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SAÚDE 
 Realização de um seminário municipal de saúde em 2021, para tratar sobre todos 

os problemas relacionados a área, iniciando com micro reuniões nos bairros e 
distritos, para verificar, ouvir e atender as demandas da sociedade; 

 Implantar junto ao Centro de Convivência Vó Paixão um formato de atendimento 
ambulatorial para idosos com especialidades voltadas a geriatria; 

 Publicar os repasses do Estado e da União para permitir que o Conselho 
Municipal de Saúde, os conselhos locais e a população tenham conhecimento 
sobre o recebimento e gastos dos recursos; 

 Promover a adequação necessária ao bom funcionamento e eficiência das 
Unidades de Saúde do município; 

 Criar setor de maternidade com no mínimo 5 quartos equipados com sala de 
partos e berçário e com equipe de trabalho especializada em obstetrícia; 

 Construção de um novo Laboratório Municipal; 
 Reforma e ampliação de todas Unidades de Saúde; 
 Melhora na estrutura e organização da Farmácia Básica Municipal, assim como a 

manutenção e melhora em sua disponibilidade de estoque; 
 Médico destinado apenas para os distritos do município; 
 Aquisição e Implantação de unidade móvel odontológica; 
 Criar Centro de Especialidades Médicas; 
 Ampliar número atendimentos oftalmológicos; 
 Construção do Centro de Reabilitação com novos aparelhos e mais profissionais; 
 Implantação do Serviço de Hemodiálise no município através de convênio; 
 Oferecer melhor oferta na Casa de Apoio em Cuiabá; 
 Cobrar e Executar o direito de realizar a coleta de materiais para exames 

laboratoriais em suas residências ou nas unidades mais próximas; 
 Aprimoramento da Central de Regulação; 
 Hospital Municipal novo; 
 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 

levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 
 
INFRAESTRUTURA 

 Programa intensivo e permanente de monitoramento das condições das 
estradas vicinais e rodovias municipais; 

 Realizar parceiras entre os produtores rurais e prefeitura para a manutenção de 
estradas rurais; 

 Estruturação e Reforma do Aeroporto Municipal e homologação junto à Anac 
para voos regionais regulares; 

 Estruturar pontos de parada de ônibus com cobertura, através de projeto 
licitatório para aquisições, em troca de exploração publicitária; 

 Viabilizar estudo e projeto junto ao DAES para sanar as deficiências de água no 
município para os próximos anos; 

 Transformação da Lagoa da Garça em parque com área para lazer; 
 Pavimentação de Travessia Urbana (Posto Figueira ao Aeroporto); 
 Iluminação e pista de caminhada na travessia Detran ao Posto 2001; 
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 Recuperar e ampliar a Patrulha Asfáltica do Município de Juína; 
 Limpeza itinerante nos bairros para os munícipes que não tem condições de 

pagar uma caçamba Bota Fora; 
 Implantar Projeto Paisagístico e de Iluminação em toda Avenida JK; 
 Dar continuidade a rede de esgoto nas principais ruas da cidade; 
 Fomentar o processo de reciclagem que hoje atua de maneira modesta na 

cidade, dando a ela a devida atenção merecida; 
 Ampliação da coleta seletiva de lixo, reciclagem e apoio às cooperativas de 

catadores; 
 Ampliar e reformar o cemitério municipal; 
 Readequação na captação de água; 
 Iluminação pública com melhorias utilizando -se de novas tecnologias junto a 

secretaria de obras; 
 Implantar um programa de Energia Solar em prédios públicos; 
 Realizar aterro na cabeceira de pontes de acesso a Cidade; 
 Continuar com a manutenção das estradas em terra indígenas; 
 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 

levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 
 
EDUCAÇÃO 

 Promover uma educação inclusiva respeitando as crianças nas suas diferenças 
sociais, intelectuais, físicas e nos seus tempos de aprendizagem; 

 Incentivo junto a entidades Públicas e Privadas a oferta de novos cursos de 
graduação e pós-graduação; 

 Buscar parceria junto ao Estado a possível implantação de uma Escola Cívico-
Militar; 

 Adaptar os horários dos Centros de Educação Infantil de acordo com o horário 
comercial, abrindo meia hora antes e fechando meia hora depois; 

 Buscar e possibilitar cursos de pós-graduação com instituições de ensino 
estadual, federal e particular; 

 Fomentar cursos profissionalizantes; 
 Utilização dos conselhos municipais de educação e do FUNDEB e Sindicatos para 

definir as políticas salariais e de educação no município que posteriormente será 
submetida a análise do conselho popular municipal; 

 Reorganizar as escolas que acolhem as crianças em turno integral, melhorando 
a sua estrutura e qualificando os profissionais com equipe interdisciplinar, 
discutida com a comunidade escolar; 

 Reativar a Educação Integral na Educação Infantil atendendo todas as faixas 
etárias; 

 Otimização dos espaços, dos processos pedagógicos, da organização, gestão e 
universalização gradativa da educação básica; 

 Fortalecer a política Municipal de Educação: Formação docente e condições de 
trabalho na realidade atual; 

 Melhorar as condições nas escolas para inclusão das crianças e jovens com 
necessidades especiais; 
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 Reformar e Ampliar as unidades dos Centros de Educação Infantil, ampliando 
brinquedotecas e parques no intuito de estimular a aprendizagem e interação; 

 Promover capacitação para os profissionais da educação para combater às 
discriminações de todos os tipos; 

 Elaborar um programa de formação continuada dos profissionais da educação, 
com profissionais especializados e conhecimento comprovado na área de 
atuação; 

 Implantar gradativamente e de forma escalonada, ao longo de 4 anos, o 
aumento do repasse da educação de 25% para 30% do orçamento; 

 Garantir transportes escolares de qualidade para alunos rurais; 
 Melhorar o programa de incentivo de tecnologias da zona rural adequando a 

realidade de cada comunidade; 
 Fortalecer e apoiar a gestão democrática com a autonomia nas escolas; 
 Reformar Escolas Públicas Municipais para atender os alunos com qualidade e 

dignidade para ofertar um melhor aprendizado; 
 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 

levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 
 
CULTURA 

 Promover oficinas culturais em diferentes bairros da cidade; 
 Apresentar semestralmente o calendário de atividades culturais e esportivas, 

difundir mais a cultura através programas literários, teatro e demais atividades; 
 Garantir Recursos para o Fundo Municipal de Cultura; 
 Consulta a população através de conferencia municipal de cultura para 

desenvolver políticas públicas referente a área cultural no município; 
 Aprimorar os eventos, como aniversário da cidade e demais datas 

comemorativas; 
 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 

levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 
 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 

 Ampliar o prédio da Secretaria da Agricultura, para oferecer melhor qualidade 
no atendimento, já que todas as Notas fiscais são emitidas pela SAMA; 

 Contratação e ampliação do número de Profissionais; 
 Criação de Campos para Pesquisas Agrícolas: Com intuito de serem testados os 

insumos e formas de manejos para agricultura convencional; 
 Incentivar a mecanização de todas as etapas do processo produtivo; 
 Ampliar e incrementar o Serviço de Inspeção Municipal, com qualificação e 

aprimoramento do pessoal e otimização do serviço; 
 Maquinários e implementos agrícolas com atendimento prioritário para 

pequenos agricultores; 
 Estudo de implantação de culturas e criações de rápido impacto econômico, 

como coco, avicultura, piscicultura e suinocultura; 
 Promoção de cooperação triangular para financiamento, como créditos rurais e 

micro créditos; 
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 Incentivo às cadeias produtivas (Ex. Milho ou soja > ração > criações > 
processamento (frigorífico) > transportes); 

 Reativar inicialmente com produtores já consolidados na cadeia do Peixe a 
possibilidade da Implantação do Frigorífico de Pescado e posteriormente levar 
aos demais interessados; 

 Ampliar o programa de Compra de Produtos da Agricultura Familiar para 
alimentação escolar; 

 Fortalecimento das cooperativas e associações de produtores rurais, com ênfase 
na agricultura familiar; 

 Valorizar a agricultura familiar; 
 Reavaliar o Plano de Aplicação de Recursos do ICMS Ecológico, e estabelecer 

metas para investimento legal oriundos deste recurso através do CONDEMA; 
 Criar um formato de Ceasa, onde os produtores vencedores de licitação para 

fornecimento dos insumos utilizados para abastecer a secretaria de Educação, 
Assistência Social, Saúde e as demais; 

 Investimento na Irrigação, Assistência Técnica e Comercialização em parceria 
com iniciativa Privada para produção de Café Clonal e demais culturas;  

 Criar alternativas para áreas degradadas nas propriedades rurais, assistência 
técnica fornecida pelo município; 

 Incentivar o setor primário extrativista como consolidação da produção de mel 
e derivados, possibilitando renda extra durante a entressafra da floresta aos 
apicultores e associação, possivelmente com indígenas como já acontece com a 
Castanha do Pará;  

 Incentivo a produtores implantarem indústria e comércio de mandioca para 
geração de renda e incentivo ao plantio em áreas inertes e pouco explorada; 

 Maior incentivo à produção de leite através de melhoramento genético, 
nutrição, assistência e consequentemente o aumento coordenado da bacia 
leiteira com a implantação de mais resfriadores e manutenção dos já utilizados; 

 Através da Ação conjunta da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente promover assistência em plantio de árvores frutíferas, com 
fornecimento de mudas a preços acessíveis ao produtor; 

 Incentivar uma Grande Exposição anual de produtos oriundos da Agricultura do 
município, com integração da cultura popular, possivelmente junto ao 
calendário anual da Expoju; 

 Reforçar a integração entre as vigilâncias ambiental, epidemiológica e sanitária 
com intuito de combater de maneira mais efetiva doenças; 

 Acompanhar e apoiar as iniciativas de recuperação do rio Perdido e 
principalmente, os seus córregos e afluentes. Com isso, visa-se não somente o 
equilíbrio ambiental, mas também o aumento e conservação das águas; 

 Levantar dados técnicos sobre a capacidade reservatória de abastecimento de 
água da cidade e planejar ações para as próximas décadas, se necessário; 

 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 
levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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 Promover ações para garantir segurança alimentar a todo cidadão, com 
incremento nas atividades já existentes e o fortalecimento das parcerias com 
entidades, organizações não governamentais e órgãos do governo 
especificamente voltados para essa finalidade, junto a feira municipal e 
comunidades;  

 Promover/Implementar junto ao Centro de Convivência Vó Paixão cursos 
voltados a idosos como exemplo: pintura, corte e costura, oficina, assim 
consequentemente se ocupa a mente e muitas doenças psíquicas são 
amenizadas; 

 Dar prioridade a projetos socioeducacionais que venham valorizar o combate às 
drogas por meio de ações voltadas especialmente para a juventude, sempre em 
busca de projetos inovadores que venha melhorar a qualidade de vida de toda 
população; 

 Reabrir o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em áreas com 
maior número de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; 

 Reativar as atividades do Centro de convivência Vó Paixão com aperfeiçoamento 
nas atividades oferecidas; 

 Possivelmente criação em cada bairro um Centro de Convivência, com 
aperfeiçoamento nas atividades oferecidas; 

 Aumentar parceria com a Escola Pestalozzi, proporcionando Equoterapia e 
demais atividades; 

 Fortalecer as clínicas de dependentes químicos existentes; 
 Implantar na administração Municipal o programa Jovem aprendiz; 
 Fortalecer as ações dos conselhos de direito; 
 Ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social como o CRAS; 
 Criação de um Centro Integrado Padrão de Assistência Social, onde ali se 

encontra o CRAS, CREAS e demais; 
 Aquisição de ônibus para atender a demanda da Assistência Social; 
 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 

levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 

ESPORTE E TURISMO 
 Criação de Centros esportivos e reforço escolar junto com o poder público; 
 Buscar Junto à Caixa Econômica Federal, a disponibilidade da iluminação do 

estádio e criação de centro esportivo; 
 Implantação de escolinhas esportivas nos bairros com diferentes modalidades; 
 Construção da quadra poliesportiva na Escola Osvaldo Cruz no distrito de 

Filadélfia; 
 Apoiar as ligas e associações esportivas do município; 
 Construir pista de skate com padrão de competição para incentivar crianças e 

adolescentes a disputarem provas dentro e fora do município; 
 Realizar dois campeonatos anuais de futebol de campo, com custo zero de 

inscrição; 
 Realizar torneios semestrais de voleibol, handebol, basquetebol e futsal; 



Página 7 de 9 
 

 Estimular a prática do atletismo entre crianças, jovens e adultos; 
 Incentivo maior as Associações voltadas ao esporte; 
 Incentivar e apoiar a prática de Motocross, Kart, Ciclismo, Wheeling e Incentivo 

à prática de várias modalidades esportivas, objetivando a interação da 
população com os mais diversos esportes, seja a nível amador, como também 
profissional; 

 Cobertura das quadras da Escolares dos distritos; 
 Implantar Escolinhas de futebol nos bairros e/ou no campo Municipal; 
 Mapeamento e criação de estrutura turística voltada ao turismo de aventura ou 

ao ecoturismo e turismo de pesca, em parceria com as comunidades indígenas, 
para viabilizar a autogestão dessas comunidades e a potencialização do turismo 
na região; 

 Desenvolver ações para alavancar o turismo em Fontanillas; 
 Apostar em turismo em áreas de extrativismo mineral e vegetal de forma a levar 

à tona como essas atividades geram emprego e renda; 
 Promover o festival de pesca, e festival gastronômico com comidas típicas de 

diversas regiões; 
 Turismo rural e gastronômico com parceria das prefeituras da região explorando 

as belezas da região; 
 Promover pesquisas criteriosas de origem, destino e interesse do turista para 

uma possível adequação ou busca de recursos para investimentos neste setor; 
 Incrementar o turismo no município fortalecendo suas potencialidades; 
 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 

levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 
 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS 

 Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a valorização 
dos servidores públicos concursados; 

 Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e 
controle interno; 

 Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos 
serviços terceirizados e conveniados; 

 Ampliar e otimizar os investimentos em educação, segurança, mobilidade, 
saúde, esporte e na cultura; 

 Adequação do número de secretarias, por meio de otimização de espaços e 
efetivos para redução de gastos públicos, com a flexibilização do trabalho 
constituído pela administração pública municipal; 

 Divulgar cotidianamente as atividades executadas pela Gestão em emissoras de 
rádio e televisão do município e redes sociais; 

 Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, 
especialmente para investimentos em infraestrutura; 

 Fazer parcerias com Entidades Religiosas; 
 Implantação do programa “Fale com o Prefeito”, permitindo contato direto do 

cidadão com o Prefeito de Juína – MT através de um programa semanal de rádio 
para que a população fale diretamente com o Prefeito e um link na página oficial 
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da Prefeitura, para apresentação de solicitações, reclamações, sugestões e 
considerações; 

 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 
levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 

 
SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA 

 Criação da Guarda Municipal por meio de concurso público, com ações de maior 
proximidade com a comunidade e operações pontuais em vilas e bairros com 
maiores registros de ocorrências, com a utilização das equipes táticas e móveis; 

 Apoiar as polícias Civil e Militar na busca de recursos junto ao estado, para um 
melhor aparelhamento; 

 Implantação de sistema eletrônico de monitoramento do município e outros 
equipamentos que auxiliem nos serviços ostensivos e investigativos; 

 Ampliação do atendimento do Procon com novas ações de orientação e 
atendimento à população com programa de pesquisa e acompanhamento de 
preços abusivos por parte do Procon; 

 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 
levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 

 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 Reativar a Secretaria de Indústria e Comércio; 
 Criação de nova área, mais moderna e com infraestrutura voltada a novos 

negócios e tecnologias, bem como ao nascente setor agroindustrial do 
município. Esse novo distrito industrial seria uma vitrine para a tão falada atração 
de indústrias; 

 Cria polo de Setor Moveleiro; 
 Incentivo a novas Indústrias de transformação; 
 Fomento ao cooperativismo e empreendedorismo; 
 Buscar a implantar do SINE (Sistema Nacional de Emprego); 
 Criar conselho municipal de empreendedores; 
 Buscar junto as lideranças apoio político estadual e federal o retorno das 

atividades do sistema S (Sesi/Senai e outros); 
 Fazer parcerias com ASCOM, CDL, SENAI, SIMNO, SEBRAE, SENAR e outros, para 

viabilizar a alocação e permanência de empresas no município; 
 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 

levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 
 
PLANEJAMENTO 

 Promover o diálogo regional, com vistas à construção de uma aliança de 
municípios com desenvolvimento de estratégias e aplicação de táticas de 
negociação e crescimento conjunto, baseados nas vocações específicas, nas 
principais demandas e no incentivo ao crescimento comum, à exploração dos 
potenciais verificados e à transferência de tecnologia e troca de experiências, 
notadamente nos campos de saúde, cultura, turismo, segurança, agricultura, 
mineração, extrativismo, habitação; 

 Estudo de integração multimodal aproveitando o Rio Juruena e futura ferrovia; 
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 Captação de Investimentos; 
 Buscar junto ao Intermat, a regularização fundiária de lotes urbanos; 
 Lançar a Companhia de Habitação de Juína – MT e iniciar um Plano Local de 

Habitação que diminua ou acabe com a situação de precariedade habitacional 
buscando cumprir as metas estipuladas desde o início do governo; 

 Parceria com alguma companhia aérea para viabilização de voos regionais 
regulares; 

 Criar políticas que venham fortalecer as atividades madeireiras e moveleiras no 
município; 

 Buscar junto aos Deputados Estaduais e Federais, emendas parlamentares para 
construção e revitalização das praças públicas do município; 

 Busca de convênio para pavimentação da BR 174 para Vilhena; 
 Reativar O “Tiro de Guerra”; 
 Reavaliar código Tributário Municipal; 
 Liderar com os demais municípios, a cobrança da pavimentação asfáltica de 

Castanheira a Colniza; 
 Criação de Sub Prefeituras nos Distritos municipais; 
 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 

levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 
 
FISCALIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA E SERVIDORES PÚBLICOS 

 Fortalecer o Controle Interno, transformando a atual unidade em Controladoria 
Geral do Município; 

 Contratar consultoria de gestão e serviço interno; 
 Fazer auditoria das contas públicas na transição de governo, análise de contratos 

com prestadores de serviço e fornecedores; 
 Diminuir cargos comissionados no município e aumentar a participação dos 

servidores efetivos, com a realização de concurso público; 
 Valorização profissional dos servidores de carreira: estimular a capacitação para 

a gestão dos funcionários de carreira; 
 Criação de programa jovem aprendiz, para atuar na prefeitura valorizando a 

formação técnico-profissional do jovem; 
 Discussão ampla com os sindicatos dos servidores públicos, com reuniões no 

mínimo semestrais; 
 Realização de congresso anual com os servidores de cada secretaria para discutir 

e escolher diretrizes de melhoria na prestação do serviço público, que serão 
deliberadas através de delegados em conferência dos servidores; 

 Melhorar o Plano de carreira dos Profissionais em todos níveis, Nossa gestão 
levanta a bandeira da VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 

 
 


