISÃO que temos é de um sistema de saúde capaz de promover a melhoria da 
qualidade de vida da população Jardinense, ofertando ações e serviços de reconhecida 
excelência. O objetivo principal para a Saúde de Jardim, vai muito além de 4 anos, o 
objetivo é dar continuidade ao processo de implantação do SUS no município, 
trabalhando sempre para garantir o acesso dos cidadãos às ações de promoção e 
recuperação da saúde, prevenção das doenças e reabilitação. 

Fortalecer e expandir os serviços de saúde pública para que fiquem mais próximo 
do usuário-cidadão, com foco na qualidade, humanização e excelência da promoção, 
prevenção, atenção e recuperação das pessoas, por meio da valorização dos 
profissionais de saúde, de uma gestão inteligente, da construção, reforma e ampliação da 
infraestrutura, do investir em pessoas. 

Nesse contexto, estabelecemos como Metas Estratégicas ao Plano de Governo, 
cinco  grandes Programas de Ações de Saúde Humana e Animal(inclusive):  

1. Implantação de Postos de Saúde com Atendimento 24 Horas; 

2. Implantação de um Núcleo de Educação em Saúde; 

3. Dar celeridade aos centros de atendimento Odontológico; 

4. Centro de Diálise; 

5. Construir Centro de Atendimento Psicossocial CAPS; 

6. Implantação de um Centro de Atendimento Animal (CAA); 

7. Implantação de um Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ); 

8. Qualificação e Valorização dos Trabalhadores da Saúde. 

 

No Programa de “Implantação de Postos de Saúde com Atendimento 24 Horas” tem-
se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implantar Unidades Básicas de Saúde Pronto Atendimento 24h (hoje, contamos apenas 
com uma UPA 24h); 

 Beneficiar os usuários-pacientes, que terão referencias mais próximas para atendimento; 
 Integrar os serviços de saúde oferecendo apoio e retaguarda às UBS (Unidade Básica de 

Saúde) e ESF (Equipe de Saúde da Família), que funcionarão normalmente durante o 
dia, e após irão atender a demanda por consultas ambulatoriais de casos de média 
complexidade; 

 Efetivar a unidades de atendimento SAMU; 
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 Garantir pronto atendimento clínico e pediátrico, além de procedimentos de enfermagem 
à população, 24h por dia, todos os dias da semana, além dos finais de semana. 

 Permitir que pacientes fiquem em observação na Unidade até a estabilização do quadro 
clínico, em que nos casos que necessitarem de outras intervenções ou recursos de maior 
complexidade são encaminhados e removidos com ambulância própria da unidade para os 
serviços adequados para sua resolução. 

 

Resultados Esperados: 

 Implantação de Unidade Básica de Saúde Pronto Atendimento 24h, em regiões 
estratégicas de Jardim, ex: SEAC; 

 Acelerar o atendimento tendo as UPA’s 24h mais próximas dos cidadãos; 
 Ampliar o número de serviços disponibilizados, com a ampliação e reorganização 

dos horários de atendimento e mais profissionais; 
 Ampliação da qualidade dos serviços, mesmo com maior atendimento de pessoas; 
 UBS/PSF menos lotadas, o que amplia a qualidade dos serviços e o bem-estar dos 

pacientes; 
 Procedimentos de enfermagem disponíveis 24 horas; 
 Velocidade nas especialidades; 
 Humanização do trabalho do servidor que não ficará sobrecarregado. 

 

 

Para o Programa de “Implantação de um Núcleo de Educação em Saúde” tem-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Criar o Núcleo de Educação em Saúde que atuará na educação e informação da 
sociedade sobre medidas preventivas em geral, como controle de pragas e vetores; 

 Confeccionar, buscando parcerias, material de apoio as ações educativas do 
Núcleo, como: folders, banners, cartilhas, álbuns seriados, cartazes e data show.  

 Executar, pelo Núcleo, ações educativas: nas escolas, nas Unidades de Saúde, em 
instituições, em empresas, em feiras, eventos e domicílios mediante programação 
prévia.  

 Firmar e executar convênios inovadores com universidades na área de saúde, para 
ampliar efetivo e valorizar pacientes e profissionais; 

 Incentivar a população à reutilização, à reciclagem e à redução de materiais 
inservíveis no meio ambiente, através de oficinas pedagógicas nas escolas e 
associação de bairros, empresas, etc.; reduzindo a proliferação de pragas 
(roedores, animais peçonhentos, pombos, caramujo gigante africano, morcegos 
urbanos, carrapatos, pulgas, piolhos, etc.) e vetores de doenças infectocontagiosas 
(como o mosquito transmissor da dengue, etc.). 

 

Resultados Esperados: 

 Diminuir possíveis criadouros do Aedes e abrigos de pragas e vetores; 
 Prevenção de doenças; 
 Crianças conscientizadas sobre questões que envolvam a saúde e a prevenção de 

doenças; 
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 Diminuição do risco de doenças, como a dengue; 
 Educação ambiental voltada a sustentabilidade, priorizando a reciclagem; 
 Redução de doenças infectocontagiosas, como dengue, etc. 

 

No Programa “Dar celeridade aos centros de atendimento Odontológico” tem-se 
como projetos e resultados  

Projetos/Ações: 

 Reestabelecer Centro de Especialidades Odontológicas; 
 Implementar o atendimento odontológico que atenda a todos as necessidades. 

 

Resultados esperados: 

 Alcançar maior número de pessoas com necessidade de atendimento odontológico; 
 Promover maior a autoestima; 
 Oportunizar bem-estar aos munícipes de Jardim; 
 Prevenir doenças e enfermidades; 

 

Para o Programa de “Fundação do Centro de Hemodiálise” tem-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Fundar o Centro de Hemodiálise para os dependentes das tecnologias que 
envolvam esta enfermidade; 

 Realizar levantamento sobre o número de enfermos necessitados deste 
atendimento especializado; 

 Contratar especialistas às pessoas que dependem do tratamento; 
 Capacitar profissionais da área a fim de promover qualidade no atendimento; 
 Estabelecer parcerias e convênios a fim de concretizar o projeto. 

 

Resultados esperados: 

 Contemplar o público jardinense que depende do tratamento especializado; 
 Minimizar o desgaste físico de deslocamento ao Centro de Campo Grande; 
 Orientar o público dependente com relação às doenças renais; 
 Prevenção aos quadros clínicos de extremo perigo. 

 

Para o Programa “Construir Centro de Atendimento Psicossocial” – (CAPS) tem-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações:  

 Estabelecer, junto ao Núcleo de Apoio à Família (NASF), Centro de Atendimento 
Psicossocial, modalidade I; 



 

14 
 

 Oportunizar o atendimento de todas as faixas etárias, para transtornos mentais 
graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas; 
 Realizar levantamento acerca da expectativa de pessoas necessitadas para 

tratamento em Jardim; 

Resultados esperados: 

 Promover a comunhão e bem-estar social e familiar; 
 Reinserção familiar; 
 Amparar os cidadãos; 
 Orientar os cidadãos com relação às doenças psicossociais; 
 Prevenir o agravamento do quadro clínico dos pacientes; 
 Prestar suporte e atenção à saúde mental na rede básica; 
 Manter o sucesso no período de tratamento. 

 

No Programa de “Implantação de um Centro de Atendimento Animal (CAA)” tem-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Construir um Centro de Atendimento Animal (CAA) para atendimento de animais 
de pequeno e médio porte; 

 Atender à demanda espontânea da população Jardinense, de órgãos, empresas ou 
entidades com ações de controle e orientação de medidas preventivas para 
animais domésticos (cães, gatos e pássaros); 

 Atender à demanda espontânea da população Jardinense, de órgãos, empresas ou 
entidades com ações de controle e orientação de medidas preventivas para pragas 
(roedores, animais peçonhentos, pombos, caramujo gigante africano, morcegos 
urbanos, carrapatos, pulgas, piolhos, etc.); 

 Combater os maus tratos e abandono de animais, fortalecendo as ações de bem-
estar animal; 

 Estabelecer parceria com o Curso de Geografia da UEMS para que estudantes 
possam estagiar na unidade sob orientação de professores e que se realizem 
exames técnico-laboratoriais. 

 

Resultados Esperados: 

 Atendimento gratuito para animais de pequeno e médio porte; 
 Atender à demanda da sociedade Jardinense para animais domésticos (cães, gatos 

e pássaros); 
 Atender à demanda da sociedade Jardinense, de para pragas e infestações urbanas; 
 Redução de custos operacionais com a parceria com o estágio de estudantes e os 

serviços técnicos laboratoriais do Curso de Geografia da UEMS. 
 

No Programa de “Implantação de um Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ)” tem-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 
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 Estabelecer o funcionamento de um Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) no 
Centro de Atendimento Animal (CAA); 

 Promover o controle de animais abandonados; 
 Orientação de medidas preventivas a saúde de animais domésticos (cães, gatos e 

pássaros); 
 Orientação e fiscalização de utilização de focinheira/mordaça em animais 

domésticos de médio e grande porte que transitam em áreas públicas com seus 
donos conforme disposto na legislação pertinente. 
 

Resultados Esperados: 

 Estabelecer o funcionamento de um Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) no 
Centro de Atendimento Animal (CAA); 

 Redução de incidentes com animais de médio e grande porte com a orientação e 
fiscalização de utilização de focinheira/mordaça em animais domésticos de médio 
e grande porte em transito em áreas públicas com seus donos; 

 Combater os maus tratos e abandono de animais 
 Promover o controle de animais abandonados; 
 Fortalecer as ações de bem-estar animal. 
 Controle da raiva em animais domésticos; 
 Controle populacional de cães e gatos; 
 Campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos; 
 Controle de animais agressores. 

 

Para o Programa de “Qualificação e Valorização dos Trabalhadores da Saúde” tem-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Capacitar servidores da Saúde, priorizando o efetivo, para a humanização de 
atendimento, conhecimento sobre organização do sistema e gerência e 
administração do mesmo, de forma continuada e cursos de atendimento ao 
público; 

 Realizar concurso público para a área de Saúde da Família, saúde bucal, e áreas da 
saúde ainda não contempladas, assegurando mais profissionais; 

 Pagamento aos servidores que estão no controle da dengue referente ao prêmio de 
incentivo de produtividade; 

 Revisar, de forma participativa, o Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS dos 
Trabalhadores da Saúde com investimento na qualificação profissional de 100% 
desses servidores, em parceria com órgãos afins e universidades; Secretaria 
Municipal de Saúde e Assessoria de Planejamento em Saúde. 

 Implantar o sistema de produtividade dos servidores da área da saúde baseado na 
gestão por resultados por meio de indicadores em saúde. 
 

Resultados Esperados: 

 Humanização e qualidade no atendimento ao paciente; 
 Organização no setor administrativo; 
 Geração de novos empregos por meio de concurso; 
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 Servidores satisfeitos com o trabalho; 
 Servidores qualificados e remunerados adequadamente. 

 

UNIDOS por JARDIM!  
UNIDOS “por mais saúde, em busca da integralidade, equidade, qualidade e humanização 

na atenção à saúde da população Jardinense” 
 

Segurança Pública: 

“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento”  
(Provérbios 3.13) 

Para a Área Estratégica de “Segurança Pública” dispõe-se como Dimensão Prioritária 
a seguinte direção a ser dada nas práticas gerenciais: Segurança pública integrada e 
garantidora dos direitos e deveres sociais. 

Este Plano para a Segurança Pública do Município de Jardim/MS para a gestão 2021-
2024, constitui o resultado de amplas discussões e reuniões de vários segmentos da área 
de segurança pública, objetiva estabelecer as principais metas e ações que irão 
possibilitar o atingimento da Dimensão Prioritária estabelecida de antemão. 

A solução para a complexa e desafiadora questão da segurança exige o efetivo 
envolvimento de diferentes órgãos governamentais em todos os níveis, entidades 
privadas e sociedade civil. Busca-se, com o estabelecimento de medidas integradas, 
aperfeiçoar a atuação dos órgãos e instituições voltadas à Segurança Pública em nosso 
País, permitindo-lhes trabalhar segundo um enfoque de mútua colaboração.  

Somos sabedores que os órgãos de Segurança Pública do Estado em nosso 
Município e Região, através do novo modelo de gestão por resultados na atual política de 
segurança pública, vem implementando ações onde as metas de redução criminais 
estabelecidas tem sido alcançadas. As forças correspondentes à Policia Militar, Civil, 
Corpo de Bombeiros de nossa cidade vêm demonstrando eficácia nas gestões integradas 
dos planos e metas propostas pelos gestores das forças policiais.  

Porém, a violência se apresenta no mundo atual como avassaladora e cruel ao 
convívio do cidadão de bem, como afronta aos instrumentos legais de segurança, 
exigindo dos administradores públicos, uma repulsa mediante essas ações ilícitas, de 
maneira implacável, através de implementações de ações cujas aplicabilidades devem 
ser respaldadas em métodos norteados por estudos e planejamentos discutidos com a 
sociedade, porém, acima de tudo, num sentido lato, de maneira integradas entre todos 
os entes federados, federal, estadual e municipal.  

Esse processo de integração da segurança pública precisa do envolvimento do 
Poder Executivo Municipal, pois, entendemos que a preservação da ordem pública, não 
será completa se limitarmos em deixar tão somente a execução das ações de segurança 
sob a responsabilidade do Estado, é preciso a cooperação do Município. Nosso grande 
desafio, num curto espaço de tempo, será a busca pela reformulação do atual modelo de 
atuação do Poder Executivo Municipal quanto a Segurança, precisamos dar ênfase, 
ampliar e reforçar as ações dos órgãos de segurança pública do Estado, atuando em 
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conjunto na identificação dos principais problemas que afetam a qualidade de vida e a 
tranquilidade da sociedade de nossa Jardim.  

Definitivamente a Segurança Pública é um fator preponderante na obtenção da 
longevidade, pois o ser humano necessita sentir-se seguro, para desenvolver todo o seu 
potencial no trabalho, na escola e no lazer. A ameaça à segurança provocada pelo 
crescimento da violência em nosso município, refletidas pelos roubos, homicídios, 
acidentes de trânsitos e outros crimes, impõe limitações a qualidade de vida 
aumentando o medo, consequentemente provocando a intranquilidade social.  

Somos sabedores de que as estruturas de Segurança Pública do Estado são as 
responsáveis pela intervenção mais direta e imediata nos problemas que dizem respeito 
à violência e à criminalidade, no entanto, compartilhamos um pensamento de que uma 
atuação mais eficiente deve ser multiagencial, envolvendo não apenas a instituições 
públicas do Estado, mas a sociedade em geral, incluindo o Poder Executivo Municipal 
como um dos entes federados. Como pode ser percebido, a Constituição, alicerçada no 
binômio direito e responsabilidade, embora imputando ao Estado o encargo principal, 
chama a população à coparticipação, em respostas a esse chamamento pugnamos pela 
presente proposta ao PLANO DE GOVERNO na Criação da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA, sendo uma modernização da atual Secretaria 
Municipal de Trânsito.  

A PROPOSTA DE SEGURANÇA contida ao PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL, tem 
como um de seus eixos exatamente a cooperação, com órgãos que compõe a Segurança 
Pública e Comunidade em Geral, para que o enfrentamento ao crime possa ter uma 
eficácia maior produzindo melhores resultados em nossa municipalidade, cooperação 
esta, desprezada pela gestão atual da Prefeitura de Jardim. A proposta de criação da 
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Cidadania, é uma resultante de esforços 
de uma equipe de trabalho que acredita em uma Jardim melhor, que “Jardim pode Mais”, 
livre das mazelas que tem imperado no meio social, que de forma perversa vem ceifando 
vidas e dilapidando o patrimônio das pessoas, ações de violadores da lei que aproveitam 
de uma administração Pública Municipal que aí está, cuja conduta, é de um gestor inerte, 
descomprometido com a justiça e indiferente com a violência e crime que aprisionam a 
nossa população. Segurança Pública, esta causa é nossa, lutemos por ela. 

Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais, 
conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144, a Prefeitura pode e deve 
contribuir dentro de seus limites legais de atuação, nesse contexto, estabelecemos como 
Metas Estratégicas ao Plano de Governo, três grandes Programas de Ações de Segurança 
– PAS:  

1. Criação da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Cidadania; 
2. Integração das Ações de Segurança Pública com a Sociedade; 
3. Cooperação e Integração com Órgãos de Segurança Pública Federais e Estaduais. 

Para o Programa de “Criação da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e 
Cidadania” tem-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Criar a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Cidadania; 
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 Proporcionar dentre as suas diversas atribuições e finalidades, a integração das 
forças públicas e privadas de segurança pública e cidadania;  

 Participar ativamente na formulação e execução de políticas públicas de segurança 
pública, não deixando isso tão somente para os governos federal e estadual; 

 Levantamento e apuração de dados e indicadores de segurança pública, para que 
assim possa tomar ações mais efetivas no exercício regular do poder de polícia 
administrativa e de controle do trânsito, com maior preservação da ordem pública; 

 Criar o Plano Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania e Promoção da 
Segurança Pública, mediante a participação e o diálogo constante com a 
comunidade; 

 Promover ações de segurança que contribuam para: a) redução e prevenção dos 
atos infracionais e ilícitos penais nas escolas; b) Criar um Sistema integrado de 
Monitoramento, instalando câmeras funcionais, monitorando os pontos de maiores 
índices criminais e em todas as Unidades de Saúde e Educação, nos centros 
comerciais de bairros, no hospital regional, nos postos de atendimentos. 

 Em parceria com Estado, Realizar Delegacia da Mulher, idoso e criança em espaço 
próprio; 

 Reestabelecer Centro de Atendimento à Mulher (CAM) 
 Criar canal efetivo de relacionamento da prefeitura com entidades sociais que 

possam contribuir para com maior segurança pública e com um melhor trânsito.  
 

Resultados Esperados: 

 Ampliar a atuação da Prefeitura nos serviços de segurança, trânsito e cidadania; 
 Equipar o município com estrutura organizacional formal para as atividades de 

segurança, mediante a Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Cidadania, 
sendo um Órgão de execução programática integrante da Administração Pública 
Municipal, diretamente vinculada ao Gabinete do Prefeito, responsável por 
planejar, coordenar e supervisionar as atividades na área da segurança. As ações 
desta pasta devem priorizar o trabalho de prevenção à violência, através do 
Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (PRONASCI).  

 Fortalecer a Guarda Municipal de Jardim, com proposta de alteração no estatuto da 
Guarda Municipal de Trânsito, criando concurso público para guarda patrimonial 
armada, visando uma atuação mais efetiva e racional, com ênfase na preservação 
da vida e do patrimônio, priorizando ações de policiamento nas Unidades 
Escolares e de Saúde;  

 Normatizar a Guarda Municipal como uma corporação uniformizada, treinada, 
certificada e equipada, destinada a efetuar a proteção dos bens, serviços e 
instalações, efetuar a fiscalização de trânsito e colaborar na segurança pública; 

 Maior preservação da ordem pública ao criar instituições permanentes e regulares, 
organizadas com competência e capacidade de atuarem nas áreas de segurança 
pública e de trânsito; 

 O município passa a assumir parte da responsabilidade do Estado na promoção da 
de maior cidadania ao oferecer maior segurança e melhor trânsito aos cidadãos. 
 

Para o Programa de “Integração das Ações de Segurança Pública com a Sociedade” 
tem-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 
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 Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública e outros mecanismos de 
representação da cidade de Jardim; 

 Criar sistema de levantamento das necessidades sociais por serviços de segurança 
pública criando Sistema de Ouvidoria Municipal em Segurança Pública, que além 
de possibilitar o controle social efetivo sobre as ações a serem adotadas pela 
administração pública, possibilita melhores resultados e menos gastos.  Esse 
sistema estará ligado ao CONSEG. 

 Reestabelecer Centro de Atendimento à Mulher (CAM) 
 

Resultados Esperados: 

 Ampliar a integração das ações de Segurança Pública com a sociedade; 
 Criar Sistema de Ouvidoria Municipal em Segurança Pública, possibilitando maior 

controle social sobre as ações a serem adotadas pela administração pública; 
 Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento com a participação da 

sociedade.  
 Maior envolvimento da população, que com seu olhar crítico ajuda a qualificar as 

demandas e as ações por segurança pública; 
 Obtenção de dados, proposições e expectativas da população Jardinense para a 

elaboração e aperfeiçoamento da política pública de segurança, trânsito e 
cidadania;  

 Afirmar a presença do poder público municipal na integração das forças públicas e 
privadas de segurança;  

 Disseminar a cultura de participação popular nas políticas públicas de segurança.  
 Promover maior integração com a comunidade em Geral, para que o 

enfrentamento ao crime possa ter uma eficácia maior, produzindo melhores 
resultados em nossa municipalidade. 

Para o Programa de “Cooperação e Integração com Órgãos de Segurança Pública 
Federais e Estaduais” tem-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Ampliação da integração das ações de segurança pública municipal com órgãos de 
segurança pública federais e estaduais; 

 Ampliação da cooperação com os Órgãos de Segurança Pública (Policia Militar – 
Polícia Judiciária Civil – Corpo de Bombeiros Militar – Policia Rodoviária Federal – 
Polícia Federal), de meios para: aquisição de viaturas, compra de equipamentos, 
manutenção, reforma de instalações, garantia de alimentação e custeio de 
despesas;  

 Estabelecimento de meios visando apoio às Agencias de Inteligências dos órgãos 
de segurança pública no Município, auxiliando nas consecuções de meios para 
melhor operacionalidade das ações;  

 Valorização dos servidores e profissionais da área; 
 Compartilhamento das responsabilidades na medida dos limites de atuação; 

 

Resultados Esperados: 

 Ampliar a cooperação e integração com órgãos de segurança pública federais e 
estaduais; 
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 Maior eficácia no enfrentamento ao crime, com a maior cooperação dos órgãos de 
Segurança Pública; 

 Maior compartilhamento das responsabilidades na medida dos limites de atuação 
municipal, gerando melhores resultados das forças de segurança em nossa 
municipalidade;  

 Promover maior integração entre o Poder Público Municipal e os Órgãos de 
Segurança Pública (Estado e União) e Guarda Municipal, Gabinete Gestão 
Integrada, Conselhos de Segurança, Conselho Tutelar, Entidades Civil Organizada, 
garantindo-lhes às polícias total apoio, para aprimorar o patrulhamento e a 
segurança em geral da população. 

 Maior cooperação e apoio com os Órgãos de Segurança Pública (Policia Militar – 
Polícia Judiciária Civil – Corpo de Bombeiros Militar – Policia Rodoviária Federal – 
Polícia Federal, para aquisição de viaturas, de equipamentos, da manutenção e 
reforma de instalações, da garantia de alimentação e das despesas de custeios;  

 Redução dos índices de criminalidade envolvendo menores de idade; 
 Maior apoio às Agencias de Inteligências dos órgãos de segurança pública no 

Município, para melhor operacionalidade das ações. 

 
UNIDOS por JARDIM! 

UNIDOS por uma “Segurança pública integrada e  
garantidora dos direitos e deveres sociais.” 

 
 

Assistência Social: 

 

Na Área Estratégica de “Assistência Social” adota-se como Dimensão Prioritária a 
seguinte condução a ser dada nas ações de gestão: Assistência às famílias e indivíduos 
que proporcione condições sociais adequadas ao desenvolvimento humano. 

Este Plano para a Assistência Social do Município de Jardim para a gestão 2021-2024 
representa o esforço de vários segmentos que atuam nas áreas sociais do município, 
constituindo o resultado de amplas discussões e reuniões, e que visa estabelecer as 
principais metas e ações que irão possibilitar o atingimento da Dimensão Prioritária 
descrita anteriormente. 

Para iniciar a discussão quanto a importância da Assistência Social como 
instrumento de resgate e valorização da cidadania devemos considerar que a questão 
social deve ser considerada como prioridade. Para tanto, é necessário entender quão 
complexa é esta política pública e que as demandas ligadas a ela são de pessoas 
vulneráveis e muitas vítimas de uma sociedade que a marginalizou (deixou de fora do 
acesso a serviços públicos essenciais e as condições mínimas de vida humana) tratando 
essas mesmas pessoas como viés de delinquência, esquecendo que sua condição humana 
muitas vezes é consequência da falta de oportunidades que foi dada a esta pessoa, 
muitas vezes isso ocorre porque as condições iniciais familiares estavam muito abaixo 
das necessidades mínimas que uma pessoas necessita para viver e se desenvolver 
dignamente enquanto cidadão, ou seja, alguém que pode exercer a sua cidadania.  
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Precisamos acreditar que o bem social origina-se das pessoas. Assim, é necessário 
compreender que estas precisam ser protegidas e amparadas através de uma política 
pública de qualidade, por isso, ampliar ações com o intuito do resgate da cidadania e 
geração de oportunidades são fundamentais, pois, são as pessoas que habitam a nossa 
cidade e a nossa cidade deve ser acolhedora, proporcionando projetos de inovação para 
inclusão social. 

Embora a assistência social possa ser compartilhada com órgãos dos governos 
estadual e federal, uma missão importante deste governo é transformar a assistência 
social de Jardim em referência de serviços socioassistenciais, garantindo ao cidadão 
usuário a qualidade nos atendimentos, proporcionando o resgate de sua cidadania através 
da geração de oportunidades para o seu desenvolvimento humano. Nesse sentido, 
estabelecemos como Metas Estratégicas ao Plano de Governo, dez Programas de 
Assistência Social:  

1. Construção e Ampliação de Equipamentos Sociais 
2. Apoio aos Projetos Sociais do 3º Setor 
3. Implantação da Vigilância socioassistencial 
4. Cadastro Único e Bolsa Família 
5. Modernizar Casa dos Conselhos de Direitos 
6. Regulamentação e Normatização dos Serviços de Assistência Social 
7. Capacitação Continuada dos Servidores da Assistência Social 
8. Fomento ao Trabalho Social 
9. Implantação do Atendimento à Mulher 
10. Integra-Rede de Assistência Social 

 

Para o Programa de “Construção e Ampliação de Equipamentos Sociais” adota-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Construção de 01 (uma) unidades fixas de CRAS (qual a realidade de Jardim?); 
 Implantação de 01 (uma) unidade de CRAS volante, para atendimento da zona 

rural e regiões e bairros mais afastados, para acesso aos serviços básicos  
 Construção de 01 (uma) unidade de CREAS; 
 Implantação de 02 (duas)unidades de Conselho tutelar; 
 Implantação de 01 (uma) unidade de atendimento integral para pessoa Idosa; 
 Construção de 01 (um) residencial direcionado para pessoa idosa – Vila Dignidade; 
 Construção de 01(um) centro POP – (atendimento população de rua); 
 Construção de 01 (um) Centro de Acolhimento à família vítima de violência 

doméstica; 
 Construção de 02 (duas) unidades de Centros de Múltiplo Uso. 
 C onstrução da Creche do Idoso, 2 unidades – Programa DIGNIDADE. 
 Construção da Vila Dignidade, respeito aos idosos. 

 

Resultados Esperados: 

 Ampliar a estrutura física com equipamentos sociais para garantir atendimento 
digno ao cidadão; 
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 Atender adequadamente a demanda existente em assistência social no município 
de Jardim; 

 Facilitar o acesso aos serviços dos usuários da rede de assistência social, no que 
tange a descentralização e a humanização, resgatando a dignidade da população 
desassistida, que mais necessita de apoio do poder público.  

 Estruturar, organizar e integrar a atuação dos centros e unidades de atendimento 
social: CRAS, Unidade Volante de CRAS, CREAS, SEMASTH Centro Pop, Centro de 
Acolhimento à Vítima de Violência Familiar, Conselho Tutelar, Centro de 
Atendimento ao Idoso, Centro de Múltiplo Uso, Vila Dignidade. 

No Programa de “Apoio aos Projetos Sociais do 3º Setor” sintetiza-se como projetos 
e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Garantir recursos financeiros e humanos para implantar, implementar e fomentar 
casos que servem como fonte de transformação social, qualificação profissional e 
geração de renda, ofertando equipe volante para acesso facilitado dos usuários, 
com intuito de garantir a execução dos serviços e atendimentos, com 
equipamentos e veículos adequados; 

 Apoiar e ampliar os projetos sociais desenvolvidos no município de Jardim, 
estendendo os serviços para as demandas excedentes nos territórios longínquos e 
marginais considerados vulneráveis. 

 Fomentar de forma igualitária os clubes de idosos (CONVIVER), garantindo apoio 
logístico, social e estrutural para o desenvolvimento e ampliação das atividades 
para idosos e melhor idade. 

 Promover o apoio aos projetos para reeducandos e detentos em regime semiaberto 
quanto a fabricação e montagem de cadeiras de roda, muletas, fábrica de fraldas 
infantis e geriátricas e oficina de cadeiras escolares, entre outros, com a alternativa 
de redução de pena, conforme o caso, para dar suporte as entidades na doação 
desses artigos para pessoas necessitadas. 

 Dar suporte de apoio técnico a novas entidades sociais que surgirem em Jardim e 
resgatar as entidades que ficaram inativas devidamente por falta de apoio público. 

 Estabelecer parceria com o Instituto da Águas da Serra da Bodoquena (IASB) – 
Organização sem fins lucrativos 
 

Resultados Esperados: 

 Apoiar os projetos do 3º setor na intenção de ampliar a rede de transformação 
social; 

 Fomento e apoio técnico integrado no que tange o resgate de projetos do 3º setor; 
 Ampliação dos serviços de assistência social e a retomada de trabalhos que já não 

são mais desenvolvidos por falta de apoio da administração pública. Dentre os 
projetos a serem apoiados estão o Instituto Guarda-Mirim, Projeto Florestinha cujo 
objetivo volta-se às crianças e adolescentes. Dentre outros Projetos está a AABB e 
Comunidades. Haverá oportunidade ainda aos projetos que necessitem de fomento 
e apoio do poder público 
 

Para o Programa de “Implantação da Vigilância socioassistencial” organizou-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 
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Projetos/Ações: 

 Implantar um sistema municipal de gestão da informação que integre todos os 
equipamentos da Rede Socioassistencial com a Rede Intersetorial, e com o apoio 
técnico ao uso de tecnologias nos atendimentos; 

 Implantar o serviço de vigilância social nos bairros de Jardim, identificar os bairros 
com maior risco de vulnerabilidade social; 

 Apontar as demandas identificadas para os demais equipamentos sociais, 
favorecendo o desenvolvimento dos serviços pelos profissionais no âmbito da 
prevenção, integrando a rede intersetorial. 

 

Resultados Esperados: 

 Gerenciar as regiões de risco social para prevenir e antecipar ações de intervenção 
social; 

 Implantação do serviço de vigilância social nos bairros de Jardim; 
 Identificação de bairros com maior risco de vulnerabilidade social; 
 Apontamento das necessidades pelos demais equipamentos sociais, favorecendo o 

desenvolvimento dos serviços pelos profissionais no âmbito da prevenção, e 
integração a rede intersetorial. 

 Implementação (discussões de ações, definições de ações, implantação de ações e 
análise de ações) da Vigilância Socioassistencial no município de Jardim; 

 Garantir apoio técnico ao uso de tecnologias (computadores, softwares, etc.) para 
os atendimentos; 

 Implantação de um sistema municipal de gestão da informação que integre todos 
os equipamentos da Rede Socioassistencial com a Rede Intersetorial. 
 

No Programa de “Cadastro Único e Bolsa Família” adota-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Revisar o Cadastro Único do Programa Bolsa Família a fim de validar os usuários 
como aptos aos benefícios do programa; 

 Implantar, a partir da revisão, novo Cadastro Único para os beneficiários do 
Programa Bolsa Família; 

Resultados Esperados: 

 Gerar oportunidade de renda para as famílias de renda baixa de Jardim; 
 Validar os usuários como aptos aos benefícios do Programa Bolsa Família a partir 

da revisão do Cadastro Único do programa; 
 Implantação, a partir da revisão, de novo Cadastro Único para os beneficiários do 

Programa Bolsa Família; 
 Garantir ações que integrarão a dignidade e a geração de renda do eixo familiar de 

renda baixa; 
 Proporcionar maior autonomia financeira às famílias de renda baixa; 
 Estimular de forma voluntária o desligamento das famílias beneficiárias que não se 

enquadram nas exigências do programa. 
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Para o Programa de “Casa dos Conselhos de Direito” usa-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Garantir a aplicabilidade do percentual de recursos públicos, conforme 
preconizado em lei para a manutenção, construção e estruturação dos Conselhos 
de Assistência Social e Secretarias Executivas; 

 Implantar comissão técnica de apoio, para o Conselho Municipal de Assistência 
Social, objetivando avaliação periódica dos serviços, programas e benefícios 
socioassistenciais ofertados pela rede pública e rede socioassistencial conveniadas, 
com intuito de garantir a prestação de serviços com qualidade e cumprimento das 
metas do pacto de aprimoramento. 

Resultados Esperados: 

 Ampliar a participação da sociedade civil nas ações da gestão social; 
 Fomento e apoio técnico efetivo aos conselhos de direitos, aumentando a 

participação social da população nas reuniões e o cumprimento das metas 
propostas em benefício da comunidade. 

 

No Programa de “Regulamentação e Normatização dos Serviços de Assistência 
Social” emprega-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

 

Projetos/Ações: 

 Regulamentar no município de Jardim a obrigatoriedade do cumprimento 
prioritário dos pareceres sociais e psicossociais elaborados por técnicos 
assistentes sociais e psicólogos efetivos do serviço público municipal, quanto às 
demandas dos serviços ofertados pela rede socioassistenciais de políticas públicas 
setoriais do município conveniadas; 

 Criar Normativa municipal que assegure aos técnicos (as) do SUAS (Sistema de 
monitoramento da política de Assistência Social) a recusa de realizar estudos, 
pareceres e congêneres para o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública, não condizentes com a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais; 

 Normatizar as relações entre o SUAS e o sistema de justiça, assegurando 
orientações e normas técnicas do CNAS, que subsidie aos conselhos Municipais, 
gestores da Política de Assistência Social e o Executivo pela não utilização das 
equipes do SUAS para atender às demandas do poder judiciário e Ministério 
Público, que extrapolam o âmbito das competências profissionais na execução da 
Política de Assistência Social, evitando a fragilização das relações entre 
profissionais e usuários; 

 Oferecer condições físicas adequadas de trabalho aos servidores, visando a 
quantidade e qualidade do material de consumo e equipamentos de trabalhos; 

 Buscar recursos federais, para a implantação de serviços especializados às famílias 
acolhedoras de crianças e adolescentes; 

 Estruturar de forma unificada a Secretaria Municipal de Assistência Social, nas 
áreas essenciais; 
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 Realizar um diagnóstico sócio econômico familiar, mapeando, os territórios de 
maior vulnerabilidade social, a fim de potencializar as ações de protetivas e 
preventivas; 

 Regulamentar à legislação do SUAS no âmbito municipal de Jardim; 
 Definir Protocolos de atendimento para padronização da ação dos equipamentos 

sociais dirigidos pela Secretaria de Assistência Social; 

Resultados Esperados: 

 Regulamentar e normatizar os serviços de assistência social no município de 
Jardim; 

 Organização de toda a rede assistencial, assim como a gestão dos serviços, 
programas benefícios assistenciais, capacitação dos servidores, e demais fatores 
que contribuirão para o desenvolvimento satisfatório da assistência social em 
Jardim; 

 Ofertas os serviços para a população na utilização dos Centros de Múltiplo Uso, e 
criar novas estruturas localizadas em pontos estratégicos no município 
(descentralizado) garantindo a participação da comunidade em serviços ofertados 
também pelo terceiro setor com o apoio do poder público; 

 Formação de grupo técnico de apoio, para em parceria, atuar com as famílias dos 
dependentes químicos, junto as ONGs que já desenvolvem esse trabalho no 
município; 

 Implantar a política municipal de migração, com articulação da política de 
assistência social e das demais políticas setoriais, com o estabelecimento de 
metodologia e capacitação específica; 

 Inclusão de projeto de segurança alimentar e nutricional de forma a garantir 
alimentação balanceada e de qualidade para os usuários; 

 Elaborar analise individualizada e particularizada conforme preconiza o Sinase, 
para fins de inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; 

 Majorar e adequar valores de convênios para fundações/associações/entidades, 
visando as adaptações satisfatórias de equipe técnica e aumento de vagas das 
demandas não ofertadas diretamente pela administração municipal (exemplo: 
centro de acolhimento de idosos, pessoas de rua e centro de acolhimento a 
crianças). 

 Implantação da ouvidoria social na Secretaria de Assistência Social; 
 Implantação do Serviço de Psicologia Social nas unidades educacionais e gestão da 

Secretaria de Educação para fins de integração e trabalho multi setorial com 
usuários. 

Para o Programa de “Capacitação Continuada dos Servidores da Assistência Social” 
adota-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Plano de qualificação e capacitação dos profissionais atuantes da política de 
assistência social, nos cursos e afins, que acontecerem nos níveis municipal, 
estadual, regional e nacional, definindo a composição de equipes de acordo com a 
área de atuação, perfis e habilidades, garantindo a intersetorialidade; 

 Plano de capacitação continuada de conselheiros da política de assistência social e 
demais conselhos de direito no âmbito do município e do estado, fortalecendo e 
instrumentalizando-os, como instância de controle social;  
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 Plano de capacitação das equipes de referência da proteção social básica e 
proteção social especial e rede socioassistenciais conveniadas, em LIBRAS - Língua 
Brasileira de Sinais.  

 Garantir a acessibilidade de materiais em braile, nos espaços da Assistência Social, 
em conformidade com a Lei Federal 10.098/2000 e o Decreto Federal 5.296/2004, 
garantindo a inserção dos trabalhadores do SUAS, e profissionais em libras; 

 

Resultados Esperados: 

 Capacitar os servidores da área de assistência social para melhorar o atendimento 
ao público de Jardim; 

 Elaboração de plano geral de capacitação profissional incluído de forma isonômica 
e igualitária o direito de cada servidor efetivo nas diversas áreas de atuação e de 
acordo com a sua aptidão, buscar novos conhecimentos a fim de aplicar no serviço 
prestado ao município. 

 

No Programa de “Fomento ao Trabalho Social” tem-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Descentralização dos serviços do SINE Municipal através da instalação nas 
unidades de assistência social;  

 Regulamentar o departamento de serviço social no SINE, para desenvolvimento de 
políticas de inclusão social dos trabalhadores e trabalhadoras na promoção das 
diversas formas de oportunidade; 

 Estimular o setor comercial de Jardim à primeira experiência profissional, 
especialmente o público jovem, com propostas de incentivo fiscal 

 Implantar cursos de qualificação profissional em forma de parcerias com terceiro 
setor e com entidades públicas estatais e federais; 

 Implantar o serviço de mini crédito através de parcerias com outros setores da 
prefeitura Municipal; 

 Firmar parcerias com o setor de licitação, para vincular a contratação de 
trabalhadores do quadro de reservas existentes no SINE 
 

Resultados Esperados: 

 Fomentar a política do trabalho, ampliando a geração de oportunidades; 
 Ampliação e o fomento do SINE, proporcionando ação integrada e geradora de 

oportunidade através de vagas de emprego, capacitação profissional e orientação 
vocacional; 

 Implantação de cursos de qualificação profissional em parcerias com terceiro setor 
e com entidades públicas estatais e federais, a fim de inclusão do trabalhador no 
mercado de trabalho; 

 Implantação do serviço de mini crédito através de parcerias com outros setores da 
prefeitura Municipal, a fim de estimular os pequenos negócios e o trabalho 
autônomo; 
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 Implantação de parcerias com o setor de licitação, para vincular a contratação de 
trabalhadores do quadro de reservas existentes no SINE, a fim de fomentar a 
economia municipal e valorizar os trabalhadores locais. 
 

Para o Programa de “Implantação do Atendimento à Mulher” adotamos como 
projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implantar o departamento de atendimento à mulher na Secretaria de Assistência 
Social com atendimento multiprofissional, a fim de dar suporte para as mulheres 
Jardinenses no que tange geração de renda, formação de associação, vínculos e 
encaminhamentos para o conselho municipal de direitos das mulheres e demais 
ações pertinentes que oportunizarão o empoderamento das mulheres e a 
emancipação cultural; 

 Garantir oportunidade de participação social para as mulheres e a dignidade de 
ascensão cultural. 
 

Resultados Esperados: 

 Implantação do departamento de atendimento à mulher vinculado à Secretaria de 
Assistência Social; 

 Atendimentos de Assistência Social direcionado às mulheres de Jardim, 
independente de classe social e renda familiar; 

 Desenvolver ações, atividades e projetos para as mulheres, ampliando o 
empoderamento feminino; 

 Apoio para organização de cooperativas femininas e associações de trabalhadoras, 
suporte técnico aos clubes de mães, objetivando a autonomia feminina e trabalhos 
diferenciados. 
 

No Programa de “Integra-Rede de Assistência Social” usa-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Estabelecer sistema informatizado integrado para a rede de assistência social; 
 Implantar o atendimento em rede através de contatos profissionais e 

encaminhamentos para as demais políticas setoriais, quando necessário e destas 
para a assistência, de forma a proporcionar desenvolvimento integrado do usuário, 
garantindo o acesso e efetivação dos serviços ofertados pelas políticas públicas. 

Resultados Esperados: 

 Estabelecer Sistema Informatizado de Integração da Rede de Assistência Social; 
 Desburocratização do sistema de assistência social, criando apenas um protocolo 

de atendimento virtual, ampliando a produtividade dos servidores; 
 Maior agilidade nos atendimentos e maior satisfação aos usuários, inclusive para 

os servidores; 
 Integração inovadora entre as políticas setoriais de assistência social para melhor 

atender o cidadão. 
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UNIDOS por JARDIM! 
UNIDOS por uma “Assistência às famílias e indivíduos que proporcione  

condições sociais adequadas ao desenvolvimento humano” 

 

EIXO ESTRUTURANTE: Promoção da Qualidade de Vida 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo: 

Para a Área Estratégica de “Cultura, Esporte, Lazer e Turismo” tem-se como 
Dimensão Prioritária a seguinte condução a ser dada na gestão: Promover o 
desenvolvimento de atividades esportivas e culturais, explorando os atrativos turísticos 
locais e valorizando o patrimônio cultural de Jardim. 

Este Plano para a Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do Município de Jardim para a 
gestão 2021-2024 engloba os esforços de vários segmentos que atuam nas áreas 
privadas e públicas nestes segmentos no município, e procura refletir as amplas 
discussões e reuniões realizadas, e que visa estabelecer as principais metas e ações que 
irão possibilitar o atingimento da Dimensão Prioritária descrita anteriormente. 

A Política Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo reflete as expectativas 
do desenvolvimento integrado entre a cultura, o esporte, o lazer e o turismo para Jardim 
e região, ancorado nos princípios de sustentabilidade socioeconômica, cultural, 
ambiental e política institucional. 

A Política Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo adota como VISÃO de 
futuro: “Ser reconhecido, até 2024, no Município e no Estado como referência de 
aplicabilidade de Políticas Públicas voltados para a cultura, ao esporte, ao lazer e ao 
turismo com infraestrutura adequada, organização e qualidade”. 

Sabe-se que os pólos Jardim & Bonito são referências no turismo. No entanto, há 
maior fluxo de pessoas voltadas a essa área no município de Bonito. Contudo, nosso 
município tem todas as condições de receber turistas de diversas regiões do país. 
Portanto, a chave para estimular é a divulgação. Promover, por meio das mídias sociais, 
a qualidade dos serviços prestados aos turistas e munícipes de Jardim, pois isso poderá 
alavancar o fluxo de pessoas em nossa cidade. Consequentemente, o comércio local será 
contemplado, gerando assim o desenvolvimento da economia de Jardim.  

Para que tal visão se concretize a Política Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo terá como MISSÃO: “Desenvolver a cultura, o esporte, o lazer e o turismo de 
forma sustentável em suas três dimensões: ambiental, econômica e social, e, subsidiar 
políticas públicas para o setor, a fim de proporcionar qualidade de vida e renda aos 
moradores, satisfação aos visitantes e preservação do patrimônio cultural e natural”. 

O turismo é um elemento aglutinador de ações ligadas às áreas de cultura, esporte, 
lazer (entretenimento e recreação), com uma característica importante que visa 
valorizar os elementos locais, como: atrativos turísticos naturais (inclusive para a 
prática de esportes); cultura, costumes e tradições; gastronomia típica; artesanato 
típico; etc. Nesse sentido, estabelecemos como Metas Estratégicas ao Plano de Governo, 
Programas de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo:  

 
 

1. Mais Cultura, Lazer e Turismo; 
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2. Implantação de programas públicos de ação continuada para o desenvolvimento do 
turismo, lazer e esporte; 

3. Preservação, Valorização e Conservação do Patrimônio Natural e Cultural; 
4. Estruturação dos Espaços públicos e das Atividades Turísticas; 
5. Festa do Milho; 

 

Para o Programa de “Mais Cultura, Lazer e Turismo!” adota-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Prospecção da cadeia produtiva do turismo que é formada pelos trades turísticos, e 
refere-se aos agentes e empresas que atuam nos segmentos direta ou 
indiretamente envolvidos com as atividades turísticas, a saber: operadoras de 
turismo, agências de turismo, agências de viagens, meios de hospedagem, meios de 
transportes, organizadoras de eventos, serviços de alimentos e bebidas, atrativos 
turísticos e guias de turismo; 

 Identificar os agentes que atuam na cadeia produtiva do turismo Jardinense, 
definindo as potencialidades e deficiências dos seus segmentos,  

 Adotar medidas para estimular os agentes já atuantes e prospectar novos agentes a 
fim de desenvolver as modalidades de turismo que, a priori, tem maior potencial 
de se desenvolver em Jardim: turismo de eventos, turismo rural, e turismo de 
feiras e negócios.  

 Elaboração de projetos para captação de recursos junto as instâncias estadual e 
federal visando desenvolver a cadeia produtiva do turismo Jardinense e a 
capacidade da prefeitura em atender melhor os turistas e os traders turísticos; 

 Fortalecer as ações voltadas ao turismo histórico, destacando o histórico que 
compreende Guerra do Paraguai, dados sobre a emancipação do estado, fundação 
dos municípios da região, heróis da guerra; 

 Revitalização e valorização do “Cemitério dos Heróis”. 

Resultados Esperados: 

 Prospecção e Estruturação do Arranjo Produtivo Local do Turismo de Jardim, a fim 
de desenvolver atividades culturais, esportivas, lazer e de turismo em Jardim; 

 Identificação dos agentes que atuam na cadeia produtiva do turismo Jardinense; 
 Definição das potencialidades e deficiências dos seus segmentos do turismo 

Jardinense; 
 Adoção de medidas para estimular os agentes já atuantes do turismo Jardinense; 
 Prospecção de novos agentes a fim de desenvolver as modalidades do turismo 

Jardinense de: turismo de eventos, turismo de feiras e negócios, turismo rural; 
 Elaboração de projetos para captação de recursos junto as instâncias estadual e 

federal visando desenvolver a cadeia produtiva do turismo Jardinense e a 
capacidade da prefeitura em atender melhor os turistas e os traders turísticos. 

 Ampliação dos usos e da capacidade do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) 
em atender, especialmente, o turismo de eventos e o turismo de feiras e negócios; 

 Planejar de um ano para outro, juntamente com os traders turísticos e parceiros, 
uma agenda com programação de eventos (congressos, seminários, conferências, 
simpósios, fóruns, etc.) e feiras de negócios visando a ampliação do turismo e da 
divulgação da sociedade e economia Jardinense; 

 Ampliação das atividades culturais ligadas aos eventos turísticos em Jardim; 



 

30 
 

 Valorização e promoção das culturas locais e regionais, buscando a preservação do 
patrimônio histórico e cultural associado com a geração de oportunidades de 
negócios turísticos; 

 Ampliação das possibilidades de emprego e renda na economia. 

 
No Programa de “Implantação de programas públicos de ação continuada para o 

desenvolvimento do turismo, lazer e esporte” usa-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implantar festival de milho visando a valorização dos micro empreendedores e 
diálogo com os produtores rurais; 

 Assegurar condições para o bom funcionamento do conselho de turismo, criando 
critérios e diretrizes para a aplicação do fundo municipal do turismo; 

 Ampliar as opções de lazer, esporte e entretenimento na Praça Evandro Bazzo, 
acessível a todos considerando sua importância social e cultural; 

 Ampliar as opções de lazer e esporte em áreas verdes do município de Jardim, 
criando Jardim Botânico. 

 

Resultados Esperados: 

 Implantar programas públicos de ação continuada para o turismo, lazer e esporte; 
 Garantir a oferta de serviços e atrativos turísticos de forma que a população possa 

usufruir com prazer os serviços prestados; 
 Implantar políticas e programas públicos de ação continuada para o turismo, lazer 

e esporte em parques, praças e espaços públicos, assegurando a continuidade de 
projetos após o término de cada gestão. 

 
Para o Programa de “Preservação, Valorização e Conservação do Patrimônio Natural 

e Cultural” adota-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Desenvolver ações que visem o incentivo à valorização da cultura e dos costumes e 
tradições locais; 

 Divulgação dos pontos turísticos de nosso município nos meios de comunicação 
local e regional; 

 Valorização do espaço “Praça da Bandeira”, hasteando as bandeiras nacional, 
estadual e municipal; 

 Arborização em pontos que fazem jus ao nome do município, Jardim. 

 

Resultados Esperados: 

 Implantar ações visando oferecer excelentes atrativos, produtos e serviços 
turísticos, tornando-se único e especial aos olhos do turista cada vez mais exigente; 

 Fortalecer parcerias com entidades, associações e empreendimentos ligados ao 
turismo; 
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 Envolver a comunidade no processo de desenvolvimento da cultura e dos 
costumes e tradições locais; 

 Maior atração de turistas com a divulgação dos pontos turísticos de nosso 
município nos meios de comunicação local e regional; 

 Atração dos turistas como meio de divulgação nas redes sociais; 
 Valorização da cultura, dos costumes, e das tradições locais. 

 

Para o Programa de “Estruturação dos Espaços públicos e das Atividades Turísticas” 
adota-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Elaborar um calendário anual de eventos culturais e sociais do município; 
 Planejar anualmente as atividades culturais no município junto com a iniciativa 

privada a fim de garantir a continuidade dos eventos;  
 Implantar um centro gastronômico, como forma de incentivo e valorização da 

gastronomia local e regional; 
 Criar um centro de informações turísticas em um ambiente em que os artesãos 

possam divulgar seus trabalhos e comercializar seus produtos; 
 Promover evento junto aos artesões, em parceria com o SEBRAE e entidades, o 

desenvolvimento do setor; 
 Criar prêmio anual para entidades culturais premiando as melhores práticas; 
 Criar concurso de estabelecimento dos elementos culturais que caracterizam a 

cultura local; 
 Criar concurso de estabelecimento dos produtos alimentares e pratos culinários 

típicos de Jardim e região; 
 Disponibilizar espaços públicos para a realização de exposições de artesanatos 

com os artesões locais; 
 Desburocratizar o licenciamento para os empreendimentos turísticos que se 

instalem no meio rural através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Viabilizar junto ao ministério do turismo e outros órgãos o acesso com 

pavimentação aos atrativos turísticos rurais; 
 Buscar parcerias financeiras com órgãos federal, estadual e municipal para 

exploração econômica pela iniciativa privada de atrativos turísticos em geral; 
 Buscar parcerias com órgãos federal, estadual e municipal viabilizando recursos 

para melhorias nas vias de acesso onde acontecem eventos turísticos do nosso 
município, como no Ecopark Balneário e Buraco das Araras. 
 

Resultados Esperados: 

 Ampliar as opções de lazer e entretenimento à população Jardinense; 
 Melhorar as vias de acesso onde acontecem eventos turísticos do nosso município; 
 Ampliar a exploração econômica pela iniciativa privada de atrativos turísticos em 

geral no nosso município; 
 Oferecer atrativos, produtos e serviços turísticos de qualidade, visando a 

integração das atividades propostas, buscando atender as demandas que hoje 
torna-se cada vez mais exigentes; 
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 Estabelecimento dos elementos culturais que caracterizam a cultura local, como 
forma de incentivar que os produtos artesanais tenham referências visuais e 
produzam com qualidade; 

 Estabelecimento dos produtos alimentares e pratos culinários típicos de Jardim e 
região, como forma de incentivar que os bares e restaurantes possam oferecer tais 
pratos aos cidadãos e turistas; 

 Elaboração e divulgação na região de um calendário anual de eventos culturais e 
sociais do município; 

 Planejamento, junto com a iniciativa privada, das atividades culturais no município 
a fim de garantir a projeção e continuidade anual de eventos tradicionais, como a 
Festa do Santo Antônio, Festa do milho, Carnaval, Revéillon, Desfiles cívicos, etc. 

 

Para o Programa “Festa do Milho” tem-se como projetos e resultados esperados os 
seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Promover aos munícipes de Jardim a oportunidade de adotar a festa do milho 
como tradição cultural; 

 Fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar; 
 Oferecer estrutura a fim de concretizar; 

 

 

Resultados esperados: 

 Regionalizar a tradição municipal com a festa do milho; 
 Suscitar a cultura regional e municipal; 
 Estimular o turismo, oportunidade que é um diferencial para a nossa região; 
 Fomentar economia local 
  

 

No Eixo Estruturante Promoção da Qualidade de Vida busca-se também 
estabelecer uma política cultural aberta, plural, democrática e para todos. Com uma visão 
de futuro de inserir no município uma política pela arte e para a arte, aberta, democrática 
e abrangente, abarcando o dinamismo que acompanha todo processo cultural. 

No município de Jardim há a diversidade étnico-social por ser considerada zona 
fronteiriça. Diante disso, isso há a necessidade de promover uma nova concepção de 
política pública voltada à Cultura, promovendo ações transversais entre os diversos 
gêneros de arte e expressões culturais, efetivando convergências, promovendo e 
preservando as culturas populares e tradicionais, estimulando a inovação, apoiando 
linguagens culturais de menor alcance de público assim como as de maior apelo popular, 
com objetivo principal de nortear as ações do governo municipal em consonância com 
os governos estadual e federal, tendo como baliza a sociedade civil. 

Para tal, é importante se garantir meios de viabilização de instrumentos, 
programas e projetos culturais, provocando mudança cultural no município e 
estimulando artistas, produtores, incentivados e movimentos de cultura tradicional 
popular em proporções muito superiores ao que vem sendo realizado. Jardim precisa 
assumir o compromisso, respeitando as recomendações da Convenção da Unesco sobre 
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a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de fortalecer a 
diversidade cultural estimulando as manifestações e expressões de todos os grupos 
étnicos e tendências artísticas e de reconhecer a cultura, considerando os artigos 215 e 
216 da Constituição Federal. 

A oferta de espaços, atividades e formação artística é fator fundamental para 
reduzir o problema da violência e do uso de drogas que atinge a juventude, combinados 
à ampliação da jornada escolar, da formação profissional e da oportunidade de trabalho. 
Portanto, os investimentos na cultura e nas artes são estratégicos na construção de uma 
cultura da paz e na ampliação da qualidade de vida da juventude. Tendo em vista que a 
cultura quando produzida e acessada na comunidade estabelece relações de 
sociabilidade, fazendo com que a população recupere as relações comunitárias, condição 
necessária para ampliação da cidadania e para eficiência dos conselhos locais de 
segurança e mecanismos de gestão pública participativa tais como (conselhos escolares, 
de saúde, associações, entidades civis e dentre outros). Em tempo, registra-se ainda de 
que a valorização dos saberes das pessoas de maior idade e a garantia de acesso aos 
bens culturais neste período da vida é fundamental para o pleno exercício da cidadania. 

Jardim tem a característica peculiar de ser uma cidade rica em diversidade 
cultural, um município que na sua criação teve a influência regional (pré-emancipação) e 
internacional (América do Sul), hoje conta com sua população oriunda de todas as 
regiões do País, o que revela sua ampla diversidade cultural.  

Dessa forma, o Município deve ter ações mais efetivas no fomento da produção 
artística, na qualificação de artistas populares, na promoção de atividades culturais para 
plateias de todos os gêneros e linguagens artísticas, na promoção da distribuição e 
circulação das obras culturais e eventos artísticos. Dessa forma, possibilitando o amplo 
acesso dos diferentes segmentos sociais aos bens simbólicos produzidos pela cultura. 
Para tal, deve criar e manter equipamentos culturais, como: museus; ateliers, salas de 
exposição; centros de formação; teatros; circos; salas de cinemas; cineclubes, 
bibliotecas; estúdios; locais de ensaio; teatros de arena, conchas acústicas, bens 
tombados como patrimônio histórico. 

A área de cultura adota como programa central o Programa de “Elaborar e 
Implantar o Plano Municipal de Cultura”, com o qual adota-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Criar o Fundo Municipal de Cultura, com a distribuição de recursos financeiros na 
forma de editais, para fomento de instituições, projetos e programas culturais; 

 Ampliar a inclusão dos segmentos artísticos historicamente excluídos: pessoas 
com deficiência, populações de afrodescendentes, LGBTQ+ e indígenas; 

 Estimular pesquisas acadêmicas sobre a cultura regional e local; 
 Estabelecer políticas de sustentabilidade de produtores, artistas e distribuidores 

de produtos culturais; 
 Incluir a produção artística e das manifestações culturais nos roteiros e atrativos 

turísticos do município; 
 Reestruturar biblioteca municipal de Jardim, e criar uma Biblioteca Pública 

itinerante; 
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 Adotar escolas como espaços culturais disponibilizando recursos mensais para a 
realização de oficinas, organização de eventos e produção de espetáculos, e com o 
funcionando em finais de semanas e horários sem aula; 

 Ofertar atividades de formação livre de artes para a comunidade em parceria com 
os artistas, produtores e movimentos culturais locais; 

 Produzir e/ou co-produzir material didático sobre a cultura e as artes locais; 
 Inclusão da aprendizagem das diversas linguagens da arte nas escolas da rede 

municipal, estimulando o conhecimento de artistas Jardinense nas escolas; 
 Estabelecer parceria com a Secretaria de Educação para produzir material didático 

e artístico visando incrementar as bibliotecas escolares e a relação ensino-
aprendizagem sobre a cultura e as artes. 

 Promover ações de divulgação entre os empresários e contadores para divulgar a 
importância e as vantagens de investimentos na cultura; 

 Qualificar contadores a utilizar adequadamente os incentivos fiscais e patrocínios 
para a cultura nas declarações de imposto de renda das empresas; 

 Criar o selo Jardim de incentivo cultural para premiar empresas e empresários que 
investem em cultura; 

 Estimular a criação de cursos técnicos de artes em Jardim; 
 Instalar equipamentos de apoio a artistas como espaços para ensaios e estúdios; 
 Estimular, promover e apoiar: espetáculos; shows; festivais; exposições; debates; 

pesquisas; mostras, prêmios, grupos e companhias artísticas; 
 Criar espaços para comércio de produtos culturais regionais; 
 Estimular e apoiar a formação de artistas e produtores culturais; 
 Estimular a instalação de cursos técnicos e superiores de produção cultural 

visando aprimorar e qualificar os produtores culturais; 
 Criar calendário de circulação de produções artísticas locais no município; 
 Criar circuito municipal de teatro, dança e música visando mostrar a produção 

cultural Jardinense para todos os cidadãos. 

 

Resultados Esperados: 

 Elaborar e Implantar o Plano Municipal de Cultura, identificando os diversos 
agentes da cadeia produtiva da cultura e das artes de Jardim, e estabelecendo 
políticas, programas e projetos para a área cultural; 

 Ampliação dos recursos para a cultura, como define a PEC 150, destinando 
recursos para o Fundo Municipal de Cultura, com a distribuição de recursos 
financeiros na forma de editais, para fomento de instituições, projetos e programas 
culturais; 

 Articulação do Plano Municipal de Cultura ao Plano Estadual de Cultura e ao Plano 
Nacional, visando maior alinhamento estratégico do plano municipal; 

 Elaboração e implantação do Plano Municipal de Cultura, identificando os diversos 
agentes da cadeia produtiva da cultura e das artes de Jardim, e estabelecendo 
políticas, programas e projetos para a área cultural; 

 Estímulo ao cooperativismo entre artistas e produtores culturais; 
 Organização de colegiados setoriais e planos setoriais de cultura; 
 Estabelecimento do diálogo com todas as entidades representativas de artistas, 

produtores, movimentos culturais, incentivadores e gestores públicos do setor; 
 Estímulo a leitura com a criação das bibliotecas públicas em comunidades 

populares, e com a Biblioteca Pública itinerante em Jardim. 
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 Maior utilização das escolas como espaços culturais com o funcionando em finais 
de semanas e horários sem aula. 

 Ampliação da qualidade e acesso à cultura no espaço urbano, diminuindo as 
disparidades hoje existentes entre as diversas regiões da cidade; 

 Ampliação do número e qualidade das obras artísticas criadas na cidade.  
 Promover o desenvolvimento econômico por meio da implantação de projetos de 

grande impacto cultural e social. 

 

Uma política importante dentro do Eixo Estruturante de Promoção da Qualidade de 
Vida está a política de igualdade racial, que tal como outras políticas transversais, traz 
diversas peculiaridades, especialmente quanto a redução das desigualdades raciais. Para 
na prática garantirmos o recorte étnico-racial no conjunto das políticas públicas a ser 
executadas pelo governo, seguindo os principais da transversalidade, descentralização e 
gestão democrática, é preciso à alocação de recursos no orçamento do município. 

Neste sentido, adota-se como programa central para o Eixo Estruturante de 
Promoção da Qualidade de Vida o Programa de “Elaborar e Implantar o Plano Municipal 
de Igualdade Racial”, com o qual adota-se como metas, projetos e resultados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Criação de uma Diretoria de Igualdade Racial ligada à Secretaria de Cultura, que se 
responsabilizara pelas ações e projetos de igualdade racial; 

 Buscar junto a secretaria de educação observância da Lei 10.639/03 sobre a 
inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana no ensino básico; 

 Formação dos professores a respeito da história e cultura afro-brasileira e 
africana, bem como sobre a metodologia para aplicação desse tema em sala de 
aula; 

 Auxílio jurídico para vítimas de racismo e injúria racial; 
 Criação do centro de tradições afro-brasileiras e africanas, como espaço para 

desenvolvimento das atividades aos afrodescendentes; 
 Incluir no calendário das festividades municipais o dia da consciência negra 

(semana da consciência negra); 
 Buscar parcerias para a ampliação de obras africanas na biblioteca municipal; 
 Qualificação profissional para Cubanos e Haitianos que vivem em Jardim, como por 

exemplo, curso de Língua Portuguesa; 

Resultados Esperados: 

 Elaborar e Implantar o Plano Municipal de Igualdade Racial, criando centro de 
tradições afro-brasileiras e africanas, que estimulem maior difusão das culturas 
africanas e inclusão social dos afrodescendentes na sociedade Jardinense; 

 Maior inclusão social dos afrodescendentes na sociedade Jardinense; 
 Maior difusão das culturas africanas nas escolas e nos ambientes sociais de Jardim; 
 Inclusão no calendário das festividades municipais o dia da consciência negra, com 

apresentações culturais, fóruns de debates, workshops, palestras, shows, desfile de 
beleza negra (homem e mulher); 

 Criação do centro de tradições afro-brasileiras e africanas, como espaço para 
desenvolvimento das atividades nas datas comemorativas, mas também espaço de 
oficinas para os jovens, como oficina de grafite, hip hop, rap, capoeira, artesanatos, 
cursos livres sobre a literatura africana, etc. 
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 Redução dos casos de racismo e injúria racial no município. 

 

Outra política importante dentro do Eixo Estruturante de Promoção da Qualidade 
de Vida e a política de esportes, que assim como outras políticas transversais deste eixo, 
visa garantir que as práticas esportivas sejam estimuladas, como forma de estímulo: a 
inclusão social, a melhoria de saúde, de redução de violência, e de educação. Dessa 
forma, busca-se promover o desenvolvimento de atividades esportivas associada às 
atividades de lazer, cultura e turismo. 

Nesse sentido, estabelecemos como Metas Estratégicas ao Plano de Governo, 
alguns Programas de Esporte:  

1. Conselho Municipal de Esporte (CMD); 
2. Reestruturação da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; 
3. Implantação do Bolsa Atleta Municipal; 
4. Construção do Centro de Treinamento de Alta Performance; 
5. Além do Horizonte; 
6. Esporte para Todos. 

 

Para o Programa do “Conselho Municipal de Esporte (CMD)” adota-se como projetos 
e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Desenvolver estudos, projetos, debates, pesquisas relativas à situação do esporte, 
lazer e juventude do município; 

 Definir as prioridades sobre o orçamento destinado às políticas públicas de 
esporte, lazer e juventude, bem como, a fiscalização da sua aplicação. 

Resultados Esperados: 

 Atender de forma igualitária e democrática todas as modalidades esportivas.  
 Elaboração e implantação do Conselho Municipal de Esporte (CMD), a fim de 

executar a política municipal de esportes. 

 

No Programa de “Reestruturação da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude” 
adota-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Recuperação e construção de novas praças esportivas;   
 Concurso Público para servidores na área esportiva; 
 Motivação dos funcionários existentes; 
 Instalações adequadas para o desempenho do trabalho; 
 Ampliar os espaços públicos para a prática de esportes; 
 Ampliar os serviços de orientação esportiva aos cidadãos; 

Resultados Esperados: 

 Ampliação do número de crianças, jovens e adultos praticantes de esporte no 
município, com isso, ampliando a qualidade de vida dos cidadãos; 

 Estímulos às práticas de esportes pela população; 
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 Difundir os benefícios da prática esportiva junto à população. 
 

Para o Programa de “Implantação do Bolsa Atleta Municipal” tem-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Dar suporte ao atleta de Alta Performance com bons resultados em nível nacional, 
reduzindo as dificuldades de dedicação aos treinamentos; 

 Dar incentivo financeiro, com a Bolsa Atleta Municipal, para que os atletas de Alta 
Performance possam treinar e participar de competições importantes.  
 

Resultados Esperados: 

 Ampliar o estímulo aos atletas de Alta Performance com bons resultados em nível 
nacional, para que este se dedique aos treinamentos; 

 Oferecer melhores condições para treinamento de atletas; 
 Ampliar a divulgação do município de Jardim no Estado e no País; 
 Que os atletas de Alta Performance sejam o espelho para os atletas que estão 

começando a praticar atividade esportiva.  
 

Para o Programa de “Construção do Centro de Treinamento de Alta Performance” 
tem-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Construção de um Centro de Treinamento de Alta Performance, que permita o 
aperfeiçoamento e o alto rendimento esportivo, onde abrigará todas as 
modalidades esportivas de quadra, piscina, academia, refeitório e dormitório; 

 Criar um espaço que possa dar condições adequadas para a prática do esporte de 
Alto Rendimento. 

Resultados Esperados: 

 Dar condições aos atletas e professores, para que eles possam desempenhar as 
suas funções da melhor forma possível: 

 Motivar os atletas de alta performance; 
 Inspirar os esportistas de categorias menores e iniciantes. 

No Programa “Além do Horizonte” tem-se como projetos e resultados esperados os 
seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Adaptar os espaços públicos de práticas esportivas, para que possam ser utilizados 
por portadores de necessidades especiais; 

Resultados Esperados: 

 Promover a inclusão social, melhorar a qualidade de vida aos portadores de 
necessidades especiais, através da atividade adaptada; 

 Criar estímulos para que portadores de necessidades especiais, possam ter espaços 
públicos adaptados para suas práticas esportivas. 
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Para o Programa “Esporte para Todos” adota-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Criar condições para que a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 
abranja atividades esportivas nos bairros periféricos; 

 Levar aos bairros periféricos atividades físicas diversas de forma organizada e 
sistematizada. 

Resultados Esperados: 

 Promover a inclusão social, melhorar qualidade de vida, a educação e a prevenção, 
através da atividade física nos bairros da periferia; 

 Oferecer aulas lúdicas e esportivas às crianças e adolescentes dos bairros da 
periferia; 

 Adotar o esporte como aliado na qualidade de vida; 
 Estimular que crianças, jovens adquiram disciplina através do esporte, 

melhorando o convívio social e o desempenho escolar; 
 Tirar as crianças e adolescentes da rua. 

 
 

UNIDOS por JARDIM! 
UNIDOS para “Promover o desenvolvimento de atividades esportivas e culturais,  

explorando os atrativos turísticos locais e valorizando o patrimônio cultural de Jardim” 
 

TRANSPORTE, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA: 

Na Área Estratégica de “Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana” emprega-
se como Dimensão Prioritária a seguinte condução a ser dada gerencialmente: Ampliar a 
mobilidade e acessibilidade urbanas de todos os usuários das vias públicas, promovendo o 
deslocamento seguro e o convívio social no trânsito. 

O Plano para a Transporte, Mobilidade e Acessibilidade Urbana do Município de 
Jardim para a gestão 2021-2024 resulta de discussões e reuniões de pessoas de vários 
segmentos que atuam no setor e procura estabelecer as principais metas e ações que irão 
possibilitar o atingimento da Dimensão Prioritária descrita anteriormente. 

A atual estrutura e orçamento da Secretaria de Trânsito não atende as demandas e 
o crescimento da Cidade de Jardim. 

Nesse contexto, estabelecemos como Metas Estratégicas ao Plano de Governo, 
alguns Programas para o Transporte, a Mobilidade e a Acessibilidade Urbana:  

1. Concurso de Agentes Municipais de Fiscalização de Trânsito; 
2. Campanhas Preventivas de Educação para o Trânsito; 
3. Criação do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana;  
4. Área pública de estacionamento de caminhões para residentes de Jardim; 
5. Estabelecer Padronização de Construção e Uso de Calçadas nas Ruas e Avenidas, 

especialmente com a criação de ciclovias com pistas para caminhadas; 
6. Avaliar o uso de semáforos inteligentes com sensores de fluxo, sinais sonoros,  
7. Redimensionar o Uso de Rotatórias em Cruzamento de Médio Fluxo;  
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Para o Programa “Concurso de Agentes Municipais de Fiscalização de Trânsito” 
adota-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Criar condições para que a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 
abranja atividades esportivas nos bairros periféricos; 

 Fazer concurso para servidores que atuarão como agentes de trânsito; 
 Dar treinamento para os novos e antigos servidores, inclusive os da área 

administrativa; 
 Fazer mais campanhas de orientação e educação para o trânsito sobre o 

cumprimento das leis de trânsito e prevenção de acidentes.  
 Aumento da fiscalização em locais de maior fluxo de veículos e pedestres. 

 

Resultados Esperados: 

 Aumento na sensação de segurança; 
 Agilidade nos atendimentos de ocorrências de acidentes de trânsito; 
 Diminuição de veículos irregulares em trânsito; 
 Diminuição de condutores de veículos não habilitados; 
 Aumento na segurança em escolas; 
 Diminuição de excessos de velocidade em locais onde os agentes se fazem 

presentes; 
 Diminuição das ocorrências de acidentes de trânsito; 

 

Para o Programa “Campanhas Preventivas de Educação para o Trânsito” adota-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Aumento das campanhas preventivas de educação para o trânsito em escolas, 
faculdades e empresas de médio e grande porte com apoio e parcerias de vários 
segmentos da sociedade. 

 Buscar apoio de empresas, entidades, alunos, professores e estado para projetos e 
campanhas Preventivas e Educação para o Trânsito.  

Resultados Esperados: 

 Diminuição de acidentes de trânsito; 
 Diminuição das infrações de trânsito; 
 Crianças e adultos mais educados para o trânsito; 
 Maior entendimento da comunidade sobre as leis, direito e deveres dos cidadãos 

em relação ao trânsito. 
 

No Programa “Criação do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana” 
adota-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 
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 Criação do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, com participação 
de vários segmentos da sociedade; 

 Definir as atribuições do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, que 
deve estabelecer as diretrizes da política de trânsito e mobilidade urbana no 
município. 
 

Resultados Esperados: 

 Participação da sociedade no estabelecimento das diretrizes da política de trânsito 
e mobilidade urbana no município; 

 Maior satisfação da comunidade ao ter representantes no conselho; 
 Melhores resultados dos trabalhos de trânsito e mobilidade urbana. 

 

No Programa “Área pública de estacionamento de caminhões” emprega-se como 
projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Destinar área pública para caminhoneiros que residam na cidade, e aqueles que 
estejam fazendo entregas na cidade, para estacionamento de caminhões, local para 
caminhões de frete e local de transbordo de mercadorias; 

 Construir uma estrutura mínima para uso pelos caminhoneiros, com iluminação, 
com banheiros, bebedouros, quiosques de apoio, restaurantes, posto de 
combustível, etc.; 

 Estabelecer convênio com empresas de transportes e transportadores autônomos 
para gerenciamento, manutenção e segurança do local; 

 Aplicação de Lei municipal para caminhões não transitarem no perímetro urbano 
da cidade. 
 

Resultados Esperados: 

 Definir um local seguro para estacionamento e guarda de caminhões; 
 Definir um local único e com conforto para pequenos caminhões de frete; 
 Menor número de acidentes envolvendo caminhões dentro do espaço urbano; 
 Maior segurança das vias urbanas para os condutores de veículos menores; 
 Diminuição de roubos e furtos de caminhões e equipamentos; 
 Facilitação do transbordo de mercadorias de caminhões maiores para caminhões 

menores e veículos de entrega; 
 Maior fluidez no trânsito urbano com a retirada de veículos de grande porte de 

circulação. 
 

8. Para o Programa “Estabelecer Padronização de Construção e Uso de Calçadas nas 
Ruas e Avenidas, especialmente com a criação de ciclovias com pistas para 
caminhadas” emprega-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Estabelecer normas com parâmetros para padronização de calçadas, para as já 
construídas (adaptações) e para as novas (atendimento total à norma), nas ruas e 
avenidas, dando prioridade a calçada ecológica com acessibilidade de cadeirantes, 
deficientes físicos e idosos com rampas e piso tátil; 
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 Estabelecer normas para uso de totens de publicidade e outros obstáculos que 
interferem a passagem dos pedestres nas calçadas; 

 Estabelecer normas para uso de calçadas por atividades comerciais, como: lojas, 
bares, restaurantes, etc.; 

 Estabelecer normas com exigência de que seja construída calçada onde não existe 
nas áreas urbanas; 

 Estabelecer prazos para que cada norma seja cumprida; 
 Fiscalizar o cumprimento das normas segundo a legislação; 
 Criar ciclovia com pista para caminhada/corrida no trecho que compreende desde 

o quartel da 4ª Companhia de Combate Mecanizada à ponte que estabelece divisão 
municipal Jardim-Guia Lopes (“velha”) do Rio Miranda. 

 Criar ciclovia com pista para caminhada/corrida que atende a extensão entre o 
prédio do Instituto Federal (IFMS) e trevo do terminal rodoviário. 
 

Resultados Esperados: 

 Aumento da permeabilidade da água, reduzindo os alagamentos com chuvas 
torrenciais e aumento o conforto térmico na cidade (redução do calor), com maior 
uso de calçadas ecológicas; 

 Maior acessibilidade de cadeirantes, deficientes físicos e idosos com rampas e piso 
tátil; 

 Melhorias na circulação com a redução dos tamanhos de totens de publicidade e 
outros obstáculos que interferem a passagem dos pedestres nas calçadas; 

 Melhorias na circulação com o uso mais restrito de calçadas por atividades 
comerciais, como: lojas, bares, restaurantes, etc.; 

 Melhorias na circulação com a construção de calçadas onde não existem; 
 Oportunizar melhores condições às práticas aeróbicas com as ciclovias; 
 Com a padronização dos passeios públicos a cidade ficará mais bonita e acessível; 

 

No Programa “Uso de Semáforos Inteligentes com Sensores de Fluxo, Sinais Sonoros 
e Radar em Vias de Alto Tráfego” emprega-se como projetos e resultados esperados os 
seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Fazer uma análise de tráfego, estabelecendo as rotatórios que não atendem mais a 
demanda por alto fluxo de veículos no local; 

 Substituir as rotatórios que não atendem mais a demanda por fluxo de veículos no 
local por semáforos inteligentes com sensores de fluxo, sinais sonoros e radar. 

 Fazer uma análise de tráfego, estabelecendo uma reprogramação dos atuais e 
novos semáforos, de modo que exista maior sincronismos entre os mesmos. 
 

Resultados Esperados: 

 Maior segurança nos cruzamentos para condutores de veículos e pedestres; 
 Menor tempo de travessia justo para todos; 
 Semáforos inteligentes funcionam conforme o movimento da via; 
 Semáforos sonoros ajuda pessoas com dificuldade na visão; 
 Diminuição de acidentes nestes cruzamentos; 
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 Maiores sincronismos entre os atuais e futuros semáforos, de modo que ocorra 
maior fluidez no trânsito. 
 

No Programa “Redimensionar o Uso de Rotatórias em Cruzamento de Médio Fluxo” 
emprega-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Fazer uma análise de tráfego, estabelecendo as rotatórios em cruzamentos de 
médio fluxo de veículos; 

 Fazer uma análise de tráfego nas atuais rotatórios, redimensionamento o seu 
tamanho (aumento ou diminuição) de forma a gerar: maior fluidez, redução de 
excesso de velocidade, maior segurança no trânsito. 

Resultados Esperados: 

 Segurança nos cruzamentos para condutores de veículos e pedestres; 
 Diminuição de acidentes, com diminuição do abuso de velocidade principalmente 

em vias de maior movimento e em horários de pico; 
 Melhor fluidez nestes cruzamentos; 
 Muitos cruzamentos de avenida com rua ou avenida com avenida não tem 

rotatórias causando transtornos. 
 

UNIDOS por JARDIM! 
UNIDOS para “Ampliar a mobilidade e acessibilidade urbanas de todos os usuários das 

vias públicas, promovendo o deslocamento seguro e o convívio social no trânsito” 
 

Moradia, Reordenação Urbana e dos Espaços Públicos: 

Para a Área Estratégica de “Moradia, Reordenação Urbana e dos Espaços Públicos” 
adotamos como Dimensão Prioritária a seguinte orientação a ser dada nas práticas 
gerenciais: Estruturar e reordenar as áreas urbanas e o uso dos espaços Públicos, 
ampliando as vivências e o acesso as moradias sociais. 

O Plano para a Moradia, Reordenação Urbana e dos Espaços Públicos do Município 
de Jardim para a gestão 2021-2024 resulta de discussões de especialistas pessoas de 
vários que atuam no setor e de cidadãos e procura elencar as principais ações que irão 
possibilitar o atingimento da Dimensão Prioritária descrita anteriormente. 

Neste contexto, a estrutura ou infraestrutura urbana está representada nos 
equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, as quais 
estão ligadas aos seguintes aspectos: 

 Aspecto social: promover as condições de moradia, trabalho, saúde, educação, 
moradia, lazer e segurança; 

 Aspecto econômico: propiciar o desenvolvimento de atividades de produção e 
comercialização de bens e serviços; 

 Aspecto institucional: oferecer os meios necessários ao desenvolvimento das 
atividades político-administrativas da gestão municipal.  
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Assim sendo, a infraestrutura urbana tem como objetivo final a disponibilização de 
bens públicos como forma de prestação de serviços a sociedade. Dessa forma, os 
conjuntos da infraestrutura urbana refletem como a cidade irá funcionar. Para tal, são 
necessários investimentos em bens e equipamentos de forma a evitar sobrecargas e 
depreciações da infraestrutura urbana que levem ao funcionamento inadequado dos 
espaços urbanos.  Dessa forma, pode-se classificar o sistema de infraestrutura urbana 
(ou sistema urbano) como o conjunto dos seguintes subsistemas:  

a. Subsistema Viário: é composto pelas vias de circulação (ruas, avenidas, estradas, 
etc.); 

b. Subsistema de Drenagem Pluvial: promove o adequado escoamento da água das 
chuvas nas áreas urbanas, assegurando o funcionamento do trânsito, a proteção 
das edificações, e evitando as inundações; 

c. Subsistema de Abastecimento de Água: provimento de água potável suficiente para 
todos os usos; 

d. Subsistema de Esgotos Sanitários: tem a função de captar a água da chuva e a agua 
potável após seu uso, e captar os dejetos humanos, sem comprometer o meio 
ambiente (lençol freático, etc.); 

e. Subsistema Energético: prover a população com energia, especialmente a elétrica; 
f. Subsistema de Comunicações: compreende as redes de telefonia, de televisão a 

cabo e de internet; 
g. Subsistema habitacional: promover o acesso à moradia digna para a população 

de baixa renda, de forma a evitar: favelização; uso irregular de encostas, de 
margens de rios e córregos, etc.; cinturões de pobreza; precarização da vida 
humana, etc. (Fonte: Adaptado de MPQV/Mackenzie). 
 

Nesse sentido, estabelecemos como Metas Estratégicas ao Plano de Governo, 
alguns Programas de Infraestrutura Urbana:  

1. Pavimentação Asfáltica para Todos; 
2. Bacia de Dissipação de Águas de Chuvas (piscinão); 
3. Sistema de Coleta de Esgoto; 
4. Melhorias do Transporte Urbano; 
5. Ampliação das Ciclovias; 

 

No Programa “Pavimentação Asfáltica para Todos” emprega-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Buscar parcerias com os governos federal e estadual para atender a todo o 
cronograma de pavimentação; 

 Estabelecer um cronograma de obras de pavimentação asfáltica no município, de 
forma a buscar o asfaltamento das ruas e avenidas que não possuem 
pavimentação; 

 Iniciar planejamento de pavimentação de estradas vicinais; 
 Formar parcerias para estabelecer uma política de reciclagem de pneus para uso 

nas pavimentações asfáltica, resolvendo os problemas dos pneus armazenados e 
reduzindo custos da pavimentação. 
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Resultados Esperados: 

 Redução de custos da pavimentação; 
 Resolver os problemas de pneus armazenados; 
 Asfaltamento de 100% das ruas e avenidas que não possuem pavimentação; 
 Interligar comunidades rurais; 
 Direito de ir e vir com mais qualidade, saúde e qualidade de vida para o cidadão, 

com mais segurança no trânsito.  
 

Para o Programa “Bacia de Dissipação de Águas de Chuvas (piscinão)” adota-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Destinar local para construção de uma Bacia de Dissipação de Águas de chuvas, 
conhecido como “piscinão”; 

 Captar águas de chuvas acumuladas nas principais avenidas de Jardim, resolvendo 
o problema do acúmulo de água com chuvas fortes e prolongadas; 

 Abastecer os caminhões pipa da prefeitura para irrigação de jardins e praças 
públicas com a água captada no piscinão. 

Resultados Esperados: 

 Construção de uma Bacia de Dissipação de Águas das chuvas (piscinão); 
 Redução dos problemas de alagamentos das áreas urbanas decorrentes de chuvas 

fortes e prolongadas; 
 Redução dos gastos com água para irrigação de jardins e praças públicas. 

 

Para o Programa “Sistema de Coleta de Esgoto” adota-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implantar Sistema de Coleta de Esgoto na área urbana do município de Jardim; 
 Buscar parcerias com o governo federal para construir Sistema de Coleta de Esgoto 

na área urbana do município de Jardim. 

Resultados Esperados: 

 Construção de Sistema de Coleta e tratamento de Esgoto na área urbana do 
município de Jardim; 

 Redução de problemas decorrentes com a falta de esgoto: doenças parasitárias, 
mau odor nas ruas, custo empresarial, etc. 

 Melhoria de índices como IDH; 
 

 

Para o Programa “Melhorias do Transporte Urbano” adota-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 
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 Diagnosticar o transporte urbano do município, estabelecendo novo 
dimensionamento para o serviço de transporte coletivo de passageiros, humano, 
viável e moderno; 

 Implantar novo terminal de transporte urbano ou novos pequenos terminais 
urbanos regionais, a partir do estudo de dimensionamento do transporte coletivo 
de passageiros; 

 Redimensionar o número de linhas de forma a ampliar os serviços de transporte 
coletivo no município, diversificando a frota, com vistas a dar celeridade e 
conforto; 

 Reduzir os custos de transporte com melhor dimensionamento do sistema de 
transporte, inclusive com uso de veículos menores (para as vias com menor 
trafego) e com veículos maiores (articulados) para as vias de maior tráfego. 

Resultados Esperados: 

 Redimensionamento do serviço de transporte coletivo de passageiros em Jardim; 
 Implantar novo terminal de transporte urbano ou novos pequenos terminais 

urbanos; 
 Melhorar a qualidade do transporte urbano municipal; 
 Ampliação dos serviços de transporte coletivo no município; 
 Redução dos preços das passagens de transporte coletivo no município. 

 

Para o Programa “Ampliação e integração das Ciclovias” adota-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Ampliar o número de ciclovias, com infraestrutura adequada: iluminação, 
sinalização, etc. 

 Criar sistema integrado de ciclovias, com vias dos bairros ao centro; 

Resultados Esperados: 

 Proporcionar mais segurança ao ciclista; 
 Melhorar a trafegabilidade do trânsito com a redução de bicicletas circulando nas 

ruas e avenidas; 
 Redução do número de acidentes com ciclistas em ruas e avenidas; 
 Ampliação de ciclovias, com infraestrutura adequada: iluminação, sinalização, etc. 
 Criação de sistema integrado de ciclovias, com vias dos bairros ao centro. 

 
 

UNIDOS por JARDIM! 
UNIDOS para “Estruturar e reordenar as áreas urbanas e o uso dos espaços  

públicos, ampliando as vivências e o acesso as moradias sociais” 
 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente: 

Na Área Estratégica de “Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente” usa-se como 
Dimensão Prioritária a seguinte direção a ser dada nas ações de gestão: Fortalecer a 
agricultura familiar, impulsionar o agronegócio e o convívio social de formas sustentáveis: 
economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. 
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Este Plano para o Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Município de Jardim 
para a gestão 2021-2024 congrega discussões e sugestões de representantes de vários 
segmentos sociais do município, resultando na busca por se estabelecer as principais 
ações que irão possibilitar o atingimento da Dimensão Prioritária descrita anteriormente. 

A Administração Municipal compreende um dos principais elementos de promoção 
e fomento do setor agropecuário, o qual é fundamental para o desenvolvimento de nossa 
economia. Nesse sentido, a Nova Secretaria de Agricultura Familiar implementará ações 
que deem sustentabilidade ao desenvolvimento dos programas e projetos voltados para 
as políticas públicas. 

A sustentabilidade dentro do espaço rural requer mudanças de atitudes, que ao 
longo do tempo viram novos hábitos, que permitem maior conservação dos 
ecossistemas, para tal basta se ter nos hábitos diários pequenos gestos que podem fazer 
uma grande diferença. A pressão por aumento de renda faz muitas vezes se tomar 
medidas que a curto prazo parecerem ser mais rentáveis, mas que a longo prazo são 
extremamente onerosos, pois os custos de recuperação de áreas degradas juntamente 
com a queda de produtividade (mais consumo de adubos, inseticidas e herbicidas, etc.) 
geram perdas a longo prazo muito maiores. 

Neste sentido, é essencial se adotar medidas de exploração econômica associadas 
com preservação do meio ambiente. Para tal adotamos como VISÃO: “Tornar a atividade 
agrícola de Jardim a mais diversificada, competitiva e sustentável, nas esferas Estadual e 
Nacional”. Esta visão de futuro será colocada em prática adotando como MISSÃO: 
“Promover o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola de Jardim, propiciando 
melhoria da qualidade de vida voltados para a população rural, contribuindo para 
redução das desigualdades sociais”. 

Estes princípios norteadores compreeendem uma série de deficiências na atual 
gestão como: falta de assistência técnica; falta de extensão rural; falta de estrutura, 
organização e garantia de comercialização agrícola; falta de parceria com empresas 
privadas; falta de valorização nas pesquisas para aproveitamento das universidades, 
escolas técnicas e Embrapa; falta de capacitação técnica para os produtores rurais e 
técnicos; falta de evento rurais voltados para o desenvolvimento agricultura familiar, 
entre outros. 

Nesse contexto, estabelecemos como Metas Estratégicas ao Plano de Governo, 
alguns Programas de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente:  

1. Diagnóstico Agropecuário do Município de Jardim; 
2. Fábrica Verde; 
3. Casa do Produtor; 
4. Central de Abastecimento de Produtos Agrícolas e Afins; 
5. Ampliação da Sustentabilidade dos Negócios no Meio Rural. 
6. Sistema de Gestão de Estradas Rurais (Sisger); 
7. Dia de feira! Ampliação e Reorganização das Feiras de Comercialização da Produção 

Rural, do Artesanato e de Outros Artigos dos Negócios Locais; 
8. Construção das Praças Parques Feirantes. 
9. Construção Mercadão Municipal Regional 

 
Como programa central para o desenvolvimento das cadeias produtivas 

agropecuárias, de forma a aproveitar melhor as potencialidades locais, tem-se o 
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Programa de “Diagnóstico Agropecuário do Município de Jardim”, no qual adota-se como 
projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Diagnosticar, em parcerias com grupos de pesquisas universitários, as condições 
agrícolas (agriculturas empresarial e familiar) e pecuárias (pecuária de gado de 
corte, pecuária leiteira, suinocultura, avicultura, piscicultura e apicultura) 

 Identificar, a partir do diagnóstico, as potencialidades e deficiências existentes e 
emergentes nas cadeias produtivas agropecuárias existentes; 

 Desenvolver, a partir das potencialidades e deficiências levantadas nas cadeias 
produtivas, um conjunto de políticas e ações visando o desenvolvimento destas 
cadeias produtivas tanto para a agricultura familiar quanto para a agricultura 
empresarial. 

Resultados Esperados: 

 Diagnóstico das condições agrícolas (agriculturas empresarial e familiar) e 
pecuárias (pecuária de gado de corte, pecuária leiteira, suinocultura, avicultura, 
piscicultura e apicultura); 

 Identificação das potencialidades e deficiências existentes e emergentes nas 
cadeias produtivas agropecuárias existentes; 

 Desenvolvimento de políticas e ações visando o desenvolvimento das cadeias 
produtivas, aproveitando suas potencialidades e reduzindo suas deficiências, para 
as agropecuárias familiar e empresarial. 

 
No Programa de “Fábrica Verde” tem-se como projetos e resultados esperados os 

seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Fábrica verde será uma incubadora de emprego e empresas com especialidades de 
atividades rurais, e o desenvolvimento de políticas públicas vinculadas à questão 
ambiental; 

 Buscar parceiras, para viabilizar o Fábrica verde, com universidades 
(UFMS/UEMS/ /IFMS) para formar campos de demonstração de produção; 
organização de uma cadeia produtiva;  

 Formar parcerias com a iniciativa privada para criar o “Mercado Público 
Municipal”, como um local de comercialização e venda de produtos oriundos da 
agricultura familiar e de produtores de pequeno porte; 

 Formar mão-de-obra, criando novas oportunidades paras pessoas e 
empreendedores que desejem investir no segmento de hortifrutigranjeiros no 
cinturão de Jardim, com a implementação de agro industrialização.  

Resultados Esperados: 

 Instalar uma incubadora de emprego e empresas com especialidades de atividades 
rurais, o Fábrica Verde; 

 Estabelecer parceiras com universidades (UFMS/UEMS/IFMS), para viabilizar o 
Fábrica verde; 
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 Formar parcerias com a iniciativa privada para criar o “Mercado Público 
Municipal”, para comercialização e venda de produtos oriundos da agricultura 
familiar e de produtores de pequeno porte; 

 Aumentar o emprego e renda para pequenos produtores rurais e para 
trabalhadores do campo com melhor formação da mão-de-obra rural. 

 

Para o Programa “Casa do Produtor” tem-se como projetos e resultados esperados 
os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Instalar o Casa do Produtor, como um espaço destinado a atender ao 
empreendedor e produtor rural de pequenas propriedades (agricultura familiar); 

 Ofertar cursos e treinamento periódicos, e uma biblioteca com temas rurais;  
 Fazer rodadas de negócios para vender os produtos rurais; 
 Dar assistência administrativa e de gerenciamento, em parceria com o Sebrae e 

Universidades. 
 Fazer o cadastro dos produtores da agricultura familiar, para conhecer suas 

produções e suas necessidades; 

Resultados Esperados: 

 Instalação da Casa do Produtor, atendendo ao empreendedor e produtor da 
agricultura familiar; 

 Maior qualificação dos trabalhadores da agricultura familiar; 
 Aumento do emprego e renda na agricultura familiar; 
 Levantamento das potencialidades e deficiências da agricultura familiar do 

município; 
 Aumentar os canais de comercialização da produção da agricultura familiar. 

 

No Programa “Central de Abastecimento de Produtos Agrícolas e Afins” adota-se 
como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Destinar um local no município para instalar uma Central de Abastecimento de 
Produtos Agrícolas e Afins de Jardim, nos moldes das CEASAS existentes em outros 
estados; 

 Fazer parceria com a CEASA-MS, vinculada ao governo do Estado, para a 
estruturação da Central de Abastecimento de Produtos Agrícolas e Afins de Jardim; 

 Fazer parceria com a iniciativa privada para construção e gerenciamento da 
Central de Abastecimento de Produtos Agrícolas e Afins de Jardim; 

 Melhorar a distribuição de alimentos nos municípios, valorizando a produção de 
nosso município, pois a maior parte dos hortifrutigranjeiros vêm de fora do 
município, então é preciso mudar esta realidade e transformar Jardim em 
vendedor e exportador de hortifrutigranjeiros e afins, ao invés de comprador e 
importador; 

 Criar bolsa virtual de mercadorias agrícolas ligadas a Central de Abastecimento de 
Produtos Agrícolas e Afins de Jardim, em que os produtores ofertam seus produtos 
como se fosse um leilão de mercadorias. 
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Resultados Esperados: 

 Instalação de uma Central de Abastecimento de Produtos Agrícolas e Afins de 
Jardim, nos moldes das CEASAS existentes em outros estados; 

 Estruturação da Central de Abastecimento de Produtos Agrícolas e Afins de Jardim 
com apoio da CEASA-MS; 

 Construção e gerenciamento da Central de Abastecimento de Produtos Agrícolas e 
Afins de Sinop em parceria com a iniciativa privada; 

 Melhorar a distribuição de alimentos nos municípios,  
 Valorização da produção rural de nosso município, criando estímulos ao aumento 

da produção, especialmente de hortifrutigranjeiros, embutidos, pescados, etc.; 
 Ampliação dos canais de comercialização entre produtores rurais e 

atacadistas/varejistas com o bolsa virtual de mercadorias agrícolas. 

No Programa “Dia de feira!” adota-se como projetos e resultados esperados os 
seguintes: 

Projeto/Ação: Dia de feira! Ampliação e Reorganização das Feiras de Comercialização da 
Produção Rural, do Artesanato e de Outros Artigos dos Negócios Locais. 
 A criação de novos espaços públicos para a comercialização da produção rural, do 

artesanato e de outros artigos dos negócios locais, com infraestrutura adequada. É 
importante também reorganizar o atual funcionamento dos atuais espaços que são 
usados para finalidades semelhantes. Uma melhor infraestrutura e organização 
dos espaços públicos para a comercialização da produção rural, do artesanato e de 
outros artigos dos negócios locais com estímulos a formalização dos negócios 
familiares e ao empreendedorismo, amplia as possibilidades de emprego e renda. 

 
 
Resultados esperados do Projeto: Dia de feira! 
 Revitalização de espaços públicos, com infraestrutura adequada, para a 

comercialização da produção rural, do artesanato, etc. ex: Centro Comercial Ramy 
Tebet; 

 Reorganização do atual funcionamento dos atuais espaços que são usados para 
finalidades semelhantes; 

 Melhoria da infraestrutura e organização dos espaços públicos para a comercialização 
da produção rural, do artesanato, etc.; 

 Estímulos a formalização dos negócios familiares e ao empreendedorismo,  
 Ampliação das possibilidades de emprego e renda. 

 
Para o Programa de “Ampliação da Sustentabilidade dos Negócios no Meio Rural” 

estabelece-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Projeto “leite sustentável”: em parceria com a produtores rurais, governos 
Estadual e Federal aprimorar a cadeia produtiva do leite em nosso município, 
estimulando e incentivando produtores na renovação do rebanho do gado leiteiro, 
tecnologia, industrialização e comercialização; 

 Projeto ILPF: em parceria com os produtores rurais, governos Estadual e Federal 
estimular a implantação de Sistemas ILPLF (integração lavoura x pecuária x 
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floresta), nas propriedades rurais de pequeno porte, como forma de aumentar a 
sustentabilidade (econômica, social e ambiental) destes negócios;  

 Projeto “Frutas & Cia”: em parceria com os produtores rurais e governos Estadual 
e Federal estimular o desenvolvimento da cadeia produtiva de frutas tropicais em 
nosso município e região, incentivando a transformação em produtos 
manufaturados, baseado em certificação de boas práticas agrícolas, a partir de um 
modelo de arranjo produtivo local (apl). 

 Projeto patrulha mecanizada: aumentar o número e qualidade de máquinas para a 
patrulha mecanizada, melhorando a qualidade da produção rural e reduzindo 
custos de produção. 

Resultados Esperados: 

 Ampliação da geração de emprego e renda nos meios rurais; 
 Ampliação da sustentabilidade dos negócios no meio rural (econômica viável, 

social justo e ambientalmente corretos) do município de Jardim; 
 Melhora da qualidade da produção rural; 
 Aumento da satisfação do homem rural; 
 Ampliação significativa das ações da prefeitura no desenvolvimento das atividades 

agropecuárias em nosso município. 

 

No Programa “Sistema de Gestão de Estradas Rurais (Sisger)” emprega-se como 
projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implantar o Sistema de Gestão de Estradas Rurais (Sisger) para otimizar a 
manutenção das vias que dão acesso às comunidades do interior de Jardim. O 
Sisger é um conjunto de medidas que visa melhorar as condições das estradas do 
interior e de toda a infraestrutura rural do município; 

 O Sisger utiliza um aplicativo gratuito chamado Gerencia Vias, para smartphones e 
tablets, que auxilia no acompanhamento e administração das condições das vias de 
chão batido, através de georreferenciamento das fotografias feitas dos pontos 
críticos; 

 Manutenção das estradas rurais durante a seca de forma preventiva; 

Resultados Esperados: 

 Manutenção de forma preventiva para as estradas rurais ficarem trafegáveis 
durante o período de chuvas; 

 Incentivar o escoamento da produção rural; 
 Manter as estradas rurais aptas para tráfego, em especial, em períodos de chuvas, 

que causam danos consideráveis para as estradas de terra. 
 Redução do custo de manutenção de estradas rurais; 
 Implantação do Sistema de Gestão de Estradas Rurais (Sisger) com uso do 

aplicativo gratuito Gerencia Vias para otimizar a manutenção das vias que dão 
acesso às comunidades do interior de Sinop. 
 

UNIDOS por JARDIM!  
UNIDOS para “fortalecer a agricultura familiar, impulsionar o agronegócio de formas 
sustentáveis: economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto” 
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EIXO ESTRUTURANTE: Empreendedorismo, Inovação e Gestão da Cidade 

Empreendedorismo e Cultura Inovadora: 

Para a Área Estratégica de Empreendedorismo e Cultura Inovadora adota-se como 
Dimensão Prioritária a seguinte condução nas práticas de gestão: Estimular o 
empreendedorismo e difundir os benefícios da inovação nas organizações sociais e 
empresariais. 

Este é o Plano de Metas e Ações para a inovação e tecnologia do Município de 
Jardim- Mato Grosso do Sul na gestão 2021-2024, em que algo múltiplo, a inovação e 
tecnologia estão relacionadas aos processos de avanço produtivo, tecnológico e 
produtivo. Ambas se complementam dentro de suas definições. A inovação vem como o 
diferente, como a forma de aplicar a tecnologia de uma maneira nova. Neste cenário 
relacionam-se os conceitos de produzir um bem para a sociedade. 

Antigamente esse conceito era restrito, pois se relacionava mais com o produto 
que com o processo, porém, isso ficou no passado, e o que vemos atualmente é um 
conceito mais amplo e voltado para o processo de produção, pela inovação e tecnologia. 

Em Jardim, apostar nesse novo conceito é uma forma de garantir, à população, o 
acesso ao conhecimento tecnológico existente atualmente. Dessa forma, adotamos como 
VISÃO: Tornar a Inovação e tecnologia um ponto forte do município de Jardim, bem 
como tornar esses eixos do conhecimento mais acessíveis à toda a população, 
transformando vidas, buscando parcerias, incluindo e apostando na criatividade, 
produtividade, aprendizado de cada um. 

No Programa “FAB LAB” emprega-se como projetos e resultados esperados os 
seguintes: 

Projetos/Ações:  

 Criar um laboratório (FAB LAB) de criatividade, aprendizado e inovação acessível 
a todos interessados em criar, desenvolver e construir projetos. 

 Fomentar o desenvolvimento de ideias criativas e inovadoras que beneficiam a 
comunidade e o surgimento de novas oportunidades profissionais; 

 Equipar os laboratórios com impressoras 3D, cortadoras a laser, plotter de recorte, 
fresadoras CNC, computadores com software de desenho digital CAD, 
equipamentos de eletrônica e robótica, e ferramentas de marcenaria e mecânica; 

 Oferecer oficinas, cursos e palestras, disseminando a produção do conhecimento 
em tecnologia, ciência, arte e inovação. 

Resultados Esperados 
 Com os Fabs Labs o acesso às novas tecnologias de fabricação digital será mais 

democrático, disponibilizando à população em geral, ferramentas tecnológicas de 
última geração e a experiência da vivência em grupo em um ambiente colaborativo 
e inovador. Por meio de um processo humanizado, as atividades de ensino 
estimularão o compartilhamento da informação e a construção coletiva de ideias. 
 
No Programa “Centro de Co-Working” emprega-se como projetos e resultados 

esperados os seguintes: 

Projetos/Ações:  
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 Criar ambientes sobretudo pensados para o trabalho autônomo e networking com 
profissionais de diversas áreas; 

 Criar espaços para que profissionais independentes que procuram um espaço 
democrático em que possam desenvolver seus projetos, com toda a estrutura para 
receber seus clientes com um custo menor do que teria ao alugar uma sala 
comercial. 

Resultados Esperados 
 Com espaços de Co-Working, a interação com os outros profissionais somadas a 

boa energia que o próprio ambiente de trabalho proporciona, se torna uma grande 
motivação e principal fonte de boas ideias para a realização atividades, de novos 
projetos e desenvolvimento de conhecimento.  
 
No Programa “Incubadora de Empresas” emprega-se como projetos e resultados 

esperados os seguintes: 
 

Projetos/Ações:  

 Criar uma instituição que auxilie na criação ou no desenvolvimento de pequenas 
empresas ou microempresas, apoiando-as nas primeiras etapas de suas vidas. 

 Abrigar empresas inovadoras frutos de projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico; 

 Fornecer um ambiente propício ao desenvolvimento da empresa, dando assessoria 
empresarial, contabilística, financeira e jurídica; 

 Auxílio com a modelagem básica do negócio; 
 Possibilidade de acesso à internet; 
 Treinamento de negócios, integração com universidades para berçários de novos 

negócios, bolsas premiadas e convênios institucionais; 
 Consultoria sobre empréstimo bancários, fundos de empréstimo e programas de 

garantia. 

 
Resultados Esperados 

A incubação de empresas tem importante papel no cenário socioeconômico de uma 
região. Desta forma garante benefícios, os quais são os resultados esperados por meio da 
implantação das incubadoras, dentre os quais destacam-se: 

 Criação de empregos e riqueza locais; 
 Diversificação da economia local; 
 Fomento à comunidade pequena e micro empreendedora; 
 Produção e comercialização de tecnologia e inovação; 
 Revitalização da comunidade empreendedora; 
 Criação e retenção de negócios locais; 
 Exportação da marca JARDIM; 
 Construção e/ou aceleração do crescimento das pequenas e micro indústrias 

locais. 
 

 

UNIDOS por JARDIM! 
UNIDOS para “Estimular o empreendedorismo e difundir os benefícios  
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da inovação nas organizações sociais e empresariais” 
 

Reorganização da Gestão Municipal: 

Na Área Estratégica de Reorganização da Gestão Municipal tem-se como Dimensão 
Prioritária o seguinte encaminhamento a ser dado na gestão: Prospectar e implantar 
práticas inovadoras para a gestão municipal, reorganizando os serviços públicos e o uso 
dos recursos orçamentários. 

No Programa “Jardim Fácil!” emprega-se como projetos e resultados esperados os 
seguintes: 

Projetos/Ações: Jardim Fácil! Desburocratização de Autorizações e Serviços da Prefeitura 
de Jardim 

 É necessário reformular vários dos atuais procedimentos para expedição de 
autorizações (alvarás, certidões e licenças) e prestação de serviços de competência 
da prefeitura de Jardim oferecendo os serviços com menos burocracia e, 
consequente, diminuição de custos e tempo aos cidadãos. A desburocratização 
exige que se estabeleçam novas regulamentações a legislação existente em alguns 
casos, e o estabelecimento de novas práticas de gestão com a simplificação dos 
serviços públicos e redução dos prazos. Diversos processos atualmente em 
diferentes secretarias devem ser suprimidos e unificados, e serão fornecidas online 
orientações claras (passo-a-passo) às empresas e cidadãos dos novos 
procedimentos, entre outros. Não se trata de reforma administrativa, mas sim de 
um ajuste no sistema de funcionamento para agilizar o atendimento do serviço 
público ao cidadão e as empresas. Para tal, diversos procedimentos e emissão de 
guias de serviços devem ser informatizados (via o Projeto Central Fácil, descrito a 
seguir) nas operações internas e disponibilizados online no sitio da prefeitura 
(plataforma web). 

 Reanalisar tabela de avaliação de cobrança do IPTU. 
 

 
Resultados Esperados do Projeto: Jardim Fácil! 
 Redução de prazos de abertura e fechamento de empresas; 
 Simplificação do funcionamento das atividades empresariais; 
 Dispensa de autenticação de documentos em cartório em diversos documentos (a 

serem definidos). 
 Redução do tempo para aprovação, construção e uso de imóveis em Jardim com a 

simplificação de procedimentos do Alvará de Aprovação de Projetos de Arquitetura, 
hidroelétricos e de instalação de equipamentos especiais, ficando os detalhes técnicos 
internos das edificações (tamanhos de cômodos, janelas, portas, etc) sob a 
responsabilidade dos arquitetos e engenheiros de atenderem às normas técnicas já 
existentes; modernizar PRODEURBS. 

 Redução do tempo de licenciamento ambiental de atividades econômicas com 
diferentes taxonomias de impacto ambiental: insignificante, baixo, médio e alto, 
sendo que nas duas primeiras categorias não será necessário o licenciamento 
ambiental; 

 Criar sistema de legal de autodeclaração para diversos autorizações em que os 
profissionais competentes (exemplo: de acordo com o CREA aos arquitetos e 
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engenheiros compete...), em cada caso, se responsabilizam por suas ações e 
informações declaradas à prefeitura, e a prefeitura fica responsável nos casos 
pertinentes de fiscalizar e averiguar as situações vigentes e, caso veja como 
necessário, pedir novos documentos ou instruir novos procedimentos. 

 
 

Para o Programa “Central Fácil!” emprega-se como projetos e resultados esperados 
os seguintes: 

Projeto/Ação: Central Fácil: Implantação da Central de Atendimento Empresarial (CAE). 
 A Central Fácil será uma Central de Atendimento Empresarial (CAE) vinculada às 

Secretarias de Finanças e de Indústria e Comércio para atender de forma 
presencial e plataforma web (sitio da prefeitura) os empresários e 
empreendedores de Jardim. O Projeto Central Fácil complementa o Projeto Jardim 
Fácil, pois reunirá em um único lugar, todos os órgãos públicos envolvidos com o 
atendimento aos empresários e empreendedores, em que são disponibilizados 
formulários eletrônicos (que dispensam a vinda na prefeitura) e oferecidos 
atendimentos tributários, administrativos e informativos, como: abertura de 
empresa, alteração e encerramento de inscrição municipal de ISSQN, solicitar 
alvará sanitário, alterar cadastro de endereço da empresa, emitir primeiro alvará 
de funcionamento, incluir nova atividade, renovar alvará de funcionamento, 
emissão de guia do IPTU, atualização de benfeitorias em imóvel para IPTU, 
atualização de boletos para pagamento, cadastro de imobiliárias e assemelhados, 
cadastro de empresas ativas e inativas, etc. Aos empreendedores (inclusive 
serviços-comércio ambulantes e microempreendedores individuais) são 
disponibilizadas informações e orientações para abrir uma microempresa ou MEI, 
regularizar atividades empreendedoras informais, concessão de licenças de 
funcionamento, locação de imóveis, acesso a crédito, etc. Inicialmente deve 
funcionar os órgãos da prefeitura para a partir de acordos e convênios outras 
instituições possam funcionar nos moldes do Sistema da RedeSim (Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), que é 
um sistema integrado que simplifica procedimentos reduzindo a burocracia ao 
mínimo necessário. O Sistema da Redesim é administrada por um Comitê Gestor, 
composto por órgãos e entidades do governo federal, estadual e municipal, 
responsáveis pelo processo de registro e legalização dos empresários, sociedades 
empresárias e sociedades simples. O sistema da Redesim é operacionalizado em 
Plataforma Web com diversos módulos com diferentes funções e que permitem 
que se ter atendimento no mesmo local: corpo de bombeiros, receita tributária 
estadual e federal, conselhos regionais de classe (CRA, CRC, CRE, CREA, OAB, etc), 
Sistema S (Sebrae, Senai, etc), vigilância sanitária estadual e federal, associações 
empresariais (ACES, CDL, SINDUSMAD, etc.), etc. 

 
Resultados esperados do Projeto: Central Fácil: Implantação da Central de Atendimento 
Empresarial (CAE). 
 Mudança na função de órgãos da prefeitura, que passam a ter um papel totalmente 

diferente do que é o atual de: carimbador de documentos e mantenedor de 
burocracia; 

 Redução dos custos operacionais da prefeitura de Jardim com a simplificação dos 
serviços prestados; 



 

55 
 

 Redução dos custos operacionais com a simplificação do funcionamento das 
atividades empresariais em Jardim; 

 Implantar o início de todo o processo de digitalização de documentos na prefeitura de 
Sinop; 

 Criação de ambiente de estímulo ao empreendedorismo para se investir e gerar 
emprego e renda em Jardim; 

 Redução de prazos na abertura de empresas: simplificação na concessão do alvará de 
funcionamento e autorização de órgãos responsáveis pela saúde, segurança pública, 
meio ambiente e outros, conforme a natureza da atividade; 

 Ampliação da formalização das atividades empresariais em geral e de 
microempreendedor individual (MEI) e de serviços-comércio ambulantes em Jardim; 

 Ampliação das fontes e formas de geração de emprego e renda em Jardim. 
 

No Programa “Atender Mais e Melhor!” emprega-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projeto/Ação: Atender Mais e Melhor! Sistema de Tramitações Internas na Intranet. 
 O Projeto Atender Mais e Melhor complementa os projetos Jardim Fácil e Central 

Fácil, e consiste na implantação de sistema de tramites processuais internos da 
prefeitura para ocorrer de forma simplificada e na intranet (internet interna) nos 
moldes de outras prefeituras, em que há software de gestão gratuitamente e 
fornece suporte e orientações de seus técnicos para adaptação ao sistema de 
tecnologia da informação da prefeitura. A grande vantagem é que o sistema 
permite se integrar as diversas unidades operacionais da prefeitura em suas 
diferentes atividades. Sem grandes investimentos em tecnologia da informação 
(maior uso de softwares livres) será possível se gerenciar melhor o tempo e os 
recursos financeiros. Fatos que tem levado o Sistema do TRF a ser bem-sucedido: 
apoio e determinação do Tribunal; coordenação e execução por profissionais 
capacitados; qualidade: atende às necessidades de prefeituras, software é de fácil 
implementação e intuitivo; software é fácil de usar e de aprender; fornecem 
treinamento e workshops motivacionais; todo o processo é de baixo custo. 

 
 Resultados esperados do Projeto: Atender Mais e Melhor! 
 Maior cooperação entre as unidades operacionais da prefeitura; 
 Maior transparência do uso dos recursos, sendo possível acompanhar o que ocorre 

em diferentes unidades; 
 Maior uso de softwares livres, o que reduz os custos de manutenção, de compras de 

licenças, etc. 
 Maior digitalização e uso de certificações digitais em documentos; 
 Maior integração das diversas unidades operacionais da prefeitura em suas diferentes 

atividades, como: estatísticas, gestão estratégica, ouvidoria, pagamento de diárias, 
licitação, sindicância, averbações, cursos, entre outras atividades.  

 Baixos investimentos em tecnologia da informação (softwares, hardwares e internet) 
será possível se promover a mudança do atual padrão gerencial da prefeitura, 
especialmente quanto a gestão do tempo e dos recursos financeiros, que tem seus 
usos otimizados.  

 Adoção de nova cultura de tramitação de dados traz grandes benefícios aos trabalhos 
dos servidores, que passam a ter tempo para questões estratégicas, especialmente 
porque um grande tempo que é atualmente perdido com um volume expressivo de 
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tramites e documentos deixará de existir e o vaivém para retirar guias, pagar taxas e 
entregar documentos se reduzem drasticamente; 

 Adoção do sistema permitirá que a prefeitura possa atender mais e melhor os 
cidadãos de Jardim. 

 

Para o Programa “Valoriza Servidor! Reestruturação da Escola de Governo” 
emprega-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projeto/ação: Valoriza Servidor! Reestruturação da Escola de Governo. 
 Reestruturação da Escola de Governo que passa a efetivamente atuar como 

desenvolvedora de programas de treinamento e capacitação dos servidores e 
também passa a dar suporte na elaboração de estudos e projetos das demais 
secretarias, e também no suporte às secretarias em suas reorganizações das suas 
práticas gerenciais. A Escola de Governo juntamente com a Secretaria de 
Administração deve ficar à frente do Projeto Banco de Talentos. 

Resultados esperados do Projeto: Valoriza Servidor! 
 Elaboração de uma pesquisa de clima de satisfação profissional do servidor público 

municipal, a fim de se criar um Plano de Satisfação Profissional (PSP) no ambiente de 
trabalho com sistema que estimule e valorize a participação dos servidores no 
aperfeiçoamento dos serviços públicos, criando um ambiente de trabalho motivador 
para se criar e atingir seus objetivos pessoais e profissionais; 

 Elaboração de um levantamento das necessidades de qualificação segundo: as 
necessidades dos serviços prestados, as qualificações atuais dos servidores, e as 
sugestões de capacitações dos servidores, a fim de elaborar um Plano de Capacitação 
dos Servidores Municipais (PCSM); 

 Valorização do bom relacionamento entre os servidores, executivo e legislativo. 
 Realizar concurso público para democratizar o acesso ao trabalho. 

 
Para o Programa “Banco de Talentos!” emprega-se como projetos e resultados 

esperados os seguintes: 

Projeto/ação: Banco de Talentos! Sistema de Cadastro Voluntário de Currículos dos 
Servidores. 
 Consiste em criar uma plataforma na intranet (internet interna) em que os 

servidores disponibilizam voluntariamente os seus currículos, seguindo um 
padrão estabelecido, em que constam as áreas: que atualmente atuam, de suas 
formações e qualificações, de interesse de atuação, de interesse de prestar serviços 
internos de qualificação (cursos, capacitações, etc.), etc. Ao longo do tempo a base 
de currículos pode ser ampliada para a plataforma de internet em que 
trabalhadores possam ofertar seu trabalho, e empresas possam apresentar suas 
demandas por trabalhadores, com sistema de busca para ambos. O Banco de 
Talentos permite identificar e utilizar os saberes e os talentos dos servidores 
municipais permitindo que os mesmos possam contribuir na formação de outros 
servidores (com a prestação de cursos, etc.), com isso, ampliando a valorização 
pessoal e o desenvolvimento institucional. O Banco de talentos permite se 
subsidiar a gestão de pessoas na prefeitura com informações do perfil do servidor 
público municipal de forma dinâmica e acessível à administração municipal, 
servindo de apoio à tomada de decisões no desenvolvimento pessoal e 
institucional. O Banco de Talentos permite se fazer: 
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 Seleção de servidores para atender às necessidades de qualificação de outros 
servidores; 

 Seleção de servidores para atender às necessidades de qualificação de 
população trabalhadora em geral; 

 Possibilitar a seleção de pessoas para o preenchimento de vagas para cargos 
técnicos e/ou gerenciais, de forma que os aspectos de formação, qualificação e 
experiência sejam os principais focos;  

 Facilitar a indicação para cargo comissionado; 
 Facilitar a formação de grupos de trabalho ou equipe em projetos específicos; 
 Estruturação de novas unidades de trabalho; 
 Facilitar a identificação de servidor para prestar serviços de cooperação técnica; 
 Subsidiar a movimentação de servidor entre as unidades da prefeitura;   
 Disponibilizar sistema de cadastro de demanda por vagas de empregos por 

parte das empresas; 
 Disponibilizar sistema de cadastro de oferta de trabalho por parte dos 

trabalhadores; 
 Implantar diversas formas de recompensas e remunerações (nestes casos sob a 

forma de bolsas) dos servidores por suas contribuições aos projetos do banco 
de talentos. 

Resultados esperados do Projeto: Banco de Talentos! 
 Maior redimensionamento das necessidades institucionais; 
 Compatibilização das necessidades institucionais com as qualificações profissionais 

dos servidores; 
 Estratégias de realocações, capacitações e valorizações dos servidores públicos;  
 Melhoria no gerenciamento e desenvolvimento dos servidores; 
 Melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos servidores; 
 Maior satisfação dos servidores no seu trabalho; 
 Ampliar a participação do cidadão nos serviços de qualificação dos servidores e dos 

trabalhadores em geral (recebendo uma remuneração para tal); 
 Identificar servidores com perfil para atuar como facilitador de processos de 

qualificação profissional de outros servidores e da população em geral; 
 Ampliar as possibilidades de o servidor público pleitear sua movimentação nas situ-

ações previstas e ressalvados os critérios estabelecidos em legislação específica para 
a mobilidade do servidor. 
 
 

UNIDOS por JARDIM! 
UNIDOS para “Prospectar e implantar práticas inovadoras para a gestão municipal, 

reorganizando os serviços públicos e o uso dos recursos orçamentários” 
 

Sinop Criativa, Humana e Sustentável: 

Para a Área Estratégica de Jardim Criativa, Humana e Sustentável usa-se como 
Dimensão Prioritária o seguinte direcionamento nas práticas gerenciais: Promover a 
diversidade e inclusão dos cidadãos com a revitalização sustentável dos espaços públicos 
e a socialização do uso da internet (wi-fi). 
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Este Plano para termos uma Jardim Criativa, Humana e Sustentável para a gestão 
2021-2024 resulta de um esforço inicial da futura gestão em estabelecer as principais 
ações e orientações que irão possibilitar o atingimento da Dimensão Prioritária descrita 
anteriormente. Neste sentido, o enfoque atual é na cidade criativa (ou inteligente), que faz 
uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e dos seus recursos naturais e 
físicos em seu processo organizacional de seu crescimento e do convívio social traz à 
tona novos padrões de gestão municipal. 

As cidades inteligentes nada mais são do que cidades que organizam melhor como 
as pessoas irão interagir entre si usando energia, materiais, serviços e recursos naturais 
de forma a catalisar o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de 
vida. A forma como se dá essas interações é que permitem estabelecer o quanto as 
cidades são inteligentes.  A cidade inteligente é aquela que estabelece usos racionais e 
eficientes para os recursos a que dispõe a fim de planejar e gerenciar melhor sua área 
urbana e suas necessidades sociais e econômicas. 

Assim, para termos uma cidade mais inteligente precisamos de uma governança 
pública que a planeje melhor, o que envolve: planejamento urbano, uso de TICs (redes 
wifi, sistemas de câmeras de vigilância, monitoramento de intempérie climáticas, big 
data etc.), eficiência energética (lâmpadas leds, sensor crepuscular nas lâmpadas, uso de 
energia fotovoltaica, etc.), uso sustentável do meio ambiente (sistema de saneamento: 
esgoto, lixo e água, arborização urbana, uso de fontes de energia renováveis, etc.), usos 
dos espaços públicos para convívio e socialização (praças, escolas, parques, ruas e 
avenidas, etc.), entre outros.  

Dessa forma, não basta você construir uma nova avenida, como fez a gestão 
municipal atual, mas sim você estabelecer sua construção e usos de forma sustentável, 
em que se faça o aproveitando da arborização que já existe (e que levou anos para se 
formar) ou plantando árvores da flora local com diferentes tamanhos para que o 
sombreamento reduza o consumo de agua para irrigação, utilizando-se de lâmpadas leds 
que economizam energia, criando formas construtivas de que diferentes usuários 
possam usar tal avenida, entre outros, ou seja, se faça exatamente o que a atual gestão 
municipal não realizou na construção e manutenção das avenidas de Jardim. 

Uma preocupação cada vez maior das sociedades é a necessidade de preservar o 
meio ambiente com atitudes sustentáveis e um estilo de vida ecológico. Em Jardim não 
poderia ser diferente. A administração deve buscar agregar diversas ações positivas e 
que favoreçam o convívio social com maior preservação do meio ambiente. 

Neste sentido a VISÃO que adotamos é a de tornar a preservação ambiental e a 
sustentabilidade compromissos permanentes no município. Pois a preservação 
ambiental depende de cada um de nós. Se começarmos a agir agora mesmo, estaremos 
fazendo nossa parte para preservar o meio ambiente. 

Neste sentido, acreditamos que uma cidade criativa, humana e sustentável, uma 
SmartCity “é aquela que cresce de forma planejada por meio do desenvolvimento de 
projetos urbanos integrados sustentáveis, que utilizam novas tecnologias e inovação, 
procurando encontrar soluções inteligentes para os problemas que afetam a cidade e a 
qualidade de vida de seus cidadãos, proporcionando uma cidade com mais qualidade de 
vida, mais moderna e, consequentemente, mais inteligente”.  
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Na busca por soluções para iniciarmos o processo de desenvolvimento de uma 
Jardim Criativa, Humana e Sustentável estaremos propondo algumas ações neste sentido: 

1. Áreas Verdes Recuperadas; 
2. Projeto Residência Verde; 
3. Espaços Públicos Arborizados e Humanizados; 
4. Prevenção e Combate às Queimadas; 
5. Descarte e (Re)Aproveitamento do Lixo; 
6. Jardim Conectada– Wi-Fi Livre. 

No Programa de “Áreas Verdes Recuperadas” tem-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Estabelecer incentivos para que áreas dentro da cidade de Jardim sejam 
totalmente recuperadas, a fim de que possamos colaborar para uma cidade mais 
verde.  

 Levar para as escolas orientações a fim de conscientizar os alunos da importância 
de se recuperar uma área degradada; 

 Estabelecer novas formas de governança dos espaços públicos usando-se da 
ciência da restauração ecológica, que é o processo de auxílio ao restabelecimento 
de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído.  

 A governança da restauração ecológica municipal deverá considerar que um 
“ecossistema será considerado recuperado e restaurado quando conter recursos 
bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem auxilio ou 
subsídios adicionais”. 
 

Resultados Esperados: 

 Melhor qualidade de vida para a população; 
 Recuperação e restauração de todas as áreas degradadas de Jardim;  
 Com a recuperação dessas áreas degradadas haverá um equilíbrio no ecossistema.  
 Conscientização da população pela importância de se recuperar uma área 

degradada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para o Programa de “Projeto Residência Verde” tem-se como projetos e resultados 
esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implantação do programa residência Verde, que faz jus a uma Jardim Verde ou 
Jardim Ambiental, como ação prioritária estará o incentivo a plantar e cultivar o 
verde dentro da sua própria residência; 
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 Criar metodologia de avaliação em relação a quantificação do verde na residência, 
para que novas construções obedeçam tal regulamentação. 

 Prover desconto no seu IPTU para o Munícipe que provar que sua residência se 
enquadra como Residência Verde, colaborando com o meio ambiente do município 
dentro da sua própria residência. 

Resultados Esperados: 

 Aumento do verde presente nas residências, colaborando para o microclima local e 
quem sabe até municipal com o passar do tempo, além é claro da ornamentação 
residencial que passa a ter outro ponto de vista quanto a beleza. O Verde 
proporcionará mais conforto térmico (menos calor) além, é claro, de filtrar o ar 
local, nos proporcionando um ar mais limpo livre de tantas impurezas do ambiente 
urbano. 

 

No Programa de “Espaços Públicos Arborizados e Humanizados” tem-se como 
projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Revitalização de áreas verdes, dos espaços públicos, tendo como exemplo a Praça 
Central Evandro Bazzo, com a participação de universidades, jovens e empresários, 
criando paisagens temáticas, espaços culturais, educação ambiental, etc. 

 Incentivar oficinas de educação ambiental, nas praças das cidades, dando 
oportunidade para a população se atualizar e saber sobre o meio ambiente e 
sustentabilidade se adequando ao PROGRAMA MUNICÍPIOS EDUCADORES 
SUSTENTÁVEIS do MMA.   

 Aumentar a humanização dos espaços públicos: com maior segurança; mais 
bancos; mais árvores; uma atenção maior do poder público na manutenção; 
colocar banheiros; colocar bebedouros; e retirar os usuários de drogas e mendigos 
das praças. 
 

Resultados Esperados: 

 Espaços públicos mais arborizados e humanizados, em que se tem mais segurança, 
onde poderá ser frequentado pelas famílias e as mesmas terão no local sombras, 
lixeiras, agua disponível, banheiros, justo que quando por muito tempo no local a 
de se fazer a necessidade fisiológica. Seja terão um local harmonioso para inclusive 
fazer interação e programação com os colegas. 

 

Para o Programa de “Prevenção e Combate às Queimadas” tem-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Formar uma Brigada definitiva através da Secretaria do Meio Ambiente, para que 
no período da estiagem sejam realizadas o combate as queimadas e no período 
chuvoso os mesmos realizem as fiscalizações em terrenos baldios e chácaras para 
prevenção de possíveis focos de incêndios. 
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 Incentivar a população a plantar grama nos terrenos baldios, para evitar focos de 
incêndios e aparecimento de lixos. 

 Divulgação sobre prevenção às queimadas, através de meios de comunicação 
existentes no município e através da educação ambiental. 

Resultados Esperados: 

 Estruturação da brigada de incêndio (com EPIs) para que eles tenham segurança 
no combate às queimadas; 

 Dispor de viatura adequada ao combate às queimadas; 
 Diminuição dos gastos com pessoas no Pronto Atendimento com problemas 

respiratórios em decorrência das queimadas. 
 

Para o Programa de “Descarte e (Re)Aproveitamento do Lixo” tem-se como projetos 
e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Construção de um novo aterro sanitário dentro das normas da legislação e em local 
apropriado, sem riscos para a população; 

 Criar Depósito Municipal de Entulhos para reciclagem, bem como oferecer 
incentivos para a reciclagem de material, com a transformação do lixo em renda 
para os trabalhadores, através de cooperativas; 

 Alterar a função de catadores de lixo para coletores de lixo, em que em cada 
esquina deixa-se um container e a pessoa que deposita, será lixo orgânico e outro 
pra lixo sólidos (poderá ampliar para os galhos, folhas podas de árvore); 

 Humanizar a coletas, dando dignidade aos coletores, disponibilizando auxilio 
saúde, distribuição de EPI, cursos de coletores de lixo, entre outros; 

 Dar novos usos ao lixo orgânico e sólido. O lixo orgânico vai para o aterro e o sólido 
vai para a associação dos coletores, o lucro da venda deste material fica entre os 
associados, a prefeitura constrói toda a estrutura e eles trabalham; 

 Dispor de local adequado para destinação de Material eletroeletrônico por parte da 
população, como: pilhas, baterias, computadores, etc., que apesar de não ser 
reponsabilidade do setor público, é importante que se faça dados os riscos à saúde. 

Resultados Esperados: 

 Geração de Empregos com a associação de coletores/separadores de lixo; 
 Renda aos que participam do sistema de coleta/separação de lixo; 
 Melhoria de condições de trabalho para os coletores; 
 Melhor qualidade de vida para a população; 
 Compromisso com a sustentabilidade. 

 

Para o Programa de “Jardim Conectada – Wi-Fi Livre” tem-se como projetos e 
resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: 

 Implantar o Projeto Jardim Conectada - Wi-Fi livre, disponibilizando gratuitamente 
sinal WiFi nos espaços públicos, como praças, parques e escolas; 
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 O acesso poderá ser realizado com uso de qualquer dispositivo que possua o 
sistema de captação Wi-Fi como celulares, tablets, notebooks, ultrabooks, etc.; 

 Beneficiar os cidadãos de baixa renda, especialmente os jovens, que não possuem 
condições de terem os serviços de internet em suas casas, com isso, aquelas 
famílias que possuem os serviços em nada prejudicam as empresas prestadoras 
dos serviços na cidade; 

 Constituir-se referência em democratização do uso dos meios digitais para geração 
de cidadania, controle e participação social dos munícipes junto aos serviços 
públicos. 

Resultados Esperados: 

 Aumentar o convívio social nos espaços públicos com a ocupação das praças e 
parques,  

 Ampliar a cidadania por meio do acesso irrestrito à internet e contribuir com o 
desenvolvimento de ações culturais.  

 Facilitar a vida de turistas que visitam a cidade; 
 Contribuir para a ascensão social e inclusão das pessoas à sociedade, 

disponibilizando mais informação e conhecimento as mesmas. 
 

 

UNIDOS por JARDIM!  
UNIDOS para “Promover a diversidade e inclusão dos cidadãos com a revitalização 

sustentável dos espaços públicos e a socialização do uso da internet (wi-fi)” 
 

EIXO ESTRUTURANTE: Regionalização, Internacionalização e 
Desenvolvimento Econômico 

Apoio ao Desenvolvimento Econômico-Empresarial: 

Para a Área Estratégica de Apoio ao Desenvolvimento Econômico-Empresarial tem-
se como Dimensão Prioritária a seguinte orientação a ser dada nas práticas de gestão: 
Promoção das atividades produtivas, com formas adequadas de apoio aos negócios 
considerados estratégicos às cadeias produtivas e potencialidades locais. 

Para a área econômica tem-se no Programa de “Desenvolve Jardim!” a base sob a 
qual as diversas ações e projetos serão desenvolvidos, pois é somente após o diagnostico 
claro que se pode propor ações de desenvolvimento que de fato tragam resultados 
efetivos. Dessa forma adota-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: Desenvolve Jardim! Prospecção e Estruturação dos Arranjos Produtivos 
Locais (APLs) 
 A partir da identificação dos APLs com maior potencial econômico-produtivo, 

buscar por meio da aproximação e envolvimento dos atores relevantes (empresas 
locais, associações de produtores locais, e prospecção de empresas externas), 
ampliar a atuação econômica nestes APLs em seus diversos segmentos produtivos: 
Insumos (inclusive infraestrutura), Produção Agropecuária, Processamento 
Agroindustrial ou Comercialização. O projeto visa estruturar (criar consistência e 
densidade) os Arranjos Produtivos Locais (APLs) de Jardim, a partir da 
identificação dos gargalos e potencialidades de cada APL, prospectar a vinda de 
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empresas externas para atuarem nos segmentos mais fracos, com isso, 
fortalecendo o APL, e ampliando sua competitividade. Buscar junto aos governos 
estadual e federal formas de apoio a maior estruturarão destes APLs. 

Resultados Esperados do Projeto: Desenvolve Jardim! 
 Identificar os APLs com maior potencial econômico-produtivo a fim de potencializar 

os esforços públicos e privados no desenvolvimento produtivo de Jardim; 
 Maior aproximação e envolvimento da prefeitura com as empresas locais, associações 

de produtores locais, etc, envolvidos nos APLs potenciais; 
 Prospecção de empresas externas visando ampliar a atuação econômica nos APLs 

potenciais, para atuarem em seus diversos segmentos produtivos: Insumos (inclusive 
infraestrutura), Produção Agropecuária, Processamento Agroindustrial ou 
Comercialização; 

 Promover a estruturação produtiva dos APLs em formação em Jardim levando-os a 
terem maior representatividade econômica nos mercados sul-mato-grossenses, 
nacional e internacional (exportações).  

 Divulgação do potencial econômico de Jardim junto a empresas e governos e outros 
estados e países.  

 

 

UNIDOS por JARDIM!  
UNIDOS para “Promoção das atividades produtivas, com formas adequadas de apoio aos 

negócios considerados estratégicos às cadeias produtivas e potencialidades locais” 

Apoio à Profissionalização do Trabalhador: 

Para a Área Estratégica de Apoio a Profissionalização do Trabalhador adota-se como 
Dimensão Prioritária a seguinte direção a ser dada nas ações gerenciais: Articular ações 
com instituições de ensino dando suporte à qualificação dos trabalhadores dos setores: 
agropecuário, industrial, comércio e serviços. 

No Programa de “Qualifica Jardim! Apoio e Suporte a Profissionalização dos 
Trabalhadores” tem-se como projetos e resultados esperados os seguintes: 

Projetos/Ações: Qualifica Jardim! Apoio e Suporte a Profissionalização dos Trabalhadores 

Articular junto ao IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) para ampliação da 
atuação no mesmo na formação profissional e técnica em Jardim atendendo as 
demandas locais. Firmar parcerias para qualificação e profissionalização de 
trabalhadores com as instituições do Sistema S (Senai, Sebrae, Sesc, Sesi, Senac, Senar e 
Sest), da SECITECI e do IFMS, ampliando a atuação dos mesmos em Jardim na expansão 
da oferta de cursos de qualificação gratuitos. Articular junto às instâncias competentes 
para ampliação da atuação do Sistema S (Senai, Sebrae, Sesc, Sesi, Senac, Senar e Sest) 
em Jardim, visando ampliar as redes de escolas, laboratórios e centros tecnológicos do 
sistema em Jardim. Disponibilizar aos parceiros sala de apoio a profissionalização dos 
trabalhadores, prioritariamente, beneficiários de programas sociais municipais e 
federais. Fomentar a abertura de escolas profissionalizantes em Sinop. 
Resultados Esperados do Projeto: Qualifica Jardim! 
 Ampliação da atuação do Sistema S em Jardim;  
 Ampliação da atuação do IFMT em Jardim; 
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 Ampliação das redes de escolas, laboratórios e centros tecnológicos em Jardim; 
 Expansão da oferta de cursos de qualificação gratuitos e a baixo custo para o 

trabalhador Jardinense; 
 Criação da FORTEC – formação técnica municipal; 
 Aumento da abertura de escolas profissionalizantes em Jardim.  
 Disponibilização aos parceiros sala de apoio a profissionalização dos trabalhadores, 

prioritariamente, beneficiários de programas sociais municipais e federais. 
 

UNIDOS por Jardim!  
UNIDOS para “Articular ações com instituições de ensino dando suporte a qualificação dos 

trabalhadores dos setores: agropecuário, industrial, comércio e serviços” 

 

Ampliar a Inserção Regional e Internacional: 

Para a Área Estratégica de Ampliar a Inserção Regional e Internacional usa-se como 
Dimensão Prioritária o seguinte direcionamento a ser dado na gestão: Articular com 
instituições públicas e empresas privadas, nacionais e estrangeiras, atraindo 
investimentos estratégicos para Sinop, e gerando emprego e renda. 

No Programa de “Conheça Jardim” tem-se como projetos e resultados esperados os 
seguintes: 

Projetos/Ações: Conheça Jardim! Sistema de Indicadores Socioambientais, Econômicos e 
da Gestão Municipal 

Manter de forma efetiva (o atual sistema não funciona) uma equipe técnica para realizar 
mensalmente o levantamento de dados e indicadores sociais, ambientais, econômicos e 
da gestão municipal de Jardim. A partir dos levantamentos se fazem as análises e em 
seguida a divulgação externa (sociedade) e interna (secretarias da prefeitura) de um 
boletim mensal. A divulgação destes indicadores para o público externo é de suma 
importância para o conhecimento do perfil socioeconômico do município por parte dos 
cidadãos locais e por parte de empresários e trabalhadores de outras regiões 
interessados em realizar negócios em Jardim. Internamente, o compartilhamento dos 
indicadores pelas secretarias da prefeitura permite que a gestão municipal possa balizar 
suas atividades e serviços comprometidos com metas e resultados claros e efetivos. A 
disponibilidade de um sistema amplo de indicadores relevantes, válidos e confiáveis, 
certamente potencializa as chances de sucesso do processo de formulação e implantação 
de programas e projetos públicos, na medida que permite diagnósticos e avaliações de 
resultados mais eficazes e tecnicamente mais bem respaldados. 
Além disso, tem-se o objetivo de estabelecer convênios de âmbito estadual e federal com 
o intuito de construir o Porto Seco em Jardim. Deste modo, entende-se que os benefícios 
serão tanto de forma direta como indireta. De forma indireta pois empresas estarão 
envolvidas no processo de construção e desenvolvimento. Por outro lado, de forma 
direta, porque haverá geração de emprego para atender as demandas existentes com a 
chegada do Porto Seco.  
Vale destacar ainda a associação aos projetos futuros, com a chegada da rota bioceânica 
que estabelece relação com toda a região e países da América do Sul. Nesse sentido, o 
comércio local será beneficiado com o alto fluxo de pessoas, especialmente 
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caminhoneiros. Espera-se também que a empresas manifestem interesse de se 
estabelecerem no município, uma vez que a economia será afetada positivamente; 
proporcionando ainda mais geração de empregos.  
 
Resultados Esperados do Projeto: Conheça Jardim!  
 Levantamento, análise e divulgação de dados e indicadores sociais, ambientais, 

econômicos e da gestão municipal de Jardim; 
 Melhor conhecimento do perfil socioeconômico do município por parte dos cidadãos 

locais e por parte de empresários e trabalhadores de outras regiões interessados em 
realizar negócios em Jardim; 

 Subsidiar a gestão municipal em suas atividades e serviços com o estabelecimento de 
metas e resultados claros e efetivos. 

 Melhorar o processo de formulação e implantação de programas e projetos públicos, 
com diagnósticos e avaliações de resultados mais eficazes e tecnicamente mais bem 
respaldados. 

 Proporcionar geração de empregos, com as iniciativas de natureza pública e privada. 
 

UNIDOS por JARDIM!  
UNIDOS para “Articular com instituições públicas e empresas privadas, nacionais e 

estrangeiras, atraindo investimentos estratégicos para Jardim, e gerando emprego e 
renda” 

 

  



 

66 
 

COORDENADORES E COLABORADORES DO PLANO DE GOVERNO 
 
Clediane Areco Matzenbacher; 
Geraldo Alencar Gonçalves; 
Gilson Roque Matzenbacher; 
Gilson Roque Matzenbacher Filho; 
Janaína das Dores Almeida Gonçalves; 
Neila Mara Costa Flores; 
Luiz Miguel Faria do Nascimento 
Felipe Onésimo Cardoso 
Vanessa Abrantes da Silva Rodrigues; 
Tom Aparecido Rodrigues Baltha; 
Izabel Cristina Ribeiro de Oliveira; 
Priscilla Dayane de Souza dos Santos; 
Fernando Baraúna; 
Rejane Souza Lopes Areco; 
Michelle Nascimento Bambil Jacques; 
Caio Henrique Cristaldo Braga; 
Ary Rogério Ferra Júnior; 
Fernando Assunção. 
 
 

Partidos da Coligação Partidária 
 
DEM (25) – Democratas – Pres. Local: Clediane Areco Matzenbacher; 
PSB (40) – Partido Socialista Brasileiro – Pres. Local: Caio Henrique Cristaldo Braga; 
MDB (15) – Movimento Democrático Brasileiro – Pres. Local: Janaína das Dores Almeida 
Goncalves; 
PL (22) – Partido Liberal – Pres. Local: Dival Willeman de Souza. 
 
 

Registro 
Da dinâmica deste trabalho que por forca da lei eleitoral ora segue protocolado e que ao 
tempo, mantem abertas discussões e tratados sobre nossa cidade. Ao tempo de mais 
participações com igrejas católicas, evangélicas, entidades civis, instituições, líderes 
políticos e população jardinense, junto as nossas coordenações. 

 
 

Agradecimentos nesta 1ª fase 
 
Aos participantes, que abriram mãos de seus entes, pela construção destas diretrizes de 
governo; 
A cada liderança dos poderes constituídos.; 
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Entre em contato com nossos futuros prefeitos Matzenbacher & Alencar e sua equipe 
para solicitar mais informações sobre nosso Plano de Governo, para enviar suas 
sugestões, comentários e quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste Plano.  
 

 
Contate-nos pelos seguintes canais: 

WhatsApp: (67)9-9243-1468 

 


