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INTRODUÇÃO 
 

Este Plano apresenta as principais propostas da candidata Tânia Conrado e da “Coligação Progresso, Amor 
e Ação”, compostas pelos partidos PSC e DEM, para a administração municipal no período 2021-2024. O 
conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua 
trajetória de vida, como primeira dama, vice-prefeita, cidadã e mãe.  

A construção de uma nova Rosário Oeste é a idealização de um projeto que compartilhamos, e 
convidamos todos os cidadãos para estarem junto conosco na concretização desse ideal. 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a população 
Rosariense. Contempla todos os setores com ideias inovadoras e que têm como eixo central a articulação 
interinstitucional e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal, 
de forma a que estas instituições passem a exercersua responsabilidade social com o município. 

Nossa intenção maior não é mostrar um caminho novo, mas uma nova forma de caminhar, durante todo 
o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo planejamento. Esses são os princípios 
que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da 
população. 

Pretendemos implantar um novo Modelo de Gestão na administração municipal, propondo e executando 
projetos estruturantes.Iremos estabelecer metas e governar com foco nos resultados, integrando todas as 
áreas de atuação do Governo. Nossa Gestão terá foco em instrumentos de planejamento e 
acompanhamento de metas pautadas na disciplina da execução orçamentária, nas boas práticas de 
Governança e na implantação de planos e projetos para a concepção de soluções criativas para a cidade de 
Rosário Oeste.  

Nossa Coligação tem o compromisso de uma gestão com Progresso, Amor e Ação, com a participação da 
sociedade e transparência em todos os atos administrativos, liderando com motivação e empenho um novo 
tempo para Rosário Oeste. 
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OBJETIVOS PRINCIPAIS DE ATUAÇÃO DE GOVERNO 
 

 Governar dialogando com a sociedade de forma transparente com ações voltadas primordialmente as 
pessoas que mais precisam buscando a igualdade social; 

 Governar com Responsabilidade Fiscal; 
 Estabelecer Políticas Públicas de Caráter Social de Forma Inclusiva Para Todos os Cidadãos 
 Governar estabelecendo uma Gestão Orçamentária Participativa e Democrática; 
 Potencializar as ações na Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Turismo, Políticas Públicas para as 

Mulheres, Esporte, Juventude, Lazer, Segurança, Trabalho, Receita, Emprego e Economia; 
 Desenvolver uma Estrutura Administrativa, Orçamentária e Previdenciária, com foco na Gestão, 

Planejamento, Controle e Resultado; 
 

Princípios para a Atuação do Governo 

 Gestão Responsável 
 Controle e Combate a Corrupção 
 Planejamento e Organização 
 Transparência e Respeito 
 Diálogo e Participação 
 Ação, Atitude e Integração 
 Conhecimento e Confiança 
 Credibilidade e Experiência 
 Trabalho e Dedicação 

 

Visão para a Cidade 

Nosso Plano de Governo apresenta um posicionamento de otimismo e reconquista do respeito da 
sociedade em relação ao serviço e ao poder público. Queremos uma cidade socialmente justa, 
economicamente sustentável e viável, preocupada com a vida das pessoas e com suas questões ambientais. 
Pautaremos nossas ações em uma gestão que traga orgulho para os cidadãos. Estas ações representam uma 
visão diretiva para este governo com vigência de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. 

Ao estabelecer o envolvimento e participação da população, pretendo tornar Rosário Oeste uma cidade 
reconhecida pela gestão pública de alto desempenho, focada em alguns pontos fundamentais: 

 Construir o governo em uma gestão profissional, responsável e competente, pautada pela adoção 
periódica de medidas que estabeleçam as melhores práticas e modelos em todos os níveis de atuação do 
governo; 

 Fomentar infraestrutura da cidade adequada às demandas do seu povo, e que estas sejam compatíveis 
ao crescimento da população, mostrando com isso, uma visão e planejamento de longo prazo; 

 Melhorar periodicamente a qualidade dos serviços públicos prestados pela Prefeitura, garantindo ao 
cidadão a inserção e o alcance à administração com qualidade e respeito; 

 Promover o desenvolvimento da economia de Rosário Oeste, através de medidas de incentivos a micro e 
pequenas empresas, a projetos do artesanato local, ao comércio formal e informal, aos produtores 
agropecuários e a indústria, incentivando a economia criativa de forma competitiva e sustentável, para 
potencializar a criação de emprego e renda aos cidadãos; 
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 Aperfeiçoar a gestão econômica, ampliando a capacidade de captação de recursos do município, 
fomentando parcerias junto ao setor privado e ao terceiro setor, e alinhar as políticas municipais com as 
estaduais e federais; 

 Impulsionar e garantir o uso sustentável do patrimônio ambiental, cultural e histórico, frente ao processo 
de desenvolvimento da cidade; 

 Intensificar a racionalização das despesas na administração municipal; 
 Implementar novos métodos e tecnologias em favor da melhoria da gestão pública municipal e oferta de 

serviços ao cidadão; 
 Apoiar, valorizar e sobretudo respeitar o cidadão Rosariense, na dimensão do bem comum, promovendo 

a inclusão, igualdade e respeito a diversidade, na certeza de ser esse o motivo e a razão primordial da 
administração municipal. 
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DIRETRIZES PARA AÇÕES DE CURTO E MÉDIO PRAZO 
 

Município apto para firmar convênios 

O Município de Rosário Oeste tem inúmeros desafios e alguns necessitam de resposta imediata. O 
principal deles é estar apto para receber transferências voluntárias de outras esferas de Governo. O 
município atualmente não possui todas as certidões necessárias para firmar convênios e outros ajustes. Com 
isso, somente pode receber recursos em áreas que não necessitem de tais certidões, como saúde. Os 
programas de infraestrutura dos Governos Federal e Estadual exigem que o município esteja apto e em dias 
com suas certidões. Temos que essa é uma medida urgente, que demandará uma ação imediata de nosso 
Governo. 

 

Contas Públicas 

Governar com despesas e não com receitas. Gastar menos do que se arrecada e diminuir o peso da 
máquina pública, evitando desperdícios e tornando a aplicação dos recursos públicos mais eficientes. Esses 
princípios orientam as ações que devem ser tornadas de imediato: análise minuciosa das contas públicas 
com vistas e eliminar os desperdícios e as distorções existentes no custeio da máquina pública. Para tanto, 
em parceria com a Associação de Municípios e o Tribunal de Contas, iremos implantar as boas práticas de 
Governança, incluindo os mecanismos de controle e transparência, para que todos os atores sociais possam 
desde o início acompanhar o que se faz e o que se gasta no Governo. Faremos, ainda, uma avaliação 
processo a processo dos contratos existentes, restos a pagar e da dívida do município. 

 

Serviços Públicos 

De imediato avaliar a qualidade dos serviços públicos, principalmente na área de saúde, para melhorar a 
oferta em razão da demanda reprimida existente, reavaliando as condições do Convênio com o Hospital 
AMPARO, com vistas ao seu aperfeiçoamento. 

 

Educação 

Preparar o ano letivo e rever a modelagem, gastos e custeio do Transporte Escolar, merenda e 
financiamento da educação. Esse debate é urgente e necessário e será feito com a participação da sociedade, 
servidores, pais de alunos e instituições que atuam na área educacional do município, considerando que há 
um passivo da carga horária em razão da Pandemia de 2020. 
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OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DE GOVERNO 
 

Todas as nossas ações têm como foco motivador estabelecermos políticas sólidas em todas as áreas de 
atuação, preparando a cidade para desafios cada vez maiores, visando a um município forte, organizado e 
sobretudo respeitado, sempre buscando uma permanente melhoria na qualidade de vida das pessoas, 
amparando, atendendo e apoiando primordialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, 
principalmente crianças, mulheres e idosos, respeitando a diversidade e promovendo a inclusão. 

Neste Plano fortaleceremos as políticas voltadas a saúde, com objetivo de termos uma cidade com um 
sistema básico de saúde eficiente, promovendo hábitos e costumes mais saudáveis para os cidadãos. 

Estabeleceremos melhorias constantes nas áreas de educação, cultura, turismo, esporte, lazer, 
juventude, políticas públicas para as mulheres, assistência social, trabalho, emprego, seja de forma 
independente, como também através de políticas integradas entre as áreas. Trabalharemos incansavelmente 
na construção e melhoria das estruturas municipais através de ações permanentes de Infraestrutura física e 
urbana, promovendo continuado trabalho de saneamento, pavimentação, habitação, meio ambiente, 
iluminação, reformas e ampliações. Promoveremos ações voltadas ao transporte escolar rural, segurança, 
economia, finanças, planejamento e orçamento, previdência, controle interno com ênfase na transparência e 
nas ações de combate à corrupção. 

Por fim, estabeleceremos políticas públicas para uma gestão responsável e eficaz voltadas as pessoas, 
promoveremos a qualificação e o aperfeiçoamento da máquina administrativa, valorizando e reestruturando, 
sempre que possível, os quadros de servidores da administração municipal. A seguir, destacamos alguns 
princípios:  

 Melhorar o acesso e a qualidade da prestação dos serviços públicos municipais;  
 Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados às demandas e ao 

crescimento da população; 
 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural e 

histórico no processo de desenvolvimento da cidade; 
 Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças rosarienses; 
 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e para o crescimento 

econômico sustentável; 
 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia rosariense; 
 Tornar Rosário Oeste uma das cidades mais integrada e acessível do ponto de vista urbanístico e cultural; 
 Melhorar os Indicadores de Desenvolvimento Humano - IDHda cidade  
 Posicionar Rosário Oeste como importante centro político e cultural no cenário regional 
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DIRETRIZES E AÇÕES POR ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

EDUCAÇÃO  -  O futuro começa  na infância 
 

Garantiremos uma educação de qualidade, buscando sempre a implementação continuada da escola, 
respeitando todas as fases e garantindo o acesso à escola e à educação a todas as crianças de forma inclusiva 
e diversa, objetivaremos potencializar a alfabetização,  possibilitando com isso uma melhor qualidade de vida 
das pessoas e a capacidade de buscas por melhores oportunidades. 

Entendemos que a melhoria da Educação está diretamente relacionada com a melhoria na formação, 
capacitação, instrumentalização e valorização dos professores e profissionais da área da educação, sendo 
esses importantes fatores para motivação dos profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino. 

Implantaremos modelos pedagógicos que garantam um ensino de excelência e que seja referência 
nacional. 

Garantiremos a oferta na creche municipal, pré-escola e escola de forma organizada e que garantam a 
efetiva formação dos alunos. 

Asseguraremos meios que possibilitem a inclusão do aluno na idade correta, ajudando com isso na 
formação e futuro de cada cidadão. 

 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à Educação Especial: 
Ampliar o número de vagas na educação infantil e buscar parcerias com as demais esferas 
governamentais para construção de mais uma creche, revitalizar os espaços existente para ampliar a 
oferta e qualidade da educação inclusiva nas escolas do município; 

 Revisão do Plano de Carreira e salário dos Professores e demais servidores da educação;  
 Promoção de melhoria na estrutura física, equipamentos e materiais pedagógicos das escolas e creche;  
 Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e estadual;  
 Implantação da biblioteca digital municipal (centro de pesquisa);  
 Incentivar a realização de cursos de formação continuada para os professores e demais profissionais da 

educação;  
 Projetos de intensificação de melhoria da educação básica,  
 Implantar curso anual preparatório para o ENEM; 
 Implantação do Programa de Informática nas escolas municipais;  
 Transformar Rosário Oeste em referência na educação infantil e ensino fundamental;  
 Buscar parcerias nas esferas estadual e federal para construção de quadras esportivas nas escolas rurais 

e disponibiliza-la para o uso da comunidade,aos finais de semana.  
 Garantir o fornecimento de merenda com qualidade e com acompanhamento de nutricionistas; 
 Incentivar aprática de movimentos culturais, artes cênicas, música e dança regionais nas escolas 

municipais; 
 Desenvolver projetos educacionais visando a orientação e combate às drogas e apoio a diversidade, com 

participação das famílias e das secretarias municipais; 
 Estimular ações educacionais que visem à promoção da prática da educação ambiental  
 Ampliar o número de veículos de Apoio a Equipe central da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) 

para melhor atender a demanda das escolas municipais; 
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 Proporcionar o apoio psicossocial disponibilizando uma equipe multiprofissional para atendimento as 
escolas e creches municipais; 

 Viabilizar a climatização das salas de aulas da rede municipal; 
 Atualizar e Cumprir as metas do Plano Municipal de Educação; 
 Aderir aos programas educacionais federais; 
 Reestruturar e fortalecer os convênios tanto com os entes públicos como com instituições privadas; 
 Reestruturar e fortalecer os conselhos; 
 Manter o modelo de gestão democrática nas escolas públicas municipais com eleições diretas para os 

cargos de direção; 
 Garantir o pagamento do Piso Nacional dos Professores; 
 Realizar concurso público para suprir vagas de professor e demais profissionais da educação; 
 Fomentar o Esportes e Recreação em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer 
 Adequar a estrutura física das escolas municipais atendendo aos critérios sanitários de higiene que 

garanta segurança para os profissionais da educação e alunos no enfrentamento ao COVID-19 e outros 
agravos virais.   

 

SAÚDE 
 

Promover uma Saúde humanizada para todos com dignidade e respeito, permitindo ao cidadão obter 
um atendimento com excelência e qualidade, promovendo a melhoria das estruturas físicas, humanas, 
farmacêutica, e na aquisição de novos equipamentos para melhor atender a população rosariense. 

Além da prevenção e tratamento de doenças, reconhecemos a saúde em sua definição ampliada, que 
engloba o bem-estar físico, mental e social. Dessa maneira, entendemos que ações direcionadas em outras 
áreas de atuação, como ampliação do saneamento básico, direito à moradia e educação, estimulo à 
aderência a estilo de vida saudável refletem no nível de saúde da população. 

 Reconhecer a atenção primária em saúde como a principal porta de entrada dos usuários do SUS, bem 
como seu grande poder de resolutividade; 

 Melhorar a infraestrutura de saúde; 
 Criação do Projeto “Saúde Itinerante” para atender as comunidades da zona rural;  
 Programas de Educação continuada dos agentes de saúde e agentes de endemias;  
 Estabelecer parcerias com outras secretarias para prevenção de doenças e agravos da população; 
 Fortalecimento dos PSF’s (Programa Saúde da Família), através de Programas de Educação Continuada 

direcionadas aos profissionais de saúde, fornecimento de EPIs e outros insumos, manutenção de 
Programas do Ministério da Saúde (Saúde da criança, da mulher, do idoso, pré-natal); 

 Estímulo à prática de atividade física e estilo de vida saudável, através da expansão de academias ao ar 
livre em praças da cidade e comunidades rurais, caminhadas e atividades aeróbicas com 
acompanhamento profissional qualificado; 

 Potencializar as atividades junto da Pessoa Idosa, com o Programa HiperDia, alimentação saudável e 
caminhadas; 

 Projeto Piloto: Implantar e garantir o atendimento em uma unidade de Saúde no horário de 7:30 às 22h; 
 Manutenção e fortalecimento de campanhas educativas, de rastreamento, tratamento e atenção a 

enfermidades específicas, como setembro amarelo (suicídio), outubro rosa (câncer de mama), novembro 
azul (câncer de próstata e diabetes), dezembro vermelho (AIDS), entre outros; 

 Concluir a reforma do Centro de Especialidade Médica; 
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 Estruturar o Centro de Especialidades Médicas (CEM), garantindo atendimento nas áreas de pediatria, 
ginecologia e obstetrícia, ultrassonografia, dermatologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, 
psiquiatria, geriatria e Raio-x; 

 Garantir atendimento de urgência e emergência 24h; 
 Fortalecer parceria com Hospital Amparo, visando ao tratamento de agravos que exigem internação 

hospitalar de baixa/média complexidade e ampliar a equipe médica hospitalar; 
 Manutenção de convênios com serviços de saúde de média/alta complexidade em Cuiabá e outros 

municípios, garantindo atendimento a diversas especialidades médicas e multiprofissionais, apoio 
diagnóstico e terapêutico, internação hospitalar e cirurgias, através de PPI e consórcio; 

 Estabelecer casa de apoio aos pacientes e seus familiares em tratamento fora de domicílio. 
 Atualização do Plano Municipal de Contingenciamento ao combate à pandemia da COVID-19, com 

atenção especial ao fornecimento de EPIs e insumos específicos destinados aos profissionais da saúde, 
bem como realização de testes sorológicos para COVID-19 (teste rápido); 

 Ações de combate a endemias e epidemias, como dengue, Zika e Chikungunya; 
 Fortalecer rastreamento, diagnóstico e tratamento adequado de doenças infectocontagiosas, 

historicamente prevalentes em nosso município, como HIV, hanseníase e tuberculose. 
 Realizar concurso público para suprir vagas de profissionais da área da saúde; 
 Manter contrato com o consorcio de saúde com o Vale do Rio Cuiabá; 
 Manter o Centro de Atendimento ao COVID-19 durante a pandemia; 
 Manter o tratamento fora de domicílio; 
 Manter o transporte com qualidade para consultas, exames e tratamento (hemodiálise e C.A), em 

Cuiabá; 
 Implantar o Programa de Pilates; 
 Manter e melhorar o Programa Ritmo Saúde; 
 Melhorar os equipamentos das unidades de saúde; 
 Manter o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família); 
 Manter o PMAQ-AB; 
 Ampliar os exames do laboratório municipal, bem como, sua estrutura física; 
 Implantar posto de saúde no Distrito de Arruda; 
 Disponibilizar ambulância para os Distritos de Arruda e Marzagão, Juquara e Jatobá; 
 Ampliar o número de ACS e ACE; 
 Ampliar a equipe da VISA (Vigilância Sanitária); 
 Manter o PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salário); 
 Ampliar o fornecimento de medicamentos da farmácia básica; 
 Manter a informatização das unidades de saúde; 
 Intensificar a busca pelas emendas parlamentares estaduais e federais destinadas à saúde; 
 Ampliar o atendimento médico semanal nas localidades rurais; 
 Ampliar o Programa “Saúde na Escola”; 
 Manter a equipe completa de toda as unidades de saúde; 
 Buscar formas legais para reconhecimento dos direitos adquiridos dos ACS e ACE; 
 Reestruturar a equipe que presta atendimento na zona rural; 
 Manter o Programa de Imunização da zona urbana e rural. 
 Manter o Programa de prótese dentária; 
 Fortalecer e ampliar os serviços de fisioterapia. 
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PLANEJAMENTO URBANO/INFRAESTRUTURA/OBRAS 
 

As ações de Planejamento Urbano, Infraestrutura e Obras são objetivos primordiais do nosso governo. 
Ampliaremos as ações relacionadas a melhoria da qualidade e organização urbanística do nosso município, 
como saneamento,pavimentação e iluminação em diversas ruas da nossa cidade. 

Para tanto, em razão da baixa capacidade de investimento do município, para os empreendimentos 
estruturantes faremos os projetos para captarmos os recursos necessários junto a outras fontes de 
financiamento. 

Focaremos na qualidade dos serviços de infraestrutura urbana, revitalizando a cidade e os bens 
públicos, tais como Avenidas, ruas,praças, parque, prédios e feira. 

Por fim, de acordo com a nossa capacidade de investimentos executaremos obras que melhorem a 
mobilidade e que as mesmas sejam pautadas na acessibilidade, qualidade e respeito ao cidadão e aos 
recursos públicos. 

 Realizar uma gestão democrática que oportunize espaços para conferências municipais, seminários, 
fóruns e reuniões para debater a política de desenvolvimento urbano; 

 Implantar e reestruturar os instrumentos legais (Plano Diretor, Código de Postura) 
 Regularização fundiária urbana através do REURB 
 Realização de obras de pavimentação e conservação das principais ruas e em bairros periféricos; 
 Projeto de reforma da feira municipal para inclusão do pequeno produtor e comerciantes autônomos 

locais;  
 Projeto para construção de um novo cemitério, revitalização do antigo, bem como, construção da capela 

mortuária;  
 Implantar a patrulha mecanizada com calendário fixo e continuo para manutenção das estradas vicinais 

do município;  
 Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaços acessíveis de convivência e 

lazer, o que implica em implantar equipamentos esportivos e recreativos, bem como na arborização e 
embelezamento; 

 Projeto de revitalização das entradas do município (MT-010, BR 163/364); 
 Implantar o Projeto “Caminho Seguro” que visa manutenção e substituição das pontes existentes de 

madeira em condições precárias por ponte de cimento na zona rural; 
 Buscar apoio dos governos estadual e federal na ampliação da rede de água; 
 Melhoria das condições de trabalho dos servidores do DAE (departamento de água e esgoto). 
 Aprimorar o Plano Municipal de Iluminação, onde administraremos de forma planejada, a manutenção e 

ampliação da iluminação pública na nossa cidade, com substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de 
LED, garantindo mais segurança ao munícipe; 

 Revitalizar o Parque Zeze Balduino para proporcionar atividades de lazer com qualidade e segurança à 
população; 

 Promover a adequação do Aterro Sanitário Municipal. 
 Disponibilizar uma estrutura exclusiva para atendimento na limpeza e manutenção da área urbana do 

Distrito de Bauxi; 
 Viabilizar estudo e buscar parceria para construção de poços artesianos em pontos estratégicos do 

município (urbano e rural) para auxiliar na distribuição de água; 
 Regularizar coleta de lixo dos perímetros urbano (sede e distrito);  
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MEIO AMBIENTE/AGRICULTURA 
 

Vamos trabalhar para que haja incentivo e crescimento, mas sem deixar de lado nossa responsabilidade 
de promover uma gestão preocupada em preservar nossos recursos ambientais. Implementaremos políticas 
de educação ambiental continuada, incentivo à reciclagem de materiais e uso equilibrado dos recursos 
naturais e energia. 

 Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos municípios de aquisição de 
gêneros da merenda escolar de produtores locais;  

 Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de acordo com a aptidão 
de cada comunidade;  

 Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos seus respectivos recipientes;  
 Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, por meio de cursos de 

capacitação voltados aos produtores rurais,  
 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na agricultura familiar,  
 Perfuração de poços artesianos na zona rural do município. 
 Projeto “Todo Agricultor é Empreendedor” (Cursos de administração voltado a agricultura- Público-alvo: 

Famílias do campo);  
 Incentivar a criação de uma Cooperativa de Reciclagem para a coleta seletiva de resíduos, estabelecendo 

com essa ação a sustentabilidade do meio ambiente e geração de renda a famílias carentes; 
 Promover campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição correta dos resíduos 

recicláveis; 
 Implantação de projeto para criação de Hortas Municipais, fomentando assim a economia das famílias de 

baixa renda; 
 Buscar parcerias com esferas estadual e federal para aquisição de patrulhas mecanizadas para atender as 

associações dos pequenos produtores; 
 Inserir o município nos programas que visem possibilitar o agricultor familiar, trabalhador rural e 

comunidades tradicionais o acesso à moradia digna no campo; 
 Incentivar a cadeia produtiva do município (piscicultura, pecuária leiteira, apicultura e agricultura 

familiar);  
 Contratar profissional veterinário para auxiliar os produtores rurais; 
 Incentivar e apoiar os pequenos, médios e grandes produtores do município nas suas diversas áreas de 

atuação; 
 Apoiar os feirantes, melhorando a estrutura física e ampliando os dias de funcionamento (a discutir com 

a categoria); 
 Aprimorar a estrutura logística para atendimento aos pequenos produtores no transporte de seus 

produtos ao mercado consumidor; 
 Valorizar o Conselho Agropecuário do município, oportunizando a participação do mesmo nas decisões 

dos investimentos do Fundo Municipal de Agricultura; 
 Estruturar brigada de combate a Incêndios, através de parcerias com Governo Estadual e Terceiro Setor. 

 

SEGURANÇA 
 

Este setor é de inteira responsabilidade do Estado, porém é de conhecimento de todos nós que, se 
ficarmos dependente somente do Estado, a comunidade acaba desamparada, por isso, nossa determinação é 
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de fazermos uma reunião nos primeiros dias de mandato com as autoridades locais do judiciário, legislativo e 
executivo e manter o fiel compromisso de honrar o que foi planejado no setor de infraestrutura, para junto 
traçarmos as ações na área de segurança pública do município. 

 

CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
 

Nossa diretriz para a cultura do município baseia-se na identificação e fortalecimento dos elementos e 
vocações culturais. 

Quanto ao esporte é tê-lo como objeto eficiente para a promoção da cidadania e melhoria da qualidade 
de vida das pessoas. Estabeleceremos ações coordenadas em conjunto com as Secretarias de Saúde e 
Educação, de forma a promover o esporte, a atividade física e o lazer na perspectiva do desenvolvimento 
humano e da formação integral do cidadão. 

 Implementar Programas de incentivo às práticas de esportes e realização de eventos esportivos (passeios 
ciclísticos, torneios e competições entre escolas);  

 Revitalização de 100% das quadras poliesportivas dos bairros: Aeroporto, Nossa Senhora Aparecida, 
Santa Isabel, Centro e das comunidades de Bauxi, Marzagão, Pindaival e Raizama; 

 Resgatar a banda municipal “Isaac Dias”; 
 Buscar parceria com os governos Estadual e federal para criação de novos espaços esportivos que 

contemple e oportunize a prática de outras modalidades (Basquetebol, handball, vôlei de areia, 
atletismo, entre outras modalidades); 

 Apoiar,respeitando o que determina a lei, todos os eventos esportivos realizado no município ou 
representando este (Prova de Laço, ciclismo e outras modalidades); 

 Buscar parcerias com a iniciativa privada e outras esferas de governo para a revitalização e adequação do 
Ginásio de Esporte, área interna e externa, tornando um setor complexo esportivo, sendo referência no 
acolhimento aos eventos esportivos no município; 

 Buscar parcerias para reforma e ampliação do Estádio Hollando S. Campos, para melhor acolher o 
esporte rosariense e suas torcidas; 

 Elaborar políticas de incentivo a prática de esportes; 
 Resgatar os festejos de manifestações culturais (carnaval, natal, réveillon, festas religiosas); 
 Criação de espaços fixos para realização de eventos e manifestações culturais; 
 Promover Corrida em datas específicas no município (1º de maio, aniversário do município, entre outas); 
 Promover ações para criação de Campeonato de Futebol de Campo; 
 Estabelecer projetos de divulgação e incentivo à visitação da FUNCULTUR (Fundação de Cultura e 

Turismo de Rosário Oeste); 
 Promover e incentivar o turismo na Praia das Embaúbas, cachoeiras, grutas, cavernas secas e alagadas, 

através de melhorias na infraestrutura, parcerias com a iniciativa privada, outras esferas governamentais 
e ações de marketing; 

 Promover e incentivar o turismo histórico municipal; 
 Resgatar o cururu e o siriri como patrimônio cultural mato-grossense; 
 Revitalizar a Praça Manoel Loureiro, com identificação dos pontos históricos (Marco do Fogo Simbólico, 

local de massacre, chafariz, placas contando história dos casarões,antigo letreiro, dentre outros); 
 Construção de um coreto na Praça Manoel Loureiro; 
 Restauração para o abrigo dos taxistas; 
 Criação do Projeto “Adote uma Praça” com a iniciativa privada; 



12 
 

 

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
 

Nossa diretriz para Assistência e Promoção Social baseia-se na luta incansável pela humanização, 
diminuição da desigualdade e redução da pobreza, através de políticas efetivas de assistência, inserção e 
reinserção social para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e o fomento de ações para ampliação 
da abrangência assistencial domiciliar. 

Pretendemos garantir a universalidade dos direitos à assistência com equidade e justiça social, 
objetivando sempre a redução das desigualdades sociais dando ênfase ao direito a diversidade, tratando 
todos os cidadãos com igualdade plena, a fim de garantir a todas as pessoas o pleno exercício da cidadania e 
a melhoria da qualidade de vida do povo Rosariense. 

 Programa de orientação para prevenção de alcoolismo e drogas;  
 Buscar parceria junto ao Governo Federal e Estadual, através de projetos, para erradicação de casas sem 

condições mínimas de moradia;  
 Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo busca ativa para incluir pessoas 

atualmente afastadas dos programas pela falta de acesso à informação; 
 Desenvolver atividades de assistência e promoção social junto à criança e a família, nas áreas de 

educação, saúde, lazer e trabalho conforme ECA – Lei 8069/90; 
 Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que 

vivem, estratégias de sobrevivência, procedências e relações estabelecidas com as instituições; 
 Promover ações de sensibilização junto aos empresários locais para a reintegração de pessoas 

desempregadasao mercado de trabalho; 
 Oportunizar espaço de sociabilidade, estimulando a convivência social e comunitária e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, junto a população da 
terceira idade. 

 Fomentar ações sociais em datas comemorativas como São João, Páscoa, dia das crianças, dia do idoso, 
outubro rosa, pessoa com deficiência, entre outros; 

 Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a população idosa; 
 Implementar os programas existentes voltados ao atendimento da terceira idade, oportunizando ampliar 

a quantidade de atendimentos e melhorar a qualidade do serviço prestado; 
 Criar Centro de convivência da melhor idade, espaço exclusivo para realização de eventos de lazer aos 

nossos valiosos homens e mulheres, que muitos contribuíram e contribuem com o nosso município; 
 Implementar os programas existentes de atendimento a criançase adolescentes, oportunizando ampliar 

a quantidade do atendimento e melhorar a qualidade do serviço prestado; 
 Implantar com o apoio da iniciativa privada projetos de inclusão e humanização, voltados a atender a 

família rosariense, tais como: Projeto Meu Filho, Minha Vida; Projeto Girassol; Projeto Mão na Roda e 
Projeto meus Quinze Anos, dentre outros; 

 Manter um calendário contínuo de programas sociais, visando à promoção da cidadania; 
 Combater o déficit habitacional, buscando junto ao Governo Federal e ao Governo Estadual, iniciativas 

privadas e instituições financeiras, diferentes linhas de financiamento e ações de parcerias para viabilizar 
a construção de unidades habitacionais no nosso município, como o Programa Minha Casa, Minha Vida 
do Governo Federal; 

 Criar fluxo de acolhimento para criança, adolescente e mulheres vítimas de violência sexual e doméstica; 
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EMPREGO, TRABALHO E RENDA 
 

Entendemos que uma cidade bem cuidada, bem planejada e com serviços públicos que funcionem 
naturalmente atrai investimentos. Entendemos ainda que o empreendedorismo, principalmente do pequeno 
e micro investidor é um dos maiores vetores de geração de renda. 

 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as iniciativas voltadas ao 
desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; 

 Estabelecer uma legislação adequada que estimule o empreendedorismo; 
 Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas; 
 Fomentar as atividades de agricultura familiar e pecuária, reconhecendo-as como base importante da 

economia municipal; 
 Estabelecer políticas de incentivo fiscal para empresas que desejem se estabelecer no nosso município; 
 Buscar parcerias junto às entidades SENAI, SEBRAE, SENAC e SENAR, a fim de promover cursos de 

qualificação profissionalizante dos munícipes urbanos e da zona rural. 
 Incentivar a cultura do associativismo e cooperativismo para os artesões locais, buscando o 

desenvolvimento de suas habilidades e sua profissionalização, oportunizando meios para exposição e 
comercialização de suas artes. 

 

RECEITAS 
 

Considerando os inúmeros desafios para a execução do plano proposto e as limitações financeiras do 
município, faz-se necessário implementar políticas que busquem melhorar a arrecadação própria municipal, 
bem como o acesso a outras fontes de financiamento. 

 Realizar a implantação total do Cadastro Patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis; 
 Melhorar a fiscalização nas ruas com relação aos vendedores ambulantes, disponibilizando condições de 

trabalho; 
 Criar o balcão de Negociação para viabilizar quitação de dívidas ativas; 
 Apoiar e incentivar as entidades locais representantes do comercio na realização do Bolão de Prêmio, 

sendo parceiro desta entidade na busca de caminhos para a valorização do comércio local; 
 Fazer uma gestão visando cumprir os compromissos do município;  
 Sanear a dívida ativa imobiliária e mobiliária; 
 Usar de mecanismos possíveis para que tenhamos um incremento nos índices de arrecadação de ICMS e 

FPM, serviços e outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Povo rosariense, 

É com enorme alegria que eu, Tânia Conrado da Costa, candidata a prefeita da nossa Rosário Oeste, e 
Jair da Moveis Felipe, candidato a vice-prefeito, apresentamos nossos ideais e propostas de governo para a 
apreciação da sociedade rosariense.  

Foi através da escuta sincera e da vivência da realidade da nossa cidade que implementamos este plano 
de governo e queremos com ele registrar nosso compromisso de construção de uma Rosário Oeste mais 
humana, justa, igualitária, participativa, responsável, transparente e democrática. 

Acreditamos honestamente que a administração pública da nossa cidade deve ter como objetivo final a 
felicidade e bem-estar das cidadãs e dos cidadãos rosarienses. Imbuídos nessa crença, lutaremos pela 
segurança das nossas famílias, pela garantia dos serviços de saúde, educação, lazer e infraestrutura, pelas 
ações assistenciais e pela geração de emprego e renda.  

Não temos dúvidas de que essas palavras que aqui escrevemos se materializarão em uma sociedade 
com mais equidade, que irão dirimir as desigualdades sociais e possibilitar às nossas famílias exercerem a 
cidadania de forma plena. 

Convidamos você para juntos, ombro a ombro, construirmos uma nova Rosário Oeste e assim, ao chegar 
em dezembro de 2024, olhar para o passado com orgulho, certos de que estaremos melhores que hoje e 
reconquistar a esperança de que somos um povo próspero e feliz! 

Por fim, agradecemos a Deus e pedimos asbênçãos do Pai Celestial para que nos inspire, oriente e 
capacite nesse propósito de bem servir ao povo querido da nossa cidade. 

Com o coração cheio de Fé e Esperança! 

Tânia e Jair. 


