TRÊS LAGOAS – MS

103 anos
115 mil habitantes

Crescimento acelerado e seus impactos
3%
15%

16,26%
Crescimento médio anual
(2010 a 2013)

0,064
Taxa de
desemprego
(2010)

123%
Crescimento PIB (2010/2016)

97,4%
dos recursos do município já comprometidos

das vias pavimentadas
possuem sistema de
drenagem

De todo lixo
coletado é reciclado

47%
De rede de
esgoto

R$8.7 bilhões
PIB de 2016

Ampliação da Fibria
no município
NESTE CENÁRIO
É NECESSÁRIO
Construção de uma segunda linha de produção de
celulose.
CADA
VEZ MAIS:

Qualificar o diálogo com a esfera pública

R$ 7,7 bilhões

Forte demanda das
e poder
ocomunidades
compromisso
público

COMO?

e promover
Um dos maiores investimentosEstimular
privados do
país.
do poder público com o
desenvolvimento sustentável e as boas
práticas de governança pública.

1,95 milhão

Toneladas/ano de capacidade

Contribuir na criação de políticas
Construção de 2015 a 2017
públicas e marcos regulatórios claros
Pico de quase 9 mil trabalhadores na obra
que etragam
Na operação, no total, 6 mil empregos diretos
indiretossegurança jurídica

Fibria é uma das
maiores indústrias do
Estado
Uma das maiores
empregadoras da região

Empresa responsável
por cerca de 30% do ITR
e ISS recolhidos nos
principais municípios
onde atua

1ª cidade não capital a receber a metodologia do BID

1ª na parceria entre iniciativa privada
e pública no CES

1ª a unir várias metodologias (AGP, CES, Arapyaú)
Realização
Apoio

Desafios e entregas
2018

• Implementação de processos de
monitoramento de metas e
transparência, com capacitação de
servidores e sugestões de melhorias
em ferramentas

2016 - 2017
Aterrissar o estudo técnico em
documentos legais:

ENTREGAS

2. IMPLEMENTAÇÃO
• Revisão do Plano Diretor Participativo
• Produção do Plano Plurianual
• Revisão das ferramentas de transparência

1.ESTRUTURAÇÃO

2016
Grande levantamento técnico
e análise de possibilidades

ENTREGAS

Cidade: Protagonismo

Consolidar processos de gestão
de metas e transparência

ENTREGAS

3. CONSOLIDAÇÃO

• Mais de 70 especialistas, com consultas públicas,
produziram quatro grandes estudos de base.
• Produção de 130 indicadores e definição dos temas
críticos no município
• Sugestão de ações para melhorar indicadores críticos

Cidade: Dependência técnica e financeira dos parceiros

Em paralelo,
ações com a
comunidade
para criação e
fortalecimento
de grupo de
monitoramento.
(Rede Ver a
Cidade)

1º Desafio: o raio X da cidade
2018

2016 - 2017
Aterrissar o estudo técnico em
documentos legais:

ENTREGAS

IMPLEMENTAÇÃO

• Implementação de processos de
monitoramento de metas e
transparência, com capacitação de
servidores e sugestões de melhorias
• emAno
eleitoral municipal
ferramentas

• Muitos parceiros
• Necessidade de mobilização popular
Revisão do Plano Diretor Participativo

•
• Produção do Plano Plurianual
• Revisão das ferramentas de transparência

ESTRUTURAÇÃO

2016
Grande levantamento técnico
e análise de possibilidades

ENTREGAS

Cidade: Protagonismo

Consolidar processos de gestão
de metas e transparência

ENTREGAS

CONSOLIDAÇÃO

• Mais de 70 especialistas, com consultas públicas,
produziram quatro grandes estudos de base.
• Produção de 130 indicadores e definição dos temas
críticos no município
• Sugestão de ações para melhorar indicadores críticos

Cidade: Dependência técnica e financeira dos parceiros

1º Desafio: o raio X da cidade
Total de 92 ações em 03 linhas estratégicas:

2º Desafio: como
20 fazer ‘sair
04 do papel’
metas, divididas em

eixos estratégicos

servidores e sugestões de melhorias
em ferramentas

2016 - 2017
Aterrissar o estudo técnico em
documentos legais:

ENTREGAS

IMPLEMENTAÇÃO
• Revisão do Plano Diretor Participativo
• Produção do Plano Plurianual
• Revisão das ferramentas de transparência

ESTRUTURAÇÃO

2016
Grande levantamento técnico
e análise de possibilidades

ENTREGAS

Cidade: Protagonismo

de metas e transparência

ENTREGAS

• Primeiro ano do novo prefeito
• Renovação
da Câmara
Vereadores
de 58,8%
• Implementação
de de
processos
de
2018
de metas e da participação popular
• Sensibilizarmonitoramento
sobre vantagens
transparência, com capacitação de
Consolidar processos de gestão

• Mais de 70 especialistas, com consultas públicas,
produziram quatro grandes estudos de base.
• Produção de 130 indicadores e definição dos temas
críticos no município
• Sugestão de ações para melhorar indicadores críticos

Cidade: Dependência técnica e financeira dos parceiros

3º Desafio: “entregar o bastão”...
2018

• Implementação de processos de
monitoramento de metas e
transparência, com capacitação de
servidores e sugestões de melhorias
em ferramentas

2016 - 2017
Aterrissar o estudo técnico em
documentos legais:

ENTREGAS

IMPLEMENTAÇÃO
• Revisão do Plano Diretor Participativo
• Produção do Plano Plurianual
• Revisão das ferramentas de transparência

ESTRUTURAÇÃO
• Mais de 70 especialistas, com consultas públicas,
produziram quatro grandes estudos de base.
Reunião técnico
com representantes
de todasdeas130
secretarias
dentro
do Programa
Grande levantamento
• Produção
indicadores
e definição
dos temas
de
Monitoramento
de
Metas
e análise de possibilidades
críticos no município
• Sugestão de ações para melhorar indicadores críticos

2016

ENTREGAS

Cidade: Protagonismo

Consolidar processos de gestão
de metas e transparência

ENTREGAS

CONSOLIDAÇÃO

Cidade: Dependência técnica e financeira dos parceiros

3º Desafio: “entregar o bastão”
Mais de

50
Instituições envolvidas de 2016 - 2018

20/10/2016 – Encontro prefeito eleito

Em paralelo,
ações com a
comunidade
para criação e
fortalecimento
de grupo de
monitoramento.
(Rede Ver a
Cidade)

NOVOS INVESTIMENTOS CONVERSAM COM TEMAS CRÍTICOS

Conteúdo disponível:
www.treslagoassustentavel.com.br

https://issuu.com/treslagoassustentavel/docs/plano-de-acao-tres-lagoas-low__1_

MUITO OBRIGADA
MARISA COUTINHO
Relações Corporativas Mato Grosso do Sul
marisa.coutinho@fibria.com.br
(67) 9 9919 0877

www.fibria.com.br

REPORTAGENS

http://www.fiems.com.br/noticias/bndes-instituto-votorantim-fibria-e-bid-iniciam-plano-tres-lagoas-sustentavel/21073
http://www.ms.gov.br/governador-destaca-parceria-para-desenvolvimento-sustentavel-de-tres-lagoas/
http://www.radiocacula.com.br/noticias/economia/plano-de-acao-tres-lagoas-sustentavel-uma-conquista-para-um-futuro-melhor
https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/sociedade-espera-execucao-do-plano-de-acao-tres-lagoas-sustentavel/101327/

http://www.hojemais.com.br/app/tres-lagoas/noticia/geral/presidente-e-consultor-da-rede-ver-a-cidade-comentam-sobre-oprojeto-em-tres-lagoas
http://www.cmtls.com.br/ver.php?id=7024
http://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/em-tres-lagoas-hospital-regional-sera-referencia-para-12-municipios
https://www.celuloseonline.com.br/tres-lagoas-ms-recebe-investimento-de-r-35-milhoes-para-estudos-em-biomassa/
http://www.treslagoas.ms.gov.br/tres-lagoas-ganha-pacote-de-quase-r-70-milhoes-de-investimentos-em-obras/
http://www.fatimanews.com.br/mato-grosso-do-sul/tres-lagoas-recebe-o-maior-investimento-do-estado-em-saneamentor/184051/

