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INTRODUCAO 

 

Este Programa apresenta as principais propostas do candidato CORONEL 

GILDAZIO ALVES DA SILVA – do Partido Trabalhista Cristão  – Peixoto bem cuidada para a 

administração municipal no período de 2021-2024. 

O plano apresentado e uma plataforma de gestão seria comprometida com a 

População Peixotense, onde contemplara todos os setores com ideias inovadoras que tem 

como eixo central a articulação interinstitucional, a busca de parcerias com instituições 

públicas e privadas que atuam no âmbito municipal, para que possam praticar a 

responsabilidade social dentro do Município. 

 A elaboração desse programa de Governo Municipal servira como um 

instrumento norteador das nossas ações e traduzida em medidas que adotaremos ao longo 

da nossa gestão (2021-2024), medidas estas tidas como essenciais na estruturação do 

desenvolvimento do Município de Peixoto de Azevedo-MT tornando a mais atrativa e bem 

mais amada por todos. 

Iniciaremos a partir das ações mais simples, pois os grandes problemas começam 

com os pequenos, onde ordenaremos ações como a limpeza da cidade por uma qualidade 

de vida e fortalecer a imagem da cidade, bem como as ações mais complexas que visa 

desburocratização e conscientização de seus moradores sobre a nova forma de gestão do 

município, trazendo alivio fiscal e elevando a contribuição de todos munícipes na forma 

participativa de gestão, para a construção de uma Peixoto melhor e mais atrativa.  

Com determinação, mostraremos que e possível promover mudanças para 

acabar com a velha política de troca de favores e trazer melhores condições de vida para o 

Povo Peixotense. Lutaremos para conseguir infraestrutura de qualidade em nossas escolas e 

educação profissionalizante, melhores espaço e apoio ao esporte, cultura e lazer, por 

acreditarmos que e possível um município mais forte, mais justo e menos desigual com uma 

administração responsável e competente para gerir os recursos públicos. 
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Sabemos que as demandas de problemas apresentada em Peixoto de Azevedo-

MT são sempre maiores que as receitas provenientes, por essa razão vamos priorizar as 

demandas mais estruturantes que coloque Peixoto em outro nível no polo do 

desenvolvimento, que visa trazer melhor qualidade de vida da população.  

Em todas nossas frentes de trabalho realizadas pelas secretarias e pastas 

estratégicas da Prefeitura perseguiram um único lema: “ servir com excelência cada cidadão 

tido como cliente de nossos serviços”, melhorando a cidade, tornando-a mais bonita e mais 

atrativa. 

 Cada servidor público Municipal carregara em mente o seguinte lema  “O que 

eu posso fazer por Peixoto de Azevedo-MT, e não o que Peixoto deve fazer por você”,  

unidos todos em um só objetivo apresentar melhores resultados a cidade e ao homem do 

campo. 

Nessa construção de uma Peixoto mais bonita, seremos um Município de alivio 

a população, diante dos serviço e implantação de negócios que a prefeitura tenha que dar 

respostas, possibilitando o desenvolvimento do município, eliminando entraves 

administrativos que emperram o desenvolvimento, deixa a cidade menos atrativa para 

fixação de novas empresas e geração de novos empregos. 

Sabemos também, que teremos nesse período da gestão 2021-2024, várias 

transformações em face das medidas e reformas que transcorreram a nível nacional e 

estadual, onde afetará os recursos de repasse do fundo de participação dos Municípios, 

como reforma, tributaria, reforma administrativa e demandas essenciais para a elaboração 

de projetos para saneamento básico da cidade e do distrito de União do Norte, com vinda 

de recursos prevista para 2022. 

O desafio não e fácil, mas hoje e o único caminho para poder melhorar a vida das 

pessoas nesse contexto de crise e realizar um bom governo. Ninguém vai acreditar num 

prefeito que faz promessas irreais, absurdos e muito grandiosas.  

QUE DEUS esteja sempre acima de tudo e de todos !!!!!  

 

 



 o  

 

✓ Este programa de governo considera um posicionamento de Liderança para 

Peixoto de Azevedo-MT, pensando o desenvolvimento de Peixoto para 20 

anos.  De modo a posicionar Peixoto de Azevedo-MT em melhores níveis de 

desenvolvimento social e de índice de desenvolvimento humano, melhorando 

consequentemente os indicadores no ranking das melhores cidades a se viver 

dentro Estado de Mato Grosso. 

✓ No campo social posiciona a cidade, melhor qualidade de vida, um sistema de 

saúde básico eficiente e que promova hábitos e costumes mais saudáveis para 

a população integrada a educação e cultura. 

✓ Para isso seremos. 

o Uma cidade de referência por sua produção de ouro e início da 

produção de grãos, 

o A cidade referência por sua educação escolar, ensino básico, com 

ensino moral e civismo, denominada escola militar. 

o Uma cidade cujo sistema básico de saúde apresenta eficiência, tanto 

na qualidade de atendimento, quanto no número de beneficiados, 

o Uma cidade com a redução da pobreza extrema, sem desigualdade 

extremas e mais integrada culturalmente e socialmente. 

o No campo Econômico, a visão objetiva de uma cidade de reconhecido 

destaque pela alta atratividade de negócios, no campo de ouro, 

lavoura e pecuária, com reduzida taxa de desocupação e continuo 

crescimento da renda média dos seus trabalhadores. 
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o No campo da sustentabilidade, posiciona a cidade como referência 

regional em desenvolvimento sustentável com a preservação de seu 

patrimônio ambiental. 

o No campo Político, colocamos a cidade em uma mudança de postura 

de entender a gestão pública de tratar de forma séria e transparente, 

o jeito de fazer política, colocando Peixoto como cidade mais 

politizadas do que vem sendo realizada. 

 

 

➢ Evoluir na acessibilidade e na qualidade de prestação dos serviços 

públicos municipais. 

➢ Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais 

adequados as 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 de Peixoto de Azevedo-MT. 

➢ 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 Peixotense. 

➢ Tornar Peixoto de Azevedo-MT uma das cidades mais integrada do 

ponto de vista urbanístico e cultural. 

➢ Reduzir os indicadores de pobreza na cidade. 
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➢ Posicionar Peixoto de Azevedo-MT como importante produtor de 

ouro e no crescimento do plantio de lavoura de soja e milho. 

 

 

✓ Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, 

aproximando-o dos cidadãos. 

✓ Assegurar uma gestão profissional dotadas de instrumentos de 

planejamento e acompanhamento para toda máquina municipal. 

✓ Incluir participação social como diretriz de governo através de 

implementação de diversos mecanismo de diálogo com a população 

como PPA Participativo e Criação ou ativação de Conselhos 

Municipais nas diversas áreas. 

✓ Estabelecer uma perfeita integração entre políticas públicas 

municipais, estaduais e federais. 

✓ Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura 

(Meritocracia). 

✓ Garantir que os serviços públicos prestados pela prefeitura tenham 

o mesmo padrão de qualidade em todas as regiões da cidade. 

✓ Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de 

parcerias com o setor privado e outras esferas do governo. 

✓ Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao 

cidadão e da eficiência da administração municipal. 
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1) - Aprimorar softwares de gestão, com implantação de ferramentas para 

obter eficiência na arrecadação, apresentação dos gasto público e 

prestação de serviços online ao cidadão. 

2) Qualificar e capacitar do corpo de funcionários da Prefeitura e em todas as 

esferas, com cumprimento as novas competências política-administrativas 

adquiridas pelo município. Implantando programa de qualificação e 

incentivo a produtividade dos servidores públicos municipais. 

3) Analisar o plano de carreira do Servidor Público Municipal e os servidores 

públicos concursados, de modo que assumam cargos relevantes por 

competência e meritocracia. 

4) Implementação de processos de trabalho simples, seguro e impessoais. 

5) Melhorar a eficiência dos gastos públicos. 
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6) Reduzir número de funcionários comissionados e contratados da 

prefeitura, bem como serviços terceirizados que  não cumpre com a sua 

finalidade  e resultados esperados. 

7) Promover a reengenharia das Secretarias da Prefeitura com 

remanejamento d e funcionários para as pastas devidas.  

8) Eficiência na arrecadação, com a implantação de ferramentas 

georrefenciamento para gestão do IPTU e de emissão de notas fiscais para 

arrecadação do ISSQN, a fim de gerar maior eficiência do processo de 

arrecadação municipal. 

 

 

 

 

 

• Implantar  plataforma de ensino com as práticas de moral e civismo nas 

escolas, denominada escolas militares, tornando escola mais segura e 

organizada. 

• Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com 

atenção à Educação Especial; 
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• Promover ainda mais cursos de capacitação dos profissionais ligados à 

Educação, tanto na cidade, quanto no distrito de União do Norte; 

• Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de vagas 

ofertadas a cada ano; 

• Realizar reformas de todas as escolas da cidade de Peixoto de Azevedo e do 

Distrito de União do Norte. 

• Melhorar o programa de transporte escolar para os alunos da rede municipal 

e estadual dentro da cidade e principalmente da área rural. 

• Melhorar a qualidade de ensino que dependem de professores bem 

capacitados, com   da família na educação, material didático atualizado, devida 

supervisão dos alunos e professores, metodologias de ensino bem 

estruturadas. 

• Valorizar os profissionais da educação , com atingimento dos resultados 

esperados na nota de índice de desenvolvimento estudantil do Municipio. 

 

SAUDE 

 

• Participar ativamente na defesa dos interesses do Município, vista a definição 
das politicas estaduais e nacionais de saúde. 
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• Criar a clínica e Hospital da mulher, a fim de atuar preventivamente em 
doenças que assolam as mulheres. 

• Reformar os postos de saúdes, criando um ambiente de trabalho agradável 
para a recepção do publico a ser atendido. 

• Ampliar o atendimento de especialidades no Centro de Saúde; 

• Melhorar o atendimento do Posto de Saúde da cidade e do Distrito de União 
do Norte; 

• Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca 
de mais recursos para o Município; 

• Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de 
garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, 
assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à 
expectativa da população. 

• Atuação conjunta e proativa ao Conselho Municipal de Saúde, com a função 
de fiscalizar o cumprimento das normas da Lei complementar 141\2012, no 
que diz respeito a elaboração e execução do plano de saúde plurianual, ao 
cumprimento de metas para saúde, transferência de recursos aos fundos de 
saúde, a aplicação de recursos vinculados ao SUS, a destinação de recursos 
obtidos com alienação de ativos adquiridos com recursos vinculados a saúde 
etc....no sentido de construção de um plano Municipal de Saúde. 

• Melhorar a qualidade da atenção a saúde e da percepção da população quanto 
ao atendimento em saúde. 
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ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 

• Prover a cidade com serviços adequados de assistência social que atendam 
com qualidade toda população. 

• Prover da correta aplicação dos recursos recebidos e prestação dos serviços 
prestados pela assistência social. 

• Ampliar o atendimento do Conselho Tutelar na proteção dos direitos da 
criança e adolescentes. 

• Promover cursos de qualificação profissional do SENAI E SESC, nas áreas 
profissionalizante que mais necessitam. 

• Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

• Ampliar o Projeto Conviver com a intenção de adquirir uma sede própria; 

• Criação do Conselho Municipal do Idoso; 

• Implantar a Escola Municipal de Gestão da Cidadania; 

• Implantar o projeto Tenho Nome e Sobrenome, que busca criar parcerias 
com cartórios, tribunais de justiça e bancos para todas famílias possam ter 
seus documentos. 

• Implantar projeto em parceria com a cadeia publica.. 

• 1) Cartas do crime (prevenção nas escolas) 

• 2) Aubraco (canil) 

• 3) De volta para casa (presos Maria da Penha) 

• 4) Ampliação da fábrica de blocos (já existente em parceria com MP, 
conselho da comunidade e Prefeitura) 

• 5) Cultivando liberdade (limpeza dos canteiros da cidade) 

• 6) Vies da Liberdade (já existe, otimizar a oficina de costura para confecção 
de uniformes de projetos, hospitais e escolas. 
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TRABALHO 

 
• Fomentar e atrair a vinda de empresas de grande porte para cidade de Peixoto 

de Azevedo-MT; 

• Viabilizar local para servir de Polo Industrial em Peixoto, a fim de atrair 
empresas para sediar no município. 

• Possibilitar de se gerar incentivos a instalação de novas unidades industriais e 
comerciais no município, e do fortalecimento das existentes. 

• Incentivo a capacitação profissional com a implantação da escola técnico-
profissional e cursos vocacionais como importantes vetores para a atração de 
industrias. 

• Articular-se com entidade representativas para o setor de geração de emprego 
e renda. 

• Fomentar a instalação da feira livre do pequeno agricultor, com a implantação 
do espaço organizado para feirantes. 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA 
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• Cartão Postal da cidade de Peixoto de Azevedo-MT, realizar restruturação e 
revitalização dos canteiros com jardinagem e arborização ao longo de toda a 
BR, no perímetro que corta toda centro urbano de Peixoto de Azevedo-MT, da 
entrada até a ponte, com placas de indicação <<seja vem vindo a Peixoto de 
Azevedo>>. 

• Instalação de Academia ao Ar Livre e pista de caminhada ao longo dos 
canteiros  na paralela da BR –  no  canteiro de frente a câmara municipal; 

• Asfaltamento das laterais do Distrito de União do Norte(setor comercial), 
com plantio de arvores e  construção de Pista de Caminhada ao logo dos 
canteiros ao longo da MT. 

• Continuidade da construção da sede da Prefeitura Municipal e espaço externo 
de urbanização. 

• Melhoria das estradas vicinais com a manutenção das pontes nas áreas vicinais 
e distrito de União do Norte. 

• Termino da quadra de esportes do Distrito de União do Norte. 

• Reforma e adequação das praças públicas; 

•  Mobilidade urbana - Reorganizar os endereçamentos das avenidas e ruas de 
Peixoto, com a colocação dos nomes das ruas e avenidas e exigindo a 
numeração de cada residência; 

• Recapeamento de ruas e avenidas que se fazem necessárias; 

•  Incentivar o calçamento nas principais ruas dos povoados onde existe 
pavimentação asfálticas 

• Constituir a cidade iluminada, nas avenidas a serem estabelecidas de 
urbanidade. 

• Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do 
Município; 
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• Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de internet livre para 
a população; 

•  Viabilizar empresa para implantação de Internet no distrito de União do 
Norte. 

• Possibilitar maior controle da frota de veículos da Prefeitura Municipal na 
cidade e no distrito de União do Norte. 

• Aquisição de veículos para renovação da frota municipal; 

• Aquisição de veículos para as Equipes de Saúde da Família; 

• Manutenção com levantamento de pista das estradas vicinais da cidade de 
Peixoto e em atenção especial ao distrito de união do norte. 

• Criação de mais poço artesiano no distrito de união do Norte  com a finalidade 
de abastecimento do núcleo urbano do distrito. 

• Construção lago Municipal como centro de entretenimento e lazer de passeio 
e  pista de caminhada para uso população, local onde funciona o Predio da 
Assistencia Social de Peixoto de Azevedo. 

 

SANEAMENTO BASICO 

 
• Melhorar a limpeza urbana e manejo adequado de resíduo sólidos eficientes e 

que atuam de acordo com a legislação ambiental. 

• Reavaliar a concessão do sistema de abastecimento de agua , melhorando o 
atendimento em todos os bairros e investigar a possível implantação de 
abastecimento de agua no distrito, no sentido de busca de melhoria. 
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• Elaborar Plano de sistema de saneamento básico para cidade de Peixoto de 
Azevedo e para o distrito de União do Norte, face ao recurso previsto no plano 
do Governo Federal. 

• Melhorar o sistema de abastecimento de agua do Distrito de União do Norte, 
com criação de poços artesiano a fim de melhorar o atendimento de agua do 
núcleo urbano do distrito. 

• Melhorar os serviços prestados de limpeza urbana. 

 

HABITACAO 

 
• Fomentar parcerias de Construção de novas unidades habitacionais, a fim de 

reduzir o. déficit habitacional em parceria com Governo Federal e Estadual; 

•  Gerar incentivo a melhoria das condições habitacionais, através do 
provimento de infra estrutura conforme definido por plano diretor e através 
de incentivo fiscal na redução da alíquota do ISSQN de materiais de construção 
ou a concessão de incentivo fiscal 

• Promover a regularização dos bairros e lotes com necessidade de escrituração. 

• Diminuir a evasão de pagamento de IPTU e taxas, com trabalho de 
conscientização visando a planificação dos contribuintes e revertendo em 
serviços para o bairro; 

 

CULTURA 
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➢ Criar o museu histórico da cidade de Peixoto de Azevedo, preservando a historia 

e memória da cidade. 

➢ Implantação e gestão de equipamentos culturais, a fim de tornar conhecida a 

cidade por suas festividades. 

➢  

SEGURANCA 

 
➢ Manter parceria com as forças de segurança do Município a fim de fortificar 

ações estruturantes, fins de prevalecer a ordem e a paz, na cidade e na zona 

rural. 

ESPORTES 
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➢ Prover a cidade de serviços e equipamentos esportivos para atendimento 

adequado da população. 

➢ Mobilizar as escolas para que os alunos se envolva a pratica esportiva. 

➢ Disponibilizar profissionais de Educação Física e /ou  fisioterapeutas para 

orientação a pratica esportiva. 

➢ Mobilizar a população do município a pratica esportiva. 

➢ Fomentar os jogos escolares municipais e na participação regional, elevando 

o nome de Peixoto de Azevedo através dos esportes. 


