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APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano foi estruturado, em linhas gerais, com o objetivo de apresentar à 

comunidade juinense a CARTILHA DE COMPROMISSOS deste governo.  

Com este Plano de Governo pretendemos contribuir, democraticamente, para 

o desenvolvimento da cidade de JUÍNA-MT, com a implementação de 

programas baseados nas Políticas Públicas oferecidas à nossa sociedade, com 

o intuito de promover o crescimento do município por meio do apoio e 

incentivo aos diversos setores e atividades do comércio, indústria, turismo e 

de serviços, de onde se espera ampliar nossa capacidade de produção e 

agregar valor aos bens e serviços aqui produzidos, o que, certamente, 

impactará na geração de emprego, renda e bem-estar à população juinense. 

Noutra perspectiva, observa-se que o clamor da população, não é por 

aspirações inalcançáveis ou irreais. Ao contrário, a população reivindica o 

básico de uma sociedade - que trabalha e contribui - e, por essa razão, 

tem direito a receber dos governantes, serviços públicos de qualidade na 

saúde, educação, segurança e mobilidade urbana; valores de honestidade, 

ética e moral no trato com a coisa pública. Enfim, o que deveria ser 

considerado e oferecido como pressuposto natural e indissociável da vida 

pública, infelizmente, não tem sido em nossa cidade, porém, é fato revelado 

aos futuros gestores, o exemplo de administração pública que vem sendo 

praticada em nosso país, pelo Presidente Bolsonaro.   

 Uma imensa responsabilidade recai sobre aqueles que atendem ao 

chamado da vida pública para se colocarem à frente dessa luta. Cabe a esses 

detectarem e afastarem a influência perversa de grupos minoritários e 

poderosos, que capturam o poder estatal para usá-lo em benefício próprio. 

Cabe-lhes, também, reconquistarem, pela conduta irrepreensível, a confiança 

que os cidadãos já não mais conferem à prática política.  

 Por fim, torna-lhes indispensável, o dever de gerirem as instituições 

públicas com políticas que assegurem, de forma sustentada, a proteção social 

e as oportunidades econômicas para todos os munícipes dessa pujante cidade 

de JUÍNA, que se constitui num importante polo regional do Estado. 



Nesse sentido, entende-se que a atuação de um governo sério e 

comprometido com as causas sociais deve ir ao encontro das necessidades e 

das expectativas da população. Portanto se empreenderá todo esforço 

necessário no combate aos problemas enfrentados pelos munícipes, com o 

intuito de mais bem qualificar a vida dos juinenses e, ao mesmo tempo, 

oferecer-lhes a oportunidade de sonhar com uma realidade muito melhor e 

tangível. Sem prejuízos de outros temas relevantes, definimos 7 (sete) 

frentes de trabalho: 

I. SAÚDE 

II. EDUCAÇÃO 

III. ESPORTE, CULTURA E LAZER 

IV. AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO 

V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

VI. INFRAESTRUTURA URBANA E ESPAÇOS DE LAZER 

VII. TURISMO 

VIII. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

I. NA ÁREA DE SAÚDE: 

 A vida é o bem mais precioso. Não se pode admitir a sua 

mercantilização (uso das instituições e recursos destinados à saúde, para 

usufruir benefícios próprios), muito menos o sucateamento dos serviços de 

saúde. 

Neste campo de trabalho, daremos ênfase a 3 estratégias: 

1. Atenção básica 

2. Revitalização dos Postos de Saúde 

3. Lutar pela transformação do Hospital Municipal em Hospital Regional 

 

I.1. Atenção Básica 

 A atenção básica, primeiro nível de cuidado assistencial e médico a ser 

ofertado pelo poder público, será uma prioridade de governo, em que se 

buscará parceria com o governo federal e estadual por meio de cooperação 

institucional na prestação de serviços de: vacinação, planejamento familiar, 

saúde da família, farmácia, consultas, atendimentos médicos e odontológicos. 



 Visando efetividade dessa estratégia, tem-se interesse e propósito de 

estender e especializar a saúde preventiva, atingindo grupos e minorias em 

situação de vulnerabilidade social: menores, mulheres, idosos, deficientes, 

comunidades tradicionais (indígenas), grupos de risco e pessoas com 

transtornos psiquiátricos.  

  

 Para a efetivação desta estratégia, especifica-se as seguintes medidas: 

- Aquisição de equipamentos de ressonância magnética e Hemodiálise. 

Com essa ação, ter-se-á um redução significativa no transporte de pessoas 

para tratamento de saúde em Cuiabá e a consequente redução na 

superlotação da casa de apoio. Inicialmente, enquanto não se dispuser do 

equipamento de ressonância magnética, buscar-se-á viabilizar essa utilização 

por meio de convênio de parceria público-privada (PPP) com hospitais e 

laboratórios existentes na cidade.  

- Reestruturação da farmácia básica com a ampliação da oferta de 

medicamentos à população, objetivando o fortalecimento das ações de 

promoção e prevenção à saúde, sobretudo a pessoa idosa e aos portadores 

de doenças crônicas (diabetes, hipertensão e outras comorbidades e 

patologias, etc.), bem como, a promoção da atenção integral à saúde da 

mulher e da criança. 

- Criação e Implantação o Centro de Atendimento de Medicina Natural 

onde a população terá acesso ao atendimento com avaliações por 

profissionais qualificados e devidamente credenciados por entidades 

competentes. Nesse sistema de atendimento serão oferecidos os seguintes 

tratamentos terapêuticos: fitoterapia, hidroterapia, psicoterapia, quiropraxia, 

massoterapia, terapias florais, homeopatia e outros. Entende-se que a 

criação do Centro de Atendimento supracitado, representa para a população 

uma alternativa de escolha no tratamento das patologias, seja complementar 

ou integrativa. Essa atividade medicinal tem reconhecimento e amparo em 

legislação estadual e federal. (Lei Estadual nº 9567/2011 e Lei Federal nº 

8080/1990).  



- Criação de sistema de saúde alternativo, denominado Farmácia Viva, 

em que a população interessada terá acesso ao tratamento terapêutico 

natural, com plantas e ervas medicinais cultivadas em espaço reservado pela 

Prefeitura do Município para implantação da Horta Comunitária. Sob a 

orientação de profissionais credenciados, as pessoas consultadas serão 

atendidas, conforme diagnóstico apontado pelas avaliações de profissionais 

competentes, de acordo com as enfermidades observadas nos pacientes 

(Farmácia Viva), para os quais, gratuitamente, serão fornecidas as plantas e 

ervas medicinais adequadas ao tratamento. 

 

 I.2. Revitalização dos Postos de Saúde 

 A situação atual em que se encontram os postos de saúde da cidade 

de Juína requer uma ação imediata de reforma de suas instalações físicas, 

visando propiciar melhores condições de trabalho aos funcionários que ali 

labutam e garantir o atendimento digno e eficiente aos usuários. 

 Além disso, será construído um abrigo na frente dos postos de saúde, 

com o objetivo de oferecer melhor acomodação e conforto aos usuários que 

buscam atendimento e que, muitas vezes, por chegarem muito cedo ao local, 

enfrentam filas sem qualquer proteção contra o sereno, chuva e sol. 

 Propõe-se, também, a implantação de novos postos de saúde (UPAs), 

em locais, ainda, não atendidos, de acordo com levantamento e necessidades 

detectadas. Destaca-se, em especial, a implantação de um Posto de 

Atendimento Avançado na Praça, ao lado do CISC, no Módulo 5.   

 

 I.3. Transformação do Hospital Municipal em Hospital Regional 

 A cidade de Juína, se constitui num polo regional conglomerando as 

cidades de Brasnorte, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Colniza e Aripuanã. 

Nesse contexto, é de suma importância, destacar os serviços de assistência 

médica e hospitalar, que pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atende a 

população deste município e boa parte da população dos municípios 

mencionados, sobrecarregando sua capacidade de atendimento, 

particularmente do Hospital Municipal de Juína.  



 Por essa razão, propõe-se, encetar um luta junto ao Governo do Estado 

e Ministério de Saúde do Governo Federal, no sentido de que esse Hospital 

pela sua função social e considerando sua essencialidade no atendimento às 

pessoas mais carentes do polo regional, seja ampliado em sua capacidade e 

elevado à categoria de Hospital Regional, sendo que sua manutenção, além 

do município, ficaria a cargo, de forma compartilhada, também, dos 

municípios vizinhos, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério de Saúde 

(SUS).       

II. NA ÁREA DE EDUCAÇÃO: 

 EDUCAÇÃO - agente transformador, emancipador e inclusivo. O 

acesso à escola é um direito de todos e a maior ferramenta para uma inclusão 

social sólida e perene. Em outras palavras, é como nos ensina a sabedoria 

popular: “A educação é uma herança que, mesmo das pessoas mais simples, 

ninguém toma.” 

 Tem-se como tarefa, enquanto gestores públicos, a inquestionável 

responsabilidade pela educação no município de Juína, concebendo-se, 

fisicamente, uma escola capaz de educar as crianças, jovens e adultos, tal 

como elas são, a partir das especificidades locais e situação real em que se 

encontram no campo ou na cidade. 

 Considerando a situação real em que se encontra o sistema e as 

unidades educacionais, tornam-se necessárias mudanças a partir de uma 

nova gestão administrativa e pedagógica que se comprometa com uma 

educação com qualidade social, inovação, valorização dos profissionais 

da educação, acessibilidade, inclusão social, participação da comunidade e 

melhores oportunidades para geração de trabalho, emprego e renda, não só 

para aqueles que estudam ou militam na educação, mas, principalmente, 

para toda a comunidade.  

 Além disso, na gestão a que se propõe, serão desenvolvidos projetos 

especiais para ampliar e qualificar melhor o atendimento às modalidades de 

ensino que requerem procedimentos especiais: Educação Especial, Ensino de 

Jovens e Adultos (EJA), Educação Indígena e Educação do Campo. 



 A Escola em Tempo Integral, bem como a implantação da Escola 

Militar, também precisa ser desenvolvida no Projeto Político Pedagógico, 

elaborado em conjunto com a comunidade escolar. É importante considerar 

que os casos de sucesso no ensino brasileiro estão diretamente relacionados 

ao fortalecimento da relação escola-comunidade.  

 Nesse sentido, será dado apoio a projetos desenvolvidos pelas 

comunidades escolares promovendo-se maior integração entre a escola e a 

comunidade. Daí a necessidade de os profissionais da educação civil e militar 

que atuam na formação escolar, participarem ativamente desde a elaboração, 

avaliação, publicação, implementação e execução das ações desenvolvidas 

em todos os períodos de funcionamento da escola. 

 

III. ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 A população juinense precisa de opções de lazer, esporte e 

entretenimento, atividades essenciais para o desenvolvimento integral da 

pessoa humana e ao bom convívio social. Na verdade, as práticas recreativas 

e desportivas são fundamentais para redução de problemas sociais e 

formação de cidadãos. 

 As áreas de esporte e lazer são fundamentais não apenas para 

contemplar e inserir pessoas com habilidades específicas e que se proponham 

a competir. É, antes de tudo, política social pública para o tempo livre da 

população.  

 Como uma prática necessária e saudável para todos em todas as 

idades, deve estar voltada para os diversos segmentos sociais e disponível 

para a prática por todos, não somente para os mais habilidosos. 

A. Área de ESPORTE: 

 Na área de ESPORTE haverá incentivos aos jovens dos bairros em 

práticas esportivas de todas as categorias, inclusive das artes marciais. Para 

os atletas serão fornecidos uniformes e equipamentos básicos como, por 

exemplo: bolas, redes, raquetes, etc. 



 Serão promovidos torneios municipais, com a participação de todos os 

bairros e comunidades vizinhas. Serão reativados os eventos esportivos 

realizados em parceria com os municípios vizinhos, com a reedição dos 

Campeonatos Regionais de Futebol de Campo e de Salão, resultando em 

benefícios físicos e de integração dos atletas da região. 

B. Área de CULTURA: 

 O plano de governo para a área de cultura, tem como pressuposto 

básico o incentivo à participação dos jovens nos programas de formação na 

área cultural e revelação de talentos nas diversas áreas da cultura, como: 

música, dança, literatura, pintura, artes plásticas e artes cênicas. 

 Nesse sentido, propõe-se a construção de um Centro de Eventos para 

infância e Juventude na área livre da Lagoa da Garça, garantindo-se a 

segurança necessária, onde serão destinados espaços para realização das 

diversas atividades culturais, prevendo-se, inclusive, a instalação de um 

palco com concha acústica para apresentação de shows musicais, festivais de 

música e dança, esportes marciais, peças teatrais e concursos de poesias, 

repentistas, etc. 

 Além disso, propõe-se, também, a Criação da Banda Sinfônica Mirim, 

destinada, especialmente, para crianças de 07 a 12 anos, com o objetivo de 

propiciar a formação musical, convívio social, espírito de equipe e valorização 

das composições e instrumentos musicais. Periodicamente, essa Banda 

Sinfônica fará apresentações à sociedade juinense e visitantes. Espera-se, 

que, uma vez consolidada a implantação desse projeto, a Banda se constituirá 

em referência regional e, quiçá, estadual, tornando-se em orgulho da 

sociedade juinense e, em especial, dos pais e familiares das crianças.  

C. Área de LAZER: 

 C.1. Adequações físicas, para Ampliação das opções de lazer na 

Lagoa da Garça, prevendo-se total segurança dos usuários, com a 

implantação de novas alternativas de apoio e diversão, como:  

- Instalação de um chafariz com fonte luminosa;  



- Praça de alimentação, próximo ao palco com concha acústica, 

mencionado no item B, acima;  

- Construção de uma passarela, sobre a lagoa, para que a população 

possa apreciar o movimento dos peixes ornamentais e a plantas aquáticas, a 

serem adquiridas pela Prefeitura;  

- Colocação de pedalinhos na lagoa, para serem utilizados pela 

população (especialmente, por crianças, acompanhadas dos pais ou 

responsáveis);  

- Edificação de uma estrutura, com altura aproximada de 8 (oito) 

metros, em que no topo será executada uma plataforma, prevendo-se acesso 

de público limitado e sistema de proteção, que servirá de mirante, onde as 

pessoas possam se deleitar com a vista panorâmica de toda a cidade de Juína. 

 C.2. Implantação de pistas de caminhada e ciclovia, no canteiro 

central das Avenidas Juscelino Kubitscheck (JK) e Brasília, numa 

extensão aproximada de 8,0 km, prevendo-se para os caminhantes e 

ciclistas, a construção, a cada 1,6 km, de quiosques com bebedouros para 

hidratação, instalação de bancos para descanso e equipamentos de ginástica 

de alongamento e musculação.  

 C.3. No local mais alto da cidade, próximo à pista de motocross, 

será construído um mirante de, aproximadamente, 6,0 metros de altura, 

sendo que no espaço inferior do mirante será construído uma área de lazer 

no entorno, para que a população a utilize como ponto de encontro de amigos 

(conversas, tererê, chimarrão, etc). 

IV. AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO 

 IV.1. Na Agricultura Familiar 

  Criação de uma patrulha rodoviária (equipamentos básicos de 

terraplanagem) a ser utilizada na construção e/ou melhorias das vias de 

acesso (vicinais e carreadores) das pequenas propriedades (chácaras) 

instaladas no entorno da área urbana de Juína, visando auxiliar essa classe 

produtora no escoamento da produção da agricultura familiar, essencial no 



abastecimento de hortifrutigranjeiros à população juinense. Vale destacar 

que essa ação programada se constituirá de um projeto de lei do executivo 

municipal, lembrando que a execução desse projeto necessita da aprovação 

do poder legislativo do município. 

 Implementação de um programa de apoio e assistência técnica para os 

agricultores da agricultura familiar com o objetivo de melhorar a 

produtividade na área utilizada para produzir mais e com melhor qualidade. 

  

 IV.2. No Agronegócio 

 Para o setor do Agronegócio, pretende-se promover o desenvolvimento 

dessa atividade, considerando a pequena área relativa de utilização com 

agricultura de médio e grande porte frente à grande disponibilidade de terras 

agricultáveis, ainda não exploradas pelos proprietários.  

 Ainda, no setor do agronegócio, serão implantadas políticas de 

incentivo e apoio técnico à atividade pecuária, visando seu desenvolvimento, 

posto que Juína possui o segundo maior rebanho de gado bovino do Estado, 

e, no entanto, grande parte dessa atividade segue modelos tradicionais de 

pecuária intensiva, com relativa baixa produtividade e qualidade. 

 Diante disto, a seguir apresenta-se as metas previstas para o setor: 

1) Incentivar a expansão de produção de grãos;  

2) Promover o melhoramento da genética dos rebanhos; 

3)  Estabelecer políticas de incentivo ao confinamento, bem como, o 

abate no município, com o intuito de agregar valor à atividade. 

 

V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 O setor de indústria no município de Juína ainda se mostra incipiente, 

carecendo de ação do poder público no sentido de estimular essa atividade, 

com apoio e incentivo ao beneficiamento de produtos como a madeira, o 

pescado e a carne bovina. 



 Uma atividade que terá o incentivo da gestão municipal será a indústria 

moveleira, promovendo-se igualdade de concorrência com outros produtos 

de madeira, não originários da região. 

 Outro programa de governo refere-se ao apoio e incentivo para 

formação e criação da Cooperativa dos Feirantes, no sentido de estruturar 

um espaço adequado para comercialização e conservação dos produtos, 

evitando-se perdas por não se dispor de equipamentos (freezers) para 

preservação das condições de utilização dos produtos. 

 O setor do comércio de Juína é composto de, aproximadamente, 3.000 

(três mil) estabelecimentos comerciais, o que, de certa forma denota a 

importância desse importante segmento para a economia de Juína. 

 Nos setores do comércio e indústria, quanto à empregabilidade, serão 

priorizadas com incentivos as empresas aqui instaladas e que promovam a 

geração de empregos. Para suporte a essa meta, será reivindicado a 

implantação de uma agência do Sistema Nacional de Emprego - SINE em 

Juína. 

 

VI. INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E ESPAÇOS DE LAZER 

 Para a área rural, será implantado um programa intensivo de 

manutenção e conservação das estradas vicinais, inclusive no período 

chuvoso, no sentido de possibilitar aos agricultores, seja da agricultura 

familiar, seja do agronegócio, boas condições para escoamento de seus 

produtos, durante todo o ano. 

 A mobilidade urbana é política de responsabilidade do município, 

segundo a Constituição Federal. Nesse setor serão realizadas diversas ações, 

propiciando visualmente uma feição mais bela e aconchegante à cidade de 

Juína, assim como, buscar-se oferecer novas opções de lazer e melhoria da 

qualidade de vida aos munícipes. 

 No enfoque da mobilidade, a ação programada contempla melhorias 

nas principais avenidas da cidade, promovendo-se seu embelezamento com 

intervenções físicas e ordenamento dos estacionamentos de veículos, na 



forma vertical ou inclinada; implantação de pistas de caminhadas e de 

ciclistas; espaços de convivência; arborização e ajardinamento do canteiro 

central; iluminação especial com superpostes. 

 Para as ruas dos bairros, será implementado um programa de 

asfaltamento e sinalização das ruas em terra e manutenção e sinalização das 

ruas pavimentadas.    

 Para os espaços de lazer, será implementado um programa de 

revitalização das praças dos bairros e distritos, com o intuito de oferecer 

melhores condições de convívio e diversão, especialmente, das crianças.  

 

VII. TURISMO E MEIO AMBIENTE 

 O Turismo é uma das principais potencialidades de nossa economia, 

uma vez que Juína tem um forte apelo pela preservação do meio ambiente e 

das reservas indígenas. Vale destacar que 60% do território do município, se 

constitui em área demarcada para as comunidades indígenas. 

 Portanto, é imprescindível que se implemente uma política para o 

turismo que se atente para a sustentabilidade e o apoio às atividades do 

setor. A sustentabilidade compreende a conservação do meio ambiente 

combinada com o desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, para 

o setor de turismo propõe-se as seguintes metas: 

VII.1. Estruturação dos locais turísticos para melhor recepção dos 

visitantes, com enfoque na segurança e proteção dos turistas. Tomando-se, 

por exemplo, o distrito de Fontanilhas, local aprazível de grande fluxo de 

turistas, situado à margem esquerda do Rio Juruena, serão instalados, nas 

áreas públicas, quiosques com churrasqueira, bancada com pia e água 

encanada e ponto de energia elétrica.   

 

VII.2. Retorno da promoção do Festival de Pesca, realizado em 

Fontanilhas. Em razão do grande público que para ali se dirigem nessa época, 

serão tomadas medidas de segurança, tanto no acesso do trecho em terra, 



melhorando suas condições de tráfego e sinalização; quanto na proteção dos 

banhistas com estrutura de salvamento. 

 

VII.3. Política Ambiental  

 No que tange à política ambiental, política que deve se integrar com as 

demais políticas de desenvolvimento urbano, assim como com as políticas 

econômicas, a cidade de Juína, apesar de possuir rica biodiversidade 

necessita de estratégias de uso racional de tais recursos e a implantação de 

modelo de desenvolvimento que assegure sua perenidade para as próximas 

gerações. 

 Nesse sentido, um dos focos da política de governo será a revitalização 

do Rio Perdido, manancial utilizado no abastecimento de água da cidade. Com 

o passar do tempo, esse rio, antes caudaloso e provido de muita água teve 

seu volume de água sensivelmente reduzido por conta do desrespeito à Lei 

de preservação dos cursos de água, lei esta que prescreve a preservação de 

uma faixa de 30 metros de cada lado, de conservação da mata ciliar, fato que 

não ocorreu em razão da ocupação desordenada das terras localizadas a 

montante do rio, observando-se, cada vez mais a redução da lâmina d’água, 

pelo assoreamento do leito do rio.  

 Diante disso, propõe-se um programa de recuperação da mata ciliar 

das margens do rio, com plantio de árvores da região. Para se viabilizar esse 

programa, o município instituirá um plano de incentivo aos donos das 

propriedades, com um trabalho de conscientização dos proprietários para se 

engajarem nesse programa de benefício ao município, cujo objetivo principal 

é assegurar o abastecimento de água à população juinense e, especialmente, 

promover a proteção do meio ambiente.    

 

VIII. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 A vida em sociedade pressupõe determinadas condições e avanços em 

diversas áreas sociais. Por isso, propõe-se uma atuação que vá ao encontro 

das necessidades e das expectativas da população. 



 Na falta de melhores oportunidades de trabalho e de renda, as famílias 

ficam expostas às mazelas sociais (miséria, pobreza, fome, desnutrição, 

violência, exclusão e marginalização). Como se isso não bastasse, as 

desigualdades entre ricos e pobres é mais um elemento de tensão, pois as 

contradições sociais evidenciam que as classes sociais não usufruem da 

mesma forma de direitos fundamentais, como moradia, alimentação, 

transporte, educação, saúde, segurança, trabalho e outros. Realidade 

vivenciada, principalmente, nas periferias urbanas, mas que se repete, 

também, no meio rural. 

 Não basta fornecer atenção e suporte material para a população 

carente, se faz oportuna efetiva proteção das famílias, garantir benefícios 

sociais e oportunidades de trabalho e renda. É triste constatar que os espaços 

de acolhimento de indivíduos e grupos sociais em situação de risco (abrigos, 

albergues) são estigmatizantes e avultam o sofrimento do ser humano. Estes 

lugares, se mal administrados, não conseguem criar novas perspectivas para 

a população carente, nem fornecem as ferramentas para a emancipação das 

pessoas. 

 O trabalho (entendido como produção de riquezas) é uma construção 

coletiva e todos têm o direito de ter uma renda suficiente para atender às 

suas necessidades e às expectativas de sua família. O poder público deve, 

além de facilitar o acesso do trabalhador ao mercado de trabalho, capacitá-

lo para que consiga melhores oportunidades e remuneração.  

 Uma população despreparada para assumir postos de trabalho não 

pode ajudar o município no processo de desenvolvimento social e econômico. 

Portanto, no enfretamento das contradições sociais, faz-se necessário ter 

política pública direcionada à qualificação do trabalhador e a sua inserção 

no mercado de trabalho. 

 Além de trabalho e renda, sugere-se efetividade dos direitos e 

garantias fundamentais. O poder público deve cumprir a Constituição Federal 

e garantir a todos a cidadania. Indivíduos e coletividade(s) possuem direitos 

e demandas próprias, o poder público deve ter centros de atenção e apoio 

especializados de modo a cumprir a sua função. 



 Na área social, além do propósito de fomentar a qualificação dos menos 

favorecidos para o trabalho, conforme descrito acima, tem-se como metas: 

 VIII.1. Recadastramento da quantidade de pessoas que recebem 

Bolsa Família, com o objetivo de se obter um levantamento com vistas à 

concessão de complemento com cesta básica; 

 VIII.2. Levantamento do contingente de pessoas qualificadas 

como “moradores de rua”, para se estudar e definir uma solução para o 

problema, com atendimento psicossocial e triagem; 

 VIII.3. Cadastramento da população de baixa renda que 

demandam a necessidade e interesse pela casa própria, visando a 

implementação de um programa habitacional factível pelo município e de 

acordo com as disponibilidades do programa do Governo Federal “Casa Verde 

Amarela”. 
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