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Após um longo e produtivo debate que durou cerca 08 meses, os 

partidos políticos: PL, PDT, PSB, PTB e MDB, através de suas direções 

municipais e filiados, decidiram unir esforços para disputar o processo eleitoral 

municipal de 2020 e indica para a sociedade Chapadense os nomes do 

Senhor Gilberto Schwarz de Mello e o Senhor Carlos Eduardo de Lima 

Oliveira, candidatos a prefeito municipal e vice-prefeito municipal, 

respectivamente, pela coligação CHAPADA DE TODA GENTE.  

 

Diante do atual quadro de crise sanitária e econômica global, 

provocado pela Pandemia do COVID-19, agravado pelos desmandos e 

malversação dos recursos públicos municipal, apresentamos ao conjunto da 

sociedade Chapadense o presente Plano de Governo para o período dos 

anos de 2021 a 2024.  

 

Não temos a pretensão de dizer que estes são os únicos caminhos e 

propostas para recuperar a nossa cidade, mas, temos a convicção que são 

propostas, projetos e ações exequíveis e que vem ao encontro das 

necessidades do nosso povo.  

 

Sabemos que esse próximo período será de muita dificuldade 
econômica, social e política, por este motivo é que dissemos que não é o 
momento de experimentar, testar este ou aquele. É preciso muita experiencia 
e competência para que possamos ganhar tempo e reconstruir nossa cidade.  
 

E essa Chapada dos Guimarães que queremos é de toda gente. Uma 

cidade organizada e preparada para todos e todas. Chapadenses do campo e 

da cidade, Cuiabanos e turistas do mundo todo. Não queremos mais uma 

Chapada dividida, faremos da nossa cidade uma referência mato-grossense 

de qualidade de vida e nacionalmente para o turismo e preservação do meio-

ambiente, dos patrimônios culturais, históricos e ambiental.  
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

 

1. Promover o fortalecimento da Secretaria de Assistência Social e do 

Centro de Referência de Assistência Social -CRAS; 

2. Integrar as ações e programas com as secretarias de educação e 

saúde. 

3. Fortalecimento da Casa dos Conselhos;  

4. Reconhecer, dar autonomia e empoderamento aos Conselhos. 

5. Criar o Centro de Atendimento ao Trabalhador; 

6. Promover parcerias para o atendimento a pessoa em situação de rua e 

vulnerável socialmente; 

7. Criar o Centro de Convivência para a pessoa idosa;  

8. Criar a Semana da Solidariedade, que mobiliza a comunidade com 

ações e práticas estudantis, culturais, esportivas; 

9. Promover estudos para a implantação de um programa de auxílio social 

(alimentação, vestimentas e atendimento social), com atenção a 

famílias fragilizadas socialmente pelo impacto do COVID-19;  

10. Implantação de um SELO da Cidade Amiga do Idoso atendendo os 

requisitos da OMS – Organização Mundial de Saúde; 

11. Atendimento integral e humanizado para mulheres vítimas de violência 

e situação de vulnerabilidade via Conselho da Mulher; 

12. Buscar parcerias para ações de inclusão social disponibilizando cursos 

profissionalizantes nas comunidades carentes; 

13. Promover estudos para a implantação de uma programa de 

agroecologia com foco na alimentação saudável e atenção as famílias 

fragilizadas socialmente que residem na zona rural, incentivando o 

plantio em um sistema de agroflorestal com cultivo de: mandioca, 

banana, batata-doce, cara, inhame e frutíferas.  

14. Apoiar as ações da Apae de demais organizações sociais; 

15. Fortalecer as inciativas de combate a violência contra crianças e 

adolescentes com amplo envolvimento da sociedade; 

16. Estabelecer parceria para ações sócio integrados com reeducandos 

para a melhoria da infraestrutura física do município;   

17. Assegurar direitos para a população LGBTQIA+ via atendimento 

socialmente adequado realizado pela rede socioassistêncial.  

 

 

ESPORTE E LAZER  

 

1. Fortalecer a Secretaria Municipal de Esporte, promovendo parcerias e 

convênios com entidades esportivas; 
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2. Revitalizar os espaços e equipamentos esportivos na zona urbana e 

rural; 

3. Incentivar a prática esportiva com torneios e campeonatos municipais; 

4. Realizar a Semana da Juventude; 

5. Promover e incentivar os jogos escolares; 

6. Incentivar e promover a prática esportiva para a pessoa idosa; 

7. Revitalizar o Estádio Municipal Apolônio Bouret de Melo;  

8. Estimular múltiplas praticas de modalidades esportivas com a criação 

do “bolsa atleta”; 

9. Implantar o projeto “juventude ativa”, incentivando práticas esportivas 

em espaços públicos; 

10. Valorizar e apoiar as atividades esportivas das comunidades rurais 

tradicionais;  

11. Incentivar a prática de esportes paraolímpicos e de pessoas com 

deficiência;  

12. Estabelecer parceria e apoio a eventos esportivos; 

13. Criar um programa de práticas esportivas de diversas modalidades 

(escolinhas) para crianças e adolescentes, no contraturno escolar, 

associada ao acompanhamento escolar, médico e psicossocial;  

 

 

PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  

 

1. Criar polos de atendimento por região com patrulhas rodoviárias 

mecanizadas fixas nas comunidades rurais, com objetivo de manter de 

forma constante a manutenção das estradas e pontes; Criar três polos a 

curto prazo na zona rural, (1° polo: Região Água Fria, João Carro e Lago 

do Manso); 2°) polo: Cachoeira Rica, Zona urbana, Rio da Casca, 

Lagoinha, Mata Grande, Jangada - Roncador 3°) Praia Rica, Paraíso do 

Manso, Rio Manso, Córrego do Campo e JJ). 

2. Implantar o transporte coletivo urbano, com instalação de pontos de ônibus 

que possibilitará uma melhor mobilidade urbana para nossa gente; 

3. Implantar o loteamento popular dotado de toda infraestrutura.  

4. Promover estudos para implantação do programa de regularização 

fundiária urbana e rural. 

5. Otimizar e estruturar o departamento de fiscalização e planejamento das 

obras de infraestrutura a fim de garantir mais eficiência na execução dos 

serviços prestados a população urbana e rural. 
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6. Incentivar e implementar cursos de aperfeiçoamento e capacitação aos 

profissionais, motoristas e operadores de máquinas a fim de melhorar o 

atendimento a população. 

7. Otimizar o uso do FETHAB, afim de não perder o recurso e garantir sua 

correta aplicação com parcerias com entidades como a SINFRA, SEMA, 

Sindicato Rural, Associações entre outras organizações sociais. 

8. Criar um amplo programa de asfaltamento na cidade, com recursos por 

meio de parcerias, emendas, programas com objetivo de promover a 

pavimentação e recuperação das vias urbanas com calçadas e rampas de 

acesso, priorizando os bairros mais afetados e as principais vias de 

acesso e corredores de transportes públicos e rotas escolares. 

9. Atuar junto ao Estado na pavimentação dos 12 km da MT 515 no trecho de 

acesso até a nova captação de água (Zélito) do sistema de abastecimento 

municipal, com ciclovia até o bairro Altos da Chapada. 

10. Viabilizar parcerias para a construção do trevo de acesso ao Condomínio 

Village I, Vale da Lua e São Sebastião. 

11. Viabilizar parcerias e estudos para a construção de um novo cemitério 

municipal, regulamentando sua utilização em conformidade com a 

legislação vigente.  

12. Revitalizar o atual cemitério atual, regulamentando sua utilização em 

conformidade com a legislação vigente. 

13. Destinar uma área para construção de um Parque Tecnológico e Distrito 

Agroindustrial sustentável, estimulando empresas a investir em Chapada 

dos Guimarães, gerando emprego e renda. 

14. Revitalização da Praça Dom Wunibaldo. 

15. Implantação do sanitário público na região central.  

16. Construir o pórtico da entrada da cidade.  

17. Estruturar a Secretaria de Obras, com pessoal qualificado, ambiente e 

equipamentos modernos e maquinários. 

18. Realizar estudos e atualizar o inventário da malha viária existente no 

município de Chapada dos Guimarães, permitindo com isso o aumento do 

índice do FETHAB. 

19. Realizar estudos e atualizar o inventário de propriedades rurais existente 

no município de Chapada dos Guimarães, permitindo com isso o 

lançamento justo do Imposto Territorial Rural -ITR. 

20. Criar um Programa de construção de pontes mista: aço-concreto, com a 

instituição de um fundo municipal destinado a substituição de pontes de 

madeira. 

21. Viabilizar estudos para a execução dos projetos executivos para a 

pavimentação dos trechos: Trevo da MT 020 - Acorá até a Cachoeira Rica; 

Rodovia Campo Verde até Rio da Casca, da Balsa do Quilombo até a 

comunidade de João Carro, Paraíso do Manso até a Praia Rica.  



 COLIGAÇÃO 
CHAPADA DE TODA GENTE 

PL-PDT-PSB-PTB-MDB 
 

 

 

22. Regulamentar e fiscalizar o transporte de cargas no perímetro urbano do 

município, visando proteger a pavimentação existente, com horário de 

carga e descarga. 

23. Implementar o Programa de pavimentação na zona urbana e núcleos 

urbanos rurais (Água Fria, João Carro, Rio da Casca, Paraíso do Manso, 

Praia Rica, Cachoeira Rica e Mata Grande). 

24. Viabilizar estudos para a execução do projeto executivo para a 

pavimentação do trecho: duplicação da entrada da Água Fria até Aldeia 

Velha com ciclovia. 

25. Implantar tecnologias mais eficientes e de menor custo de consumo 

energia elétrica – programa de iluminação pública em LED com placa solar 

embutida.  

26. Promover a troca de postes na área central, com a expansão da rede 

subterrânea priorizando a área central.  

27. Implantar a iluminação decorativa em praças, parques e pontos históricos 

e turísticos. 

28. Viabilizar estudos e promover a instalação de placas indicativas das 

nomenclaturas e ruas e pontos turísticos.   

29. Promover estudos para elaboração dos projetos executivos de pontes de 

concreto sobre a travessia Rio Quilombo -Lago do Manso e travessia do 

Rio da Casca -Lago do Manso.  

30. Promover estudos para aquisição de 01 (um) rebocador reserva e apoio à 

Balsa do Quilombo, evitando paralização por quebras mecânicas.  

31. Articular junto a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia a retomada da 

travessia da balsa do Rio Manso.  

32. Aquisição de uma Perfuratriz Veicular Rotativa, para perfuração de poço 

artesiano e semi artesiano nas comunidades rurais.  

 

 

SANEAMENTO BASICO  

 

1. Implantar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, 

cuja ações vise reduzir os impactos ambientais do lixão, cumprindo o 

que determina a Lei 14.026/20 que estabelece regras para tratar do 

saneamento básico nos municípios. 

2. Promover estudo para a recuperação ambiental do atual lixão e 

implantação de aterro sanitário em Chapada dos Guimarães, com 

espaço para resíduos orgânicos, de construção civil e compostagem 

orgânica.  

3. Apoiar as ações da Cooperativa Chapadense de Materiais Recicláveis -

Coopchamar, visando, principalmente, a efetiva implantação da coleta 

seletiva e educação ambiental.  
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4. Desenvolver ações que visem a redução do desperdício de água 

tratada. 

5. Promover estudos para a implantação de um programa de água para 
todos com perfuração e instalação de poços artesianos em 
comunidades e localidades rurais. 

 

 

TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  

 

1. Apoio e fortalecimento do Conselho de Turismo -ConTur; 

2. Apoio e fortalecimento do Conselho do Meio ambiente -Condema;  

3. Apoio e fortalecimento do Conselho de Cultura; 

4. Fomentar a atividade turística, apoio institucional e melhoria na 

infraestrutura de acesso aos atrativos; 

5. Revitalizar a piscina pública, com recurso público.  

6. Promover estudos para a criação de rotas turísticas; 

7. Incentivar a implantação do Projeto do Geoparque; 

8. Promover estudos para a implantação do Mercado Municipal com 

práticas integrativas;  

9. Estruturar e manter aberto o Centro de Atendimento ao Turista -CAT 

nos finais de semana e feriados;  

10. Promover estudos para ressignificar o formato do Festival Inverno;  

11. Valorizar os artistas locais; 

12. Promover estudos e buscar parcerias para a utilização do Chalé do 

Governador no Rio da Casca, como um atrativo turístico, articulado 

com o Santuário dos Elefantes; 

13. Promover estudo para criação do Marina e Praia Pública na Água Fria-

Campestre;  

14. Promover estudos para a elaboração do projeto do Parque da Quineira 

e Olho D´ Água; 

15. Promover o reflorestamento da cabeceira do Monjolo; 

16. Promover práticas agro ecológicas para o Horto Florestal de Chapada 

dos Guimarães; 

17. Promover novos eventos de médio porte durante o ano todo, 

estabelecendo, através do diálogo, um calendário de festividades com 

objetivo de fortalecer o comércio local e o turismo regional; 

18. Fortalecer e apoiar os eventos culturais de cunho religioso; 

19. Fortalecer e apoiar os eventos e grupos culturais.  

20. Implantar a Brigada Municipal de combate ao fogo através de lei 

autorizativa. 
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21. Promover estudos para a implantação do IPTU Verde como ferramenta 

para o engajamento sustentável.  

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR  

 

1. Promover o desenvolvimento rural com a geração de renda e emprego, 

com o apoio e assistência técnica ao produtor e produtora rural, com 

foco na agricultura familiar; 

2. Estabelecer parcerias com o Associações, Cooperativas, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Produtores Rurais, Empaer, Indea, 

Senar e outros; 

3. Fortalecer a Secretaria de Agricultura e das políticas públicas voltadas 

à agricultura familiar; 

4. Incentivar a criação de pequenas agroindústrias para o beneficiamento 

da produção agrícola;  

5. Promover estudos para a instituição de polos de produção, a exemplos: 

cultivo de limão taiti, poncã, maracujá, mandioca, banana da terra, 

batata, entre outros; 

6. Estabelecer um programa de Segurança Alimentar; 

7. Promover estudos para a instituição de um programa de extrativismo 

sustentável, a exemplos do: pequi, babaçu, jatobá, cumbaru, buriti, 

entre outros; 

8. Promover a Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para a 

merenda escolar; 

9. Estimular a agricultura urbana, através dos quintais verdes; 

10. Promover estudos para a criação de alevinos juvenil para fazer o 

repovoamento de rios e lagos das usinas de Manso e Casca; 

11. Apoiar e fomentar a produção de peixes e pequenos animais; 

12. Fazer cumprir o Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE, 

afim de direcionar 30% dos recursos para a merenda escolar com 

alimentos advindos da agricultura familiar; 

13. Iniciar a construção da FEIRA LIVRE com recursos do convenio; 

14. Viabilizar a implantação do programa Cultivando Água Boa, em 

parceria com a Itaipu Binacional para atender as comunidades no 

entorno do Lago do Manso visando preservação, produção e renda. 
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SAÚDE PÚBLICA  

 

1. Fortalecer a atenção básica em saúde:  

a) Integrar as ações e programas com as secretarias de 

educação e assistência social.  

b) realizar concurso público ou processo seletivo; 

c) reduzir o número de profissionais contratados; 

d) adequar agentes comunitários em áreas descobertas; 

e) oferecer condições de trabalho aos profissionais da saúde; 

f) garantir atendimento semanal nas áreas onde não tem 

equipe da saúde da família (ESF); 

g) reforma e manutenção das unidades de saúde. 

h) Instituir equipe de apoio para acompanhamento 

humanizado ao cidadão e cidadã que fará exames, cirurgia 

ou tratamento de alta complexidade na capital Cuiabá.  

i) oferecer moradia ou alojamento adequado para as equipes 

que moram na zona rural; 

j) possibilitar a mobilidade das equipes que fazem a 

cobertura da zona rural; 

k) garantir a mobilidade de pessoas que residem na zona 

rural e necessitam com urgência de tratamento médico. 

l) Garantir a mobilidade de pessoas que necessitam fazer o 

tratamento de hemodiálise.  

m) garantir acesso a internet em todas as unidades com a 

interligação de sistemas (farmácia, laboratório e hospital); 

n) garantir a oferta de medicamentos básicos para a 

população; 

o) formular e implantar a política municipal de assistência 

farmacêutica; 

p) implantar o laboratório próprio do município para exames 

clínicos 24 horas; 

q) garantir exames de imagens 24 horas: raio x, 

ultrassonografia, eletrocardiograma, endoscopia e exames 

de vista;  

r) garantir as especialidades com frequência semanal: 

cardiologista, oftalmologista, ginecologista e obstetra, 

psiquiatria, dermatologista e gastroenterologista; 

s) Implantar a assistência odontológica nos PSF´s da zona 

Rural. 

t) ampliar e garantir a oferta dos serviços de fisioterapia.  

u) implantar academias de saúde nos bairros;  
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v) implantar práticas integrativas em saúde: fitoterapia, 

acupuntura , reiki, dança sênior, massagem, homeopatia e 

tai chi chuan.    

2. Reimplantar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para 

atendimento de dependentes químicos ou problemas psicológicos e/ou 

psiquiátricos; 

3. Implantar o Centro de Parto Humanizado, para voltar a nascer 

Chapadense;  

4. Implantar o Centro de referência integrado de odontologia e o programa 

de saúde bucal nas unidade de ensino da rede municipal; 

5. Melhorar a estrutura do centro de regulação de consultas, exames de 

alta complexidade e internações; 

6. Reestruturar e melhorar os serviços destinados a vigilância em saúde 

(combate à dengue, zika vírus e Chikungunya); 

7. Tratar e reduzir os casos de tuberculose, hanseníase, leishmaniose e 

IST-HIV;  

8. Melhorias no serviço de vigilância sanitária e implantar a saúde do 

trabalhador integrando as 4 vigilâncias (epidemiológico, sanitário, 

ambiental e do trabalhador);  

9. Implantar a política municipal de valorização do servidor; 

10. Melhorias no processo de gestão da política de saúde com a realização 

de conferências de saúde, elaboração do plano municipal de saúde, 

fortalecimento do conselho municipal de saúde e a ouvidoria municipal 

de saúde;  

11. Garantir a autonomia do processo de gestão dos recursos da saúde 

através de sua secretaria;  

12. Adequar a UPA nas normas do Ministério da Saúde para garantir 

recursos, melhorando atendimento do usuário e integrar o serviço junto 

as unidades de saúde e Samu; 

13. Promover estudos para adequação do piso salarial dos servidores 

públicos da categoria dos agentes de saúde e endemias, equiparando 

com o piso salarial nacional.   

  

 

COMÉRCIO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA  

 

1. Promover estudos para a criação de um selo para o comércio, 

objetivando estimular o arranjo produtivo local; 

2. Promover a melhorar da acessibilidade aos comércios; 

3. Incentivar o setor a fortalecer suas organizações comerciais; 
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4. Estabelecer um amplo e permanente diálogo com o setor comercial 

para o estabelecimento de metas e de calendário de eventos;  

5. Promover estudos para tornar Chapada dos Guimarães uma cidade 

atrativa e polo do turismo Mato-grossense;  

6. Fortalecer ações que vise o comercio do bairro São Sebastião, através 

de diálogo com os comerciantes; 

7. Incentivar o setor produtivo e comercial para geração do Primeiro 

Emprego para os Jovens. 

8. Promover estudos para a realização de feiras/eventos locais no período 

noturno, como exemplos nos bairros São Sebastião e Aldeia Velha; 

 

 

EDUCAÇÃO PÚBLICA  

 

1. Manter diálogo permanente com os profissionais da educação através de 

fóruns e conferência municipal da educação; 

2. Integrar as ações e programas com as secretarias de saúde e 

assistência social. 

3. Promover e incentivar a gestão democrática, com eleições direta para a 

escolha de diretores e diretoras das escolas; 

4. Realizar reformas e ampliação da rede física escolar; 

5. Promover estudos para a criação um centro de formação e 

aperfeiçoamento permanente para os profissionais da educação, com uso 

de tecnologia avançada.  

6. Promover um estudo para a melhoria e otimização do transporte escolar, 

substituindo gradativamente a frota por ônibus próprios e modernos;  

7. Estimular os projetos de envolvimento da participação da comunidade 

escolar; 

8. Adequar e equipar as escolas para as novas tecnologias e “Introdução à 

Educação Digital”; 

9. Rearticular o PAR – Plano de Ações Articuladas;  

10. Equipar escolas com laptops e tablets para as escolas para auxiliar no 

aprendizado dos estudantes; 

11. Incentivar e promover projetos ambientais nas Escolas; 

12. Promover a Educação Inclusiva contemplando as Diversidades 

Educacionais; 

13. Buscar parceria para a criação de um polo de ensino superior no Buriti em 

parceira com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), UFMT , IFMT e 

Unemat; 

14. Implantar um sistema informatizado para lançamento de dados da 

Educação, a exemplo do “SigEduca”;  
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15. Implantar na Base Curricular do Ensino valores baseado em– Cooperação, 

solidariedade, colaboração, humanidade, respeito etc; 

16. Revisão do Plano Municipal de Educação com amplo debate com a 

sociedade; 

17. Promover estudos para a execução de projetos de climatização das 

escolas municipais. 

18. Otimizar as salas de recursos. 

19. Promover estudos para a implantação de um incentivo aos profissionais da 

educação que atuam na zona rural.  

20. Criar matriz curricular que contemple as diversidades educacionais, bem 

como possibilite o ensino de disciplinas nas áreas do turismo, cultura e 

meio-ambiente; 

21. Adequação da alimentação escolar aos hábitos local; 

22. Assegurar que a merenda escolar tenha 30 % de produtos advindos da 

agricultura familiar cumprindo o que determina a legislação vigente 

(PNAE);  

23. Concluir as obras das quadras poliesportivas das escolas das 

comunidades de Jangada Roncador e João Carro;  

 

 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  

1. Reestruturar o Plano de Cargos Carreira e Salários -PCCS, com 

recomposição da perca salarial acumulada, visando a valorização 

profissional. 

2. Estabelecer no primeiro semestre de 2021 a conclusão dos estudos do 

impacto financeiro para a restruturação do PCCS. 

3. Encaminhar no segundo semestre de 2021 o estudo de impacto financeiro 

do PCCS, para apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Chapada 

dos Guimarães.     

4. Promover, em 2021, abertura de edital do concurso público para 

preenchimento de vagas no serviço público municipal.  

5. Promover estudo para restruturação Previ-Servi (Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores do Município de Chapada dos 

Guimarães) para garantir as licenças remuneradas e aposentaria dos 

servidores.  

6. Reestruturar e adequar o Estatuto do Servidor em conformidade com a 

legislação específica.   

 

SEGURANÇA PÚBLICA  

1. Estabelecer parceria com o Conselho Comunitário de Segurança Pública –

CONSEG-CG. 
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2. Estabelecer diálogo e parceria com ações conjunta, integrada e efetiva  

com os órgãos de segurança pública: Policia Civil,  Policia Militar e Policia 

Federal, voltada a proteção do cidadão e de seu patrimônio . 

3. Apoiar ações junto ao Programa Educacional de Resistência às Drogas 

PROERD. 

4. Apoiar as ações do Programa de Monitoramento Comunitário Municipal 

em parceria com o CONSEG-CG e o Centro Integrado de Operação de 

Segurança Pública –CIOESP. 

 

  CHAPADA DOS GUIMARÃES PÓS PANDEMIA 

 

Quando tudo isso passar, vamos nos encontrar e tudo vai voltar ao normal, 

poderemos apertar as mãos e dar aquele caloroso e fraterno abraço. Podermos ir 

para as cachoeiras, beira dos campos de futebol, reunir a família e amigos. Está 

sendo muito difícil para todos este ano de 2020. 

O recomeço será um grande desafio, que exigirá muito compromisso, 

experiência e respeito coletivo.  

O diálogo sincero com a sociedade civil e com o setor produtivo é 

condição sine qua non para que possamos recuperar a economia local e as 

esperanças do nosso povo.  

Precisamos tomar medidas de curto e médio prazo, com o foco no turismo, 

promovendo eventos. Avançar nos estudos para a realização de concurso público 

municipal e atração de obras públicas e na produção da agricultura familiar.  

Agradecemos a todos e todas que contribuíram com o presente plano de 

governo, profissionais de todas as áreas envolvidas e gente representante do 

povo que dedicaram tempo e esforço para a elaboração das propostas.  

Firmamos o presente compromisso com o a população de Chapada dos 

Guimarães. 

 

 

 

Gilberto Schwarz de Mello  

Prefeito  

 

Carlos Eduardo de Lima Oliveira 

Vice-prefeito 

 


