
Plano de Governo Municipal 

Coligação: “Unidos por uma Alta Floresta Melhor” 

Prezada Cidadã, Prezado Cidadão: 

Apresentamos aqui as principais propostas à gestão 2021-2024. O conteúdo foi 

desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo dos anos de nossas vidas públicas, 

sobretudo das gestões anteriores que as quais estivemos a frente do Município, onde 

tivemos a oportunidade de atuar no cargo de Prefeito por duas vezes. 

A proposta ora descrita representa a continuidade dos trabalhos desenvolvidos e reflete 

simultaneamente nosso pragmatismo e idealismo. Contemplam objetivos e projetos 

ousados, com aptidão e enredamento que impetrarão uma administração ainda mais 

dedicada e competente em prol de nosso povo. 

Nos orgulhamos do trabalho que já realizamos no Município de Alta Floresta D’Oeste, 

marcada pela presença constante de ambos junto à população, e nos comprometemos 

conduzir, com mais motivação e diligência a próxima etapa do desenvolvimento de Alta 

Floresta D’Oeste. 

Esperamos contar com mais esse VOTO de confiança para UNIDOS darmos continuidade 

ao PROGRESSO de nosso Município. 

Valdoir Gomes Ferreira e Alvaro Marcelo Bueno. 

Nossas Propostas 

Educação 

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

Educação Especial; 

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

 Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e 

estadual; 

 Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos. 

 Elaboração e Aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação; 

Saúde 



 Ampliar o atendimento de especialidades no Centro de Saúde; 

 Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente; 

 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. 

Segurança Pública 

 Firmar parceria com o Governo do Estado no combate da criminalidade e tráfico de 

drogas no Município; 

 Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências 

legais do órgão; 

Assistência Social 

 Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

 Implantar o Projeto Recomeçar visando funcionar como uma parceria que busca 

resgatar o vínculo familiar e garantir um atendimento social, de saúde, educação e 

trabalho; 

 Implantar projeto, que busca criar parcerias com cartórios, tribunais de justiça e 

bancos para todas famílias possam ter seus documentos. 

Emprego, Trabalho e Renda 

 Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no município; 

 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e 

renda; 

 Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na vocação do 

município; 

 Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas; 

Cultura, Esporte e Lazer 

 Estruturar o Departamento de Cultura e Lazer; 

 Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município; 

 Manter as festas culturais e de lazer em nosso município; 

 Ampliar o apoio prática esportiva, com a inclusão de diversas modalidades esportivas; 

 Promover eventos esportivos de diversas modalidades; 

 Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais; 

 Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para a execução de projetos de 

iniciação esportiva; 

 Construção de novos espaços poliesportivos; 



Agricultura e Meio Ambiente 

 Estruturar a Secretaria de Agricultura, colocando-a efetivamente em funcionamento; 

 Aquisição de equipamentos agrícolas; 

 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura 

Familiar, bem como associações e cooperativas; 

 Distribuição de mudas de plantas nativas; 

 Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais de 

proteção ao Meio Ambiente e Animais; 

 Melhoria dos acessos às propriedades rurais no escopo de facilitar a escoação da  

Produção agrícola. 

Criação de uma patrulha mecanizada para assistência e atendimento ao produtor rural. 

Gestão 

 Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo á produtividade dos servidores 

públicos municipais; 

 Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 

 Elaboração dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos 

Municipais por secretaria; 

 Revisão e alteração do Plano Diretor. 

 

Secretaria de Obras e Infraestrutura  

 

Aquisição de Maquinários e equipamentos; 

Manutenção e Recuperação da malha viária das linhas vicinais do Município; 

Manutenção e recuperação das vias urbanas do Município; 

Manutenção da Iluminação Pública; 

 

 

 


