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INDÚSTRIA

Atualização e modernização dos mecanismos legais de incentivos fiscais para aumentar a competitivida- de do

município e atrair novas indústrias.

53,4%

Melhoria dos padrões de infraestrutura nos Distritos Industriais. 25,2%

Parceria com o Senai MS, para a capacitação de profissionais da indústria com foco em geração de emprego e

renda.

54,6%

Criação de parcerias público-privadas com foco no desenvolvimento sustentável de toda a região. 52,1%

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Estruturação e fortalecimento da Sala do Empreen- dedor, para o atendimento especializado aos micro e
pequenos empreendedores e potenciais empre- endedores.

35%

Em parceria com o Sebrae MS, serão verificados programas que viabilizem linhas de crédito com o
objetivo de incentivar os pequenos negócios e de- senvolver a economia e o empreendedorismo em Três
Lagoas.

58,3%

Oferta de cursos de qualificação profissional em parceria com o Senac MS, para estimular a geração de
empregos e elevar o padrão dos serviços locais.

71,2%



TURISMO

Promoção de parcerias público-privadas para abri- gar feiras e eventos que impulsionem o turismo de 
negócios em Três Lagoas.

49,7%

Elaboração de planos estratégicos ligados ao tu- rismo de negócios para estimular a economia dos 
setores de bares e restaurantes, hotelaria e outros segmentos do comércio e de serviços.

43,6%

Realização de projetos de suporte aos empreende- dores locais, com foco em melhorias na infraestru-
tura e mobilidade urbana.

44,8%

O setor do turismo receberá o nosso apoio por meio de parcerias com o Sebrae MS para oferecer 
consul- torias às empresas locais.

16%

Fortalecimento do CONTUR. 12,3%

Incentivo ao turismo náutico, turismo de aventura e turismo de pesca. 38,7%

Incentivos legais para desenvolvimento do setor de turismo no município. 46,6%



AGRONEGÓCIO

Fortalecer o setor com parcerias estratégicas e modernização dos mecanismos legais de incentivo para 
atrair novas empresas e gerar mais empregos.

40,5%

Aplicação de projetos de infraestrutura direciona- dos para facilitação no transporte e comercialização 
de pequenos produtores.

45,6%

Incentivo na produção de hortifrutigranjeiros. 42,9%

Profissionalização através de cursos voltados ao ma- nejo, produção e conservação de alimentos por 
meio da parceria com as Universidades e o Sistema S.

41,1%

Implementação e incentivo para funcionamento da Central de Comercialização. 30,7%

Incentivo à realização de pesquisas tecnológicas para que a agricultura familiar ofereça produtos com 
qualidade superior e diversificada.

44,8%

Aplicação de estratégias cooperativas utilizadas em mercados globais para ampliar as possibilidades de 
atuação dos empreendimentos coletivos com foco no aumento da produtividade, expansão da distri-
buição da produção e exportação.

44,2%



PARQUE TECNOLÓGICO

Será construída uma nova estrutura para sediar empresas, instituições e laboratórios de inovação
com o objetivo de incentivar e apoiar, por meio de parcerias estratégicas, os empreendedores locais,
projetos de startups e novos negócios.

100%

CIDADE MAIS CONECTADA

Três Lagoas terá mais qualidade no alcance e na velo- cidade da internet para o acesso gratuito em
espaços públicos da cidade.

100%

+ Integração estratégica: Programa Qualifica Três Lagoas

Para garantir a aceleração da economia e a execu- ção de todas as iniciativas propostas, de forma
inte- grada, organizada e transparente, teremos a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econô- mico e a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico Local.

100%



Infraestrutura, mobilidade e paisagismo urbano

Projetos de revitalização de áreas verdes. 66,9%

Ampliação e melhoria da iluminação pública com utilização de lâmpadas de led. 66,9%

Construção, modernização e reformas de espaços públicos. 49,1%

Reforma e requalificação de prédios históricos. 36,8%

Construção de ciclovias nos principais eixos da cidade. 51,5%

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas vias do município. 84,7%

Sinalização viária horizontal e vertical. 36,2%

Avaliar e executar planos, programas e projetos de melhoria e expansão da rede viária urbana e rural 
do Município.

35%

Reforma e construção de pontes de madeira e con- creto na área rural. 31,3%

Recuperação e manutenção de estradas rurais. 39,9%

Ordenamento e embelezamento urbano no entorno de Três Lagoas. 48,5%



Sustentabilidade e meio ambiente

Viabilizar a execução de obras de infraestrutura, construção e manutenção de estradas e obras do
município, na área urbana e rural, respeitando o meio ambiente, as necessidades de acessibilidade e
mobilidade da população.

62,6%

Informatização do Sistema de Licenciamento Ambiental. 35%

Implantação, revitalização e manutenção contínua de áreas verdes urbanas. 55,8%

Revitalização e melhoria nas lagoas quanto à infraestrutura e conservação ambiental. 59,5%

Favorecer a recreação e lazer em contato com a natureza e explorar os aspectos turísticos das
Unidades de Conservação.

49,7%

Incrementar a participação dos munícipes na coleta seletiva. 51,5%

Aprimoramento da coleta e destinação de resíduos sólidos. 47,9%

Implantação de novos ecopontos. 36,2%

Arborização de novas áreas e manutenção dos plantios realizados. 55,2%

Manutenção da limpeza urbana. 56,4%

Implantar um Centro de Educação Ambiental para recepção de estudantes com visitas técnicas. 44,2%



Administração e Gestão Pública

Implantação da Carta de Serviços Municipais. 33,7%

Modernização interna para gestão das informações e celeridade nos processos. 72,4%

Implantação do Sistema de Informação Geográfica e Cadastro Multifinalitário. 38%

Iniciativas para os servidores

Criação de Plataforma de desempenho de servidores 45,4%

Criação do Programa de Capacitação de Servidores Municipais. 73,6%

Revisão do Plano de Cargos e Carreiras. 58,9%

Cidadãos conectados e bem atendidos

Criação do APP da Transparência com foco em dar acesso a todos os processos da administração pública
para o acompanhamento dos cidadãos.

63,8%

Ouvidoria mais perto de você: comunicação constante entre a gestão pública e os cidadãos no formato
digital e presencial.

57,7%

Implantação do Centro de Atendimento ao Contribuinte. 55,8%



+ Participação Social

Consolidação do modelo de administração democrática em Três Lagoas. 46%

Estruturação e implementação de políticas públicas. 52,8%

Incentivo às Associações de Moradores. 47,9%

Orçamento Participativo. 47,9%

Prefeito no bairro: ação itinerante para o mapeamento das demandas de cada localidade. 69,3%

Infraestrutura Educacional

Construção de Centros de Educação Infantil em bairros estratégicos de Três Lagoas. 82,2%

Modernização e otimização dos espaços físicos das escolas. 68,1%

Escola em tempo integral

Adaptação de unidades escolares para oferecimento de ensino em tempo integral. 69,9%

Equipe pedagógica capacitada 78,5%

Ensino Híbrido (presencial e remoto). 30,1%

Conteúdos on-line e games para aprendizagem 32,5%



Educação e Tecnologia

Implantação de novas plataformas tecnológicas educacionais 73,6%

Atualização permanente dos equipamentos dos la- boratórios de informática. 74,8%

Valorização dos profissionais de educação

Construção de um Centro de Referência para o atendimento e formação dos profissionais da Educação 
da REME – CRAFOR.

55,8%

Novo espaço para cursos de inclusão digital dos profissionais da educação. 47,9%

Instituir o Núcleo de Tecnologia Educacional: espa- ço para cursos de inclusão digital dos profissionais 
da educação.

50,9%

Realizar concursos para a contratação de novos professores. 69,3%

Ensino participativo

Implantação do projeto “Escola Aberta”, chamando a comunidade para usufruir das dependências das
escolas.

58,3%

Projetos de Arte, Esporte e Cultura. 77,9%



Valorização dos profissionais de educação

Construção de um Centro de Referência para o atendimento e formação dos profissionais da Edu- cação 
da REME – CRAFOR.

55,8%

Novo espaço para cursos de inclusão digital dos profissionais da educação. 47,9%

Instituir o Núcleo de Tecnologia Educacional: espa- ço para cursos de inclusão digital dos profissionais da 
educação.

50,9%

Realizar concursos para a contratação de novos professores. 69,3%

Boas práticas de gestão

Avançar na consolidação da rede pública e de aten- ção básica em nosso município 60,1%

Implementação de boas práticas de biossegurança dos procedimentos com a devida atenção a cada 
usuário do sistema (paciente).

50,3%

Investir na saúde de base, medicina preventiva, mé- dia e alta complexidade. 84%

Fortalecimento das redes de atenção à saúde. 52,1%

Capacitação para humanização dos serviços prestados. 60,7%

Capacitação técnica de equipes multidisciplinares. 57,7%



Calendário de ações preventivas

Serão mantidas e aprimoradas as principais ações de prevenção que compõem o calendário do Minis- tério 
da Saúde e do Programa Estratégia e Saúde da Família. O foco é atender grupos sociais estra- tégicos entre 
jovens e crianças, homens, mulheres e idosos.

100%

Informatização e agilidade no atendimento

Implementação de softwares de gestão, para me- lhorar a eficiência dos atendimentos, agendamentos e
distribuição dos medicamentos à população.

74,8%

Efetivar a informatização dos prontuários (prontuá- rio eletrônico). 60,7%

Fortalecimento e atenção aos moradores da zona rural. 54%

Fortalecimento da Rede de Assistência à Saúde. 59,5%

Implantação do Programa de Telemedicina e infor- matização de processos. 35,6%



Assistência Social

Fortalecimento da rede de proteção social às famílias. 68,1%

Apoio aos Programas de atendimento às crianças e idosos. 66,3%

Apoio ao desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à mulher. 60,1%

Desenvolvimento de políticas públicas específicas para os jovens. 52,1%

Construção do prédio do CRAS no Bairro Novo Oeste. 54,6%

Implantação de programas socioeducativos de geração de renda para pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

71,2%

Habitação

Acelerar a aplicação do Plano de Regularização Fundiária, urbanizando as regiões mais carentes da
cidade e garantindo o título definitivo de moradia aos ocupantes dessas áreas.

66,3%

Revisão, atualização e modernização do Plano de Habitação. 60,1%

Cadastro de novas áreas para projetos habitacio- nais. 57,1%

Abertura de novo cadastro habitacional. 59,5%

Viabilizar, por meio de parcerias com os governos estadual e federal, a institucionalização de Progra- mas
Habitacionais.

62,6%



Esporte

Fomentar a realização de eventos e campeonatos esportivos de âmbito municipal, estadual, e nacional
em Três Lagoas, para a cidade se desenvolver a partir do turismo gerado por essas atividades.

64,4%

Elaboração de políticas de fomento ao esporte amador e profissional em todas as modalidades. 46%

Planejar novo ciclo de parcerias entre empresas locais e atletas profissionais e amadores. 46%

Revitalização dos Centros Esportivos. 61,3%

Implantação de academias ao ar livre. 50,3%

Parceria com instituições para disponibilização de espaços para esporte e lazer. 51,5%

Cultura

Por meio de mecanismos legais, editais e parcerias público-privadas, vamos incentivar a produção
cultural: peças teatrais, curtas e médias-metragens, espetáculos de dança, mostras de artes plásticas,
fotografia e literatura.

64,4%

Implementação do Plano de Recuperação do Patrimônio Histórico. 45,4%

Valorizar a criação artística por meio de Projetos Locais com foco em fortalecer e diversificar, cada vez 
mais, a identidade cultural de Três Lagoas.

55,8%

Atualizar e ampliar o calendário de eventos com foco na captação de patrocínios e geração de empregos. 63,2%

Construção de uma pista de cross country. 22,1%



68 sugestões de metas indicadas pelos participantes

1 - Implantar e medir as metas anualmente.

2 - Implementar um plano de treinamento em autodefesa para mulheres vitimas de violência doméstica ou em situação de
risco para proteção da mulher e diminuição do índice de feminicídio. Podendo ser por meio de bolsas de treino por tempo
determinado com profissionais locais devidamente credenciados.

3 - Revitalizar prédios históricos.

4 - Implementação de um programa de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, como forma de
proporcionar dignidade e qualidade à população de baixa renda.

5 - O poder público deve incentivar o plantio de árvores nos espaços públicos e privados.

6 - Parceria entre Poder Judiciário e as esferas municipal, estadual e federal para internação compulsória dos
dependentes químicos e alcoólatras para a população em geral, bem como, pessoas com deficiência intelectual que se
encontram em situação de rua.

7 - Construção da sede da prefeitura, diminuindo com os super alugueis. Construção de casa para atender os
acolhimentos institucionais de crianças e adolescentes. Parceria com a SEJUSP para utilização de mão de obra dos
presos nas secretarias municipais, visando reinserção e ressocialização do apenado. Concretização do plano de cargos,
carreiras e salários da PMTL. Informatização e melhor uso do almoxarifado - fazendinha - haja vista que há desperdício de
muitos bens públicos, considerando que muitos moveis e equipamentos se perdem ao ficarem estagnados naquele local.

8 - Abrir licitação para transporte público no município; reformar a rodoviária; asfaltar as áreas onde não tem; caso não
tenha, criar um núcleo para atendimentos psicológicos, psiquiátricos, nutrição, etc. Se tiver, fazer a promoção da
disponibilidade no município.



9 - Parceria esportivas com as faculdades da cidade (UFMS, IFMS e AEMS).

10 - Que as propostas sejam expostas para toda a população Treslagoenses por outras mídias como radio, televisão e até
mesmo links para envio via grupos de whatts zapp.

11 - Mais ações aos bairros periféricos como centro de referência esportivo .

12 - Sugestão de que o esporte, a cultura vão até a sociedade, criando assim núcleo de oficinas nos bairros
proporcionando que todos tenham acesso ao esporte de lazer e a cultura de fácil acesso. Infelizmente as famílias dos
bairros distantes não conseguem se deslocar até os centros que atendem hoje. Poderiam aproveitar os espaços das
escolas que se fecham após o período escolar vespertino, para oferecer cultura, esporte e artesanato para as famílias.
Tenho mais ideias, porém ficaria muito extenso para descrevê-las. Sou um admirador dessa gestão, mudou a
apresentação do nosso município.

13 - Turismo - Área de Acampamento

14 - Melhorar Sinalização horizontal na Olinto Mancini altura do Supermercado Thomé e no cruzamento com a Ponta Porã.

15 - Criar um sistema de aperfeiçoamento de atendimento aos comerciários de três Lagoas o povo daqui é muito, muito,
muito ruim no atendimento ao público. E acho que deveria ser um plano de governo isso pois é crônico. E praticamente
todo mundo que conheço que é de fora fala da mesma forma.



16 - Construção de UBS para atendimento aos bairros Jardim dos Ipês 1, 2, 3 e Parque das Mangueiras, desafogando a
UBS Nova Três Lagoas. Finalização da rede de esgoto e asfalto nos bairros Jardim dos Ipês 3 e 4.

17 - Fiscalizar serviço da Sanesul e Elektro.

18 - Criação de um poupa tempo, expansão das linhas de ônibus urbanas, e construir uma estação central de ônibus,
revitalizar a praça central: colocando árvores de sombra, e criação de um outro shopping popular maior e melhor.

19 - Tem várias alternativas que são obrigação do município achei muito pobre as alternativas da área de saúde que possa
discutir com o Conselho de saúde e implantar os conselhos locais nas unidades de saúde.

20 - Esportes: promover atividades direcionadas à população com profissionais capacitados nas áreas de lazer e centros
esportivos que estão sendo construídos nos bairros, evitando que estes locais sejam danificados.

21 - Atendimento odontológico dentro das escolas, para incentivar os cuidados precoces com a saúde bucal. E todos os
bairros terem esgoto, drenagem e asfalto.

22 - Por favor investir mais em asfalto, a cidade até que é bonita, tem muitas árvores floridas mas é uma cidade suja de
poeira por falta de asfalto e calçadas, uma pena para três Lagoas. Onde não tem asfalto de mais atenção com caminhão
pipa pelo menos pra amenizar a poeira.

23 - PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS, 2021 E RUA DE TERRA NUMA CIDADE DESSA NÃO DA MAIS.



24 - MOBILIDADE URBANA - Aperfeiçoar o transporte coletivo com a implementação de novas e linhas, a melhoria na
regularidade do transporte e fiscalização da empresa concessionária. HABITAÇÃO - Implementação de projetos municipais de
habitação para pessoas de baixa renda, de loteamento e de construção em forma de mutirão. HABITAÇÃO - Implementação
do Imposto Territorial Progressivo, conforme preconiza o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor do município, com atenção
para a função social da terra. HABITAÇÃO - Implementação do Aluguel Social para as famílias de baixa renda, enquanto não
se resolve de forma definitiva o déficit habitacional para essas população.

25 - Três Lagoas é uma cidade que tem tanta capacidade e tanto potencial e é pouco explorada por falta de ações. Falta muita
cultura diversa e infraestrutura. Sugiro que façam o melhor para o povo, que coloquem realmente a "mão na massa" e deixe
uma cidade realmente exemplar.

26 - Implementar mecanismos de combate à corrupção no município.

27 - Focar os recursos públicos no projeto de drenagem das águas pluviais.

28 - Melhorar a infraestrutura da cidade como todo, principalmente fazer calçadas em toda cidade, solicitando ao contribuinte
que possuir imóvel que façam calçadas, assim eles podem ter abatimento do IPTU, porque as pessoas tem que andar muitas
vezes na rua, os carros andam na velocidade que querem. Ter controle de velocidade nas principais avenidas, melhorar a
sinalização. Ter um plano diretor para assistência às famílias em vulnerabilidade, investir mais na saúde, fazendo programas
de prevenção precoce, fazer um levantamento de pessoas que precisam de remédio de alto custo, ajudar e disponibilizar o
mesmo. 30 - Tratar o problema de saúde no início. Inovar e investir no programa habitacional da cidade. Asfaltar o maior
número de ruas. 31 - Investir em programas de sustentabilidade, como coleta seletiva, incentivar a agricultura familiar,
incentivar as empresas a fazerem revitalização de áreas degradadas, praças, podendo diminuir os impostos...



29 - Quanto a mobilidade urbana, temos condições de pensar um transporte moderno com energia renovável,
especificamente a solar. Vale investimento público na criação ou a compra de ônibus elétrico. A mobilidade é
algo que atrai empresas. A empresa de ônibus em três lagoas vive capengando. Não da conta do serviço.

30 - Presta um serviço de baixa qualidade e os veículos são basicamente sucata. Não condiz com a forma e a
potência de Três Lagoas. É a mobilidade urbana, o transporte público eficiente e barato, escolas públicas de
alta qualidade e uma natureza pulsante que fará Três Lagoas ser um grande foco empresarial, não apenas
industrial. Serviços públicos de qualidade é o que vai atrair todos os investimentos pra cidade. A redução da
pobreza anda lado a lada com uma cidade bonita. Então a redistribuição de terra, a disposição de moradias é
essencial para o desenvolvimento geral. Tendo casa, as pessoas tem mais dinheiro pra consumir, pra investir
na beleza, saúde, lazer, estética, comida e enfim.... Três Lagoas tem muita terra! Sejamos corajosos e
inteligentes. Três Lagoas pode sair da crise triunfante, OU AGUNS POUCOS EMPRESÁRIOS PODEM SAIR DA
CRISE TRIUNFANTE. Resta pensar no que os gestores que estão agora a frente da prefeitura, gostariam de
carregar como mérito para posteridade. Estou e estamos a disposição para construir! Boa gestão!

31 - Acabem com as filas de exames, consultas com Médicos especializados e cirurgias. Saúde de qualidade
eleva o nível da gestão municipal...

32 - Que o horário para que os pais peguem as crianças na escola seja as 17:30 e não as 17, visto que a
maioria dos pais saem as 17 dos seus empregos



33 - Toda proposta de melhorias e de mudança advém de uma população mais consciente, assim, minha sugestão é um
olhar mais atento para as áreas da educação, saúde e assistência. Para os profissionais que atuam nessas áreas
principalmente, com espaços dignos de realizar um trabalho de qualidade, com formação e acima de tudo com a
valorização tanto almejada. Então para além de construções ou reformar os prédios é preciso pensar nos espaços
existentes, nas condições, bem como, nos recursos materiais lá existentes e que não são determinantes, mas são
importantes para a qualidade das atividades e realização dos trabalhos. Outra questão a se pensar, como são áreas que
atendem praticamente as mesmas pessoas e famílias, ou seja, o mesmo público, a proposta é um trabalho intersetorial -
viabilizar a integração - entre as áreas: educação, saúde e assistência, em busca de uma formação mais humana e
cidadã e emancipatórias, uma educação voltada ao diálogo, aos saberes e a superação dos limites postos por ou sobre
eles.

34 - Asfalto na rua Domingos Rimolí, construção de um CEI no bairro Jardim Mirassol ou na região e transporte público
de qualidade em toda a cidade, com ônibus ou micro de qualidade e ponto de ônibus com cobertura em todos os bairros.

35 - Construir escola e centro de educação no bairro e campo de futebol e esporte e lazer no bairro iluminar as praças
existentes nos bairros mais asfalto.

36 - Que com a criação do CRAS do novo Oeste, os demais CRAS sejam mantidos, pois houve boatos que com a abertura
do CRAS Novo Oeste, o CRAS Ana Maria Moreira viraria CREAS, aquela população necessita que o CRAS permaneça ali
devido ser território de grande vulnerabilidade social.



37 - Que haja algum projeto na cultura que valorize os músicos de Três Lagoas; Que com a abertura do CRAS Novo
Oeste o CRAS Ana Maria não seja fechado.

38 - Turismo gastronômico

39 - Valorização e incentivo aos servidores da saúde, com o pagamento de bonificação ao cumprimento de metas;
Viabilidade para programas de apoio ao E-sports; Politica municipal para as pessoas LGBTQIA+

40 - Acho que na região de avenida Rosário Congro onde foi retirado os trilhos, ficou uma farta faixa de lote onde
poderia ser usada pra construção de blocos de apartamentos pelo plano #minhacasaminhavida

41 - Sugiro que o PPA 2022-2025 traga, de maneira analítica, o que realmente será executado, com base nas linhas
gerais de cada área acima, de modo a possibilitar que a população ou todo interessado possa conferir se os impostos
pagos, realmente, estão sendo aplicados, de acordo com o que for definido e planejado no PPA para o período e em
observação das leis que regem a administração pública, i.e., ter transparência e participação da sociedade desde a
decisão do que deve ser feito, antes que a decisão seja tomada pelo administrador público municipal, além de, ser
amparado em estudos que comprovem a necessidade quanto ao que deve ser feito; ser passível de mensuração
custo/benefício; ter definição de quando estará a serviço da população (início, meio e fim) e atender o que tem em vista
a Lei 13460/2017.

42 - Agilizar a fila de espera para crianças especiais que hoje chega a mais de 3 anos. Crianças com problemas
neurológico só tem a agravar com o tempo, e esse tempo de espera pode tornar os danos irreversíveis. Melhor
atendimento no serviço especializado na saúde infantil.

43 - Na saúde, acho que deve haver um jeito eficaz de informar os usuários do fluxo de funcionamento dos
atendimentos e não obrigar as unidades de saúde a passar na frente os pacientes que vão procurar a Secretaria de
Saúde, deixando de lado a fila já existente em benefício individual de uma pessoa.



44 - Agilizar e trazer mais recursos.

45 - Criação de software que conecte dados da secretaria de educação, assistência social e saúde para acompanhamento da
vida dos alunos. Juntamente com o Conselho Tutelar. A medida que o professor lança a chamada diária, o número de faltas, o
Conselho Tutelar teria acesso para a busca ativa direta. E em parceria com a Assistência Social, problemas poderiam ser
relatados pelo professor e equipe escolar. Dados como vacinas, acompanhamento caso fosse necessário com algum
especialista poderiam ser sugestionados.

46 - Plano de desenvolvimento para esportes outdoor a fim de explorar o turismo local, alavancar economicamente o comércio
e incentivar as boas práticas de atividades físicas entre a população de forma simples, sendo este plano benéfico para saúde
básica, turismo, esporte, lazer e juventude.

47 - Gostaria que a avenida Jary Mercante fosse asfaltada e o problema de alagamentos fosse resolvido.

48 - Que tenha mais eja nas escolas dos bairros que seja perto pra dar mais oportunidades os adultos terminar os estudos eu
mesma sou uma dessas.

49 - Abertura de editais para concurso do corpo administrativo das secretarias do município, acabando assim com as
indicações politicas e cargos de confiança, para um melhor desenvolvimento de trabalhos e projetos das secretarias, evitando
a grande rotatividade de servidores para que não atrapalhe e atrase o andamento de planos e projetos.

50 - Bom trabalho.

51 - ASFALTO + ASFALTO + ASFALTO E PRINCIPALMENTE MAIS CUIDADO COM A LIMPEZA, ARBORIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, OU SEJA, DEIXAR A CIDADE COM UMA "CARA" MAIS BONITA, SEM O AR DE
SUJEIRA E DESLEIXO QUE VEMOS MUITO POR AI.



52 - Urgente: Revitalização da Segunda Lagoa, nos moldes da Lagoa Maior (que está excelente). A Lagoa Maior não
comporta mais pessoas (especialmente em alguns horários). É preciso haver alternativas, principalmente em época de
pandemia. Melhor ter mais espaço do que a proibição de fazer atividades ao ar livre.

53 - Criação da Escola de Governo da Prefeitura Municipal para pesquisa, capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores
e dos processos de trabalho em todas as políticas públicas.

54 - Que o governo seja mais dedicado em todos os casos.

55 - mudar a iluminação por led.

56 - Fomentar as politicas públicas com foco no Turismo, investindo em acessibilidade, estrutura, segurança, infraestrutura,
incentivos fiscais e financeiros..., gerando mais empregos e renda para o Município.

57 - Priorizar as obras de drenagem e asfalto no período compreendido entre a Rua Urias Ribeiro e o Residencial Montanini.

58 - Estudar a implantação de iluminação na Praça do bairro Nova Europa próxima ao Ecoville II. Aprimoramento dos
atendimentos da Ouvidoria para efetivação das sugestões e denúncias.

59 - Projeto de sustentabilidade hídrica para proteger as nessas águas.

60 - Saúde: ampliar os programas de prevenção à saúde, como a academia da Saúde em novas áreas da cidade.

61 - Implementar urgente um Centro de Reabilitação para animais de maus tratos e abandonados da rua, pois tem muito na
cidade.



62 - Parques, Bosques e jardins com todo verde do mundo possível. mesmo q todos os itens que foram assinalados são
importantes, mas não importantes que os parques, bosques e jardins. Obrigado.

63 - Colocar em prática o que já se tem, já seria de grande valia.

64 - Plantio de árvores e iluminação pública como prioridade na infraestrutura.

65 - Criação de Canil e gatil, com tratamento, castração e feira de adoção.

66 - Melhorar muito a saúde principalmente no tempo de espera por um procedimento, pois esperar um ano por uma
tomografia é um absurdo

67 - Transporte público de qualidade

68 - O município precisa de planejamento macro, como esta proposta, mas precisamos, urgente, de drenagem urbana.


