
PLANO DE GOVERNO DO PSDB (PARTIDO DEMOCRATA SOCIAL BRASILEIRO) 

 Esperança de um Alto Taquari melhor.

Dados do candidato a prefeito: Vanderley Santeiro Teodoro. 

 Natural: Mineiros – GO 

 Mãe: Avanir Santeiro Teodoro 

 Pai: Eurides Ferreira Teodoro 

 Data de nascimento: 03/11/1957 

 Portador do RG 1870141-8 e CPF: 133.594.281-53 

 Título: 0005 5324 1872 

 Endereço: Rua Gerônimo Marques, n° 295 – Centro, Alto Taquari. 

Casado com Vânia Maria Carrijo, graduada em assistência social pela universidade Federal 

do Mato Grosso. Tendo como filha Vanessa Carrijo Teodoro que se encontra cursando medicina 

veterinária na UNIFIMES – GO; 

Qualificação: Cursou licenciatura plena e bacharelada de Nutrição na Universidade 

Federal do Mato Grosso. Técnico em eletrônico, técnico agrícola. 

Foi produtor rural e pecuarista por 25 anos, empresário na construção civil e habitação 

(responsável pela implantação do loteamento residencial santeiro). É atual comerciante e 

proprietário da Galeria V3 e Constrular V3. 

Gerou empregos em vários setores, tanto agrícola tanto comercial na construção civil, 

foi Secretario da Associação de Amigos de Alto Taquari, Secretario do Plebiscito da 

Emancipação de Alto Taquari, Secretário do Primeiro Partido de Alto Taquari por oito anos. Foi 

Secretário do PTB de Alto Taquari, Secretário vice-presidente do Sindicato Rural, 

Administrativo do Banco Sicredi de Alto Taquari. Fundador do Rotary Club de Alto Taquari. 

oi Secretário e agora é o atual presidente do PSDB F

Foi candidato a vice-prefeito em 2008 ao lado do candidato a prefeito, José Camargo do 

partido PV. Em 2012, foi candidato a prefeito junto do vice-prefeito Toninho do Açougue 

também pelo PV. Foi candidato a prefeito pelo PSDB junto com o vice-prefeito Geraldo em 

2016 e na Suplementar com o vice-prefeito Gregório T. de Almeida em 2017. 

  Plano de governo:

Dados do candidato a vice-prefeito: Fabio Barbosa de carvalho. 

 Natural: A lto Araguaia – MT  

 Data de nascimento:  25/05/1965 

  Residente: Alto Taquari 

  Pai: Sebastião Flávio de Carvalho  

  Mae: Irene Barbosa de Carvalho  

  Casado com: Leticia Gabriela Vilela Carvalho 

  Filhos: Thiago Mota Carvalho 

Brunna Nathaly  



Honório de Carvalho 

Fabíola vilela de carvalho 

Monalisa vilela de carvalho 

Formado na faculdade de odontologia em Anápolis go em 1991 

Especialista em implanto ontologia em 2010 

Centenas de cursos conferencias e congressos por varias capitais do brasil. 

Portador do CPF 352.905.361-91 e RG 475756 – MT  

Email: OdontoclinicoFabio@hotmail.com 

Fone: (66) 9 9627 8750 e (66) 3496 1257 

1. Saúde: 

- Ampliar a estrutura de atendimento a saúde, qualificar melhor os funcionários da saúde 

oferecendo oportunidades de cursos 

- ampliar os aparelhos com a melhor tecnologia e resolução  

- implantar matadouro municipal oferecendo oportunidade aos micro e pequenos produtores em 

geral 

- criar condições de parcerias com as casas de centros de reabilitação de dependentes químicos 

- melhorar a estrutura das casas de apoio fora do município (Barretos, Rondonópolis etc) 

- rever as condições da FUNSAT oferecendo melhores condições e apoio em toda a estrutura e 

administração 

- dar suporte aos conselhos em geral 

- abrir vagas para estagiários da saúde em geral 

- aumentar o numero de médicos com a estrutura de alta qualidade, resolução e manter toda a 

estrutura existente. 

- implantar atendimentos nas casas, em sistema de visitas aos doentes cadastrados e outros 

pacientes, facilitando as condições dos doentes em dias e horas evitando deslocamento do 

enfermo. 

- rever a distribuição dos medicamentos para os carentes 

2. Educação: 

- implantar cursos superiores oferecendo melhores condições aos estudantes de baixa renda, 

evitando deslocamento do município. 
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- convênios com outras faculdades e universidades juntamente oferecendo bolsas de alunos de 

baixa renda 

- nomeação dos diretores escolhido por funcionários da área 

- apoio a Pestalose 

- apoio aos deficientes especiais em geral 

- criar mais creches para atendimento na demanda suprindo as necessidades do município 

- oferecer internet e inclusão digital pelos recursos do município para todos melhorando as 

condições dos alunos 

3. Segurança 

- buscar recursos para implantar condomínio habitacional para os policiais civis e militares, 

manter separados. 

- repassar a cede do SISC para administração da creche ao lado e construir novo local com 

melhores condições e espaço e equipamentos de alta qualidade 

- manter a estrutura para os policiais no atendimento a população, como armamentos, veículos e 

equipamentos em geral. 

- implantar segurança municipal terceirizada 

4. Infraestrutura 

- buscar convênios habitacionais para famílias de baixa renda 

- aquisição de ônibus e vans para alunos, eventos, excursões esportivas. 

- manutenção das estradas vicinais municipais facilitando o escoamento dos grãos e na parte da 

pecuária (agropecuária) 

- ampliar depósito de agua como caixa de aguas e construção de mais poços artesianos para o 

abastecimento de agua dos consumidores com o tratamento adequado de acordo com a 

vigilância sanitária dentro dos padrões da saúde 

- adquirir nova área para cemitério 

- estruturar construções de logradouros para o escoamento de aguas pluviais evitando 

transtornos e perigos de contaminação, acidentes etc. 

- reparos das pavimentações asfálticas na área urbano evitando transtornos e acidentes e 

prejuízos para os usuários  

5. Cultura: 

- construção de locais para eventos culturais, folclóricos, cursos, festas tradicionais de diversos 

locais e regiões. 



- dar apoio as fanfarras, cursos e concursos musicais como festival de musicas e escolas das 

mesmas 

6. Assistência social  

- implantação do CREAS (centro de referencias social) 

- levantamento e atendimento adequado aos idosos, programas com eventos e dinâmicas para 

exercitar as memórias E a parte física aproveitando experiências o passado. 

- verificar e apoiar as famílias carentes em cestas básicas e etc; 

- casas de apoio ao idoso com estrutura de atendimentos de funcionários da saúde 

- assistência funeral aos carentes na aquisição de caixões e materiais necessários nos dias de luto 

na casa mortuária 

- dar assistência social aos pacientes portadores de câncer, diabéticos juntamente com seus 

parente ou que esteja nos cuidados do mesmo 

7.  Turismo: 

- construções de cascatas nos ladrões da represa do lago, fazendo assim um local de laser para as 

famílias com a fiscalização dos responsáveis, construções de bosques arborizados para passeios 

das famílias nas suas horas e lazer. 

- exploração das cachoeiras existentes na região municipal para caminhadas em trilhas 

- arborização mais intensa no localidade do lago para sombras e descansos para as famílias 

- desenvolver ecoturismo (ciclismo, caíque, academia ao ar livre, gincana de varias modalidade 

na área do lago, tirolesa, futebol, natação, corridas, perdestes, etc) 

8: indústria e comercio: 

- buscar recursos para a implantação de fabricas de rações para atendimentos ao pecuarista em 

geral sendo assim gerando empregos diretos e indiretos 

- construção de mini frigorifico legalizados ao atendimento aos pequenos fornecedores e 

produtores da região na venda de seus produtos, etc 

- incentivar (5S – Senai, SESC, SESI< SENAR, SENAC) 

- aquisição de áreas para caminhões em momento de descanso com a estrutura de banheiros e 

restaurantes, etc para evitar transtornos no transito da cidade 

- incentivar o curso de costureiras, lavanderias, sapateiros, celeiros, estofados e etc. 

9. Meio ambiente; 

- aumentar a arborização da cidade 

- preservar as nascentes em geral e as áreas de reservas permanentes  

- ampliar hortas comunitárias, viveiros de mudas nativas da região e outras em geral 



- recuperar as voçorocas, evitando assoreamentos.  

10. Agricultura e pecuária: 

- promover eventos e incentivar as pesquisas nas melhorias da genética das sementes da soja, do 

milho, do algodão e no meio pecuário (implantações de embriões e inseminação) 

- promover cursos na área da pecuária (cria, recria e engorda) como inseminação, transferências 

de embriões e outras cursos em geral 

- incentivar  tecnologia e a implantação de piscicultura buscando e dando apoio ao sindicato 

rural 

11. Esporte e laser 

- construir centros de inventos em geral 

- promover campeonatos municipais de varias modalidades (futebol em geral, vôlei, basquete, 

tênis, natação, xadrez, dama, bocha, canastra, truco, dominó e pebolim) 

12. habitação: 

- buscar recursos para projetos habitacionais com recursos estaduais, federais, municipais em 

geral para o desenvolvimento da cidade gerando empregos em vários setores (pedreiro, pintor, 

furador de foça séptica, carpa de quintal, Calheiros, vidraceiros, carpinteiros, engenheiros, etc. 

- aquisição de terras para construção de habitação de baixo custo para carentes e assistência em 

busca dos recursos da caixa econômica federal 

- oferecer empréstimos consignados aos funcionários públicos na área da habitação 

13. Criar outros e fortalecer os conselhos municipais existentes 

- buscar melhorias de internet junto a Matel 

- apoio na construção do clube de laser (ASPAT para funcionário público) 

 

 


