PLANO DE GOVERNO
2021/2024

A COLIGAÇÃO "TODOS POR ROSÁRIO" (SOLIDARIEDADE E
PL), vem apresentar a população Rosariense seu PLANO DE
GOVERNO 2021/2024.
Fundamentado em propostas que representam os anseios das mais diversas camadas da
sociedade, e contendo compromissos a serem implementados a partir de primeiro de janeiro
de 2021, que visam tornar efetivas as mudanças que se fazem necessárias na forma de
administrar o nosso Município.
O futuro governo de ALEX STEVES BERTO e MARY INOVENTH NAVARROS
BORGES administrará ROSÁRIO OESTE com seriedade, transparência e participação
popular, caracterizando-se pela democratização das decisões, ouvindo sempre os servidores
da Prefeitura, a População, as Entidades e os Conselhos Municipais.
O trabalho sério e responsável proposto neste PLANO DE GOVERNO é compromisso
para ser honrado perante a população Rosariense. Procuramos estabelecer nesta proposta de
governo, ações municipalistas voltadas à qualidade de vida de nossos cidadãos, garantindo
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e RURAL, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL,
EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, MOBILIDADE URBANA E RURAL,
MEIO AMBIENTE e SEGURANÇA PÚBLICA como paradigmas e pilares da
administração. Conforme estão abaixo relacionados, entendemos como fundamentais para
nossa municipalidade e que por nós será fielmente sustentada, para que no decorrer dos quatro
anos de governo sejam cumpridos.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:


GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA ALEX BERTO e MARY
IVONETH NAVARROS BORGES, propõe implantar um projeto de desenvolvimento
econômico que estimule as potencialidades locais, com mecanismos de apoio, fomento e
assessoria às empresas existentes e aos novos empreendimentos DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.



Priorizar a regularização das áreas no Distrito URBANO E RURAL das empresas já
instaladas e de novas empresas, além de estruturar o Distrito Industrial para acolher novos,
e priorizar a construção de casas populares e a produção de lotes urbanizados, para atender
ao déficit atual.



Priorizar a política de regularização das áreas ocupadas e loteamentos irregulares,
garantindo a legalização da propriedade aos moradores;



Estabelecer parcerias com os Governos Estadual e Federal para a obtenção de recursos
destinados a área de habitação;



Implantar programas emergenciais de resgate da cidadania, com prioridade no combate à
fome, à miséria e ao analfabetismo.



Incentivar e apoiar o Conselho Municipal dos Direitos Dos Idosos das Crianças e dos
Adolescentes e dos Investimentos, proporcionando assim novas oportunidades de
empregos. Estimular a formalização do Micro empreendedor individual, para que os
mesmos participem do desenvolvimento produtivo do Município.



Fortalecimento do Microcrédito, com linhas de financiamento, com objetivo de criação de
empregos e rendas para o município. Subsidiados e fiança solidária, destinadas às micro e
pequenas empresas e aos autônomos, para que possam montar seus negócios e desenvolver
suas atividades.



Estimular a formalização e a competitividade das Micro e Pequenas Empresas
estabelecidas no município, bem como incentivo a implantação de novas empresas,
retomando o processo de desenvolvimento econômico.



Apoiar e estimular os projetos de criação de Agro indústrias, aproveitando a Matéria prima
local e facilitando sua comercialização;



Estimular através de ações públicas as empresas que já estão no município a ampliarem sua
atuação, assim como, buscar novos investidores para aqui se instalarem.



Estudar e fomentar a parceria pública privada em setores de geração de emprego.
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Implementar um Conselho Consultivo com as forças vivas da sociedade para discussão de
interesse local.

AGRICULTURA


Promover formas de viabilizar A Psicultura incentivando os Produtores de Peixe local.



Aquisição de uma Retro Escavadeira para fazer tanques para quem já está, e para quem
tem interesse em trabalhar com psicultura.



Fomentar e Fortalecer a Agricultura Familiar que, vem sendo a maior fonte de renda de
muitos municípios brasileiros ou ajudando na economia local.



Precisamos nos incluir nos programas PNAE—PAA---PAEE, onde muitos municípios do
MT estão sendo contemplados com esses programas. Gerando mais emprego e renda para
o nosso Município.

DESENVOLVIMENTO RURAL – Através de convênio para buscar RECURSOS para
todos os produtores de agricultura familiar.


Fomentar as Agro indústrias de produtos de origem animal e atividades de conscientização
junto à comunidade. (queijos, farinha, banana, melancia, peixe, frango, horticultores em
geral.) Programa de Aquisição de Alevinos.



Fomentar e estruturar as Associações de Produtores Rurais do Município.



Promover atividades da Patrulha Agrícola e criação do Programa Municipal de Açudagem;



Reestruturação e ampliação da Feira Municipal.



INCLUIR ao máximo a região do ARRUDA, FORQUILHA, MARZAGAO e BAUXI
que são as regiões mais produtivas do município e que tem participação efetiva na
economia de ROSÁRIO OESTE, tendo como principal meta; ―MANUTENÇÃO
CONSTANTE DAS ESTRADAS RURAIS”.



Viabilizar recursos Municipal, Estadual e Federal, tais como, quite de irrigação, patrulhas,
tratores etc. Em parceria com a Secretária de Agricultura, mobilizar os agricultores para
cultivarem hortifruti, granjeiros e investimentos em animais de pequeno porte, no
intuito de aumentar a receita familiar.

SAÚDE
A COLIGAÇÃO TODOS POR ROSÁRIO irá priorizar a área de saúde, retomando e
aprimorando ainda mais estes serviços, dando ênfase a construção e reorientação da atenção
primária em saúde, mediante o fortalecimento, ampliação e qualificação da rede de atenção à
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saúde no Município de Rosário Oeste, articulando, regulando e garantindo o fluxo dos
diferentes níveis da assistência na sua integralidade de acordo com os princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde – SUS; Sistematizar e implementar a Equipe de Saúde da Família
Itinerante. Fortalecer a troca de informações on-line entre profissionais de atenção básica.


Implantar o Programa “Melhor em Casa‖, no qual os pacientes acamados residentes fora
de área de Estratégia Saúde da Família receberão um cuidado mais próximo da rotina da
família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de
estar no aconchego do lar; Dar prioridade ao combate aos casos de hanseníase e criar
medidas profiláticas urgentes em nosso município.



Informatizar o máximo possível o sistema da farmácia básica podendo assim ter
exatidão tanto na periodicidade de dispensação de fármacos aos usuários do SUS, quanto
na quantidade de medicamentos e de controle de estoque, otimizando assim os recursos
públicos;



Implementar um projeto de assistência à criança através dos programas de combate às
infecções respiratórias agudas, de controle da desnutrição e da mortalidade infantil em
convênio com instituições que atuem nestes seguimentos;



Aperfeiçoar o atendimento à Gestante e à Criança, buscando viabilizar o fornecimento
dos medicamentos específicos; fortalecer a parceria entre o Hospital e o Município.



Instalar um Centro de Saúde na Forquilha e no Arruda (Ambulância e Enfermeira Padrão).



Priorizar a mulher chefe de família e às mães de portadores de deficiência nos benefícios
concedidos pelos programas municipais de habitação; as Associações.

EDUCAÇÃO E CULTURA
Ampliação, manutenção e reestruturação dos prédios escolares, proporcionando
melhorias nos espaços e qualificando o processo ensino-aprendizagem. Implementar o Centro
Multidisciplinar de Apoio, pesquisa e assessoria para apoiar as famílias e os profissionais da
Educação Básica com alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento nas
habilidades ou superdotação.
Dinamizar programas de erradicação do analfabetismo entre os jovens e adultos,
como fator fundamental para o exercício consciente da cidadania; Busca por cursos
Universitários.
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A democratização da cultura como meio de agregar valores para a comunidade, será
estimulada através de ações voltadas: à produção artística, nas suas mais variadas formas de
expressão; à história, com a retomada dos projetos de memória, preservação e recuperação do
patrimônio histórico e cultural do Município, e ao artesanato como produto original e
expressivo de difusão da nossa cultura.


Cobrir e reformar todas as quadras de esportes existentes das Escolas Municipais;



Plano de ajuda de custo aos universitários, ônibus, etc.

TURISMO, ESPORTE e LAZER


Criar um projeto de Turismo de Eventos, tornando o município um polo regional em
iniciativas de atração de grande público, envolvendo a comunidade no objetivo de
proporcionar espetáculos de alto nível, nas áreas de: TURISMO DE ESPORTES,
TURISMO RELIGIOSO, e TURISMO DE LAZER;



Reativar o Conselho Municipal de Turismo.



Realizar um campeonato envolvendo todas as regiões de Rosário Oeste, (ARRUDA,
MARZAGAO, FORQUILHA, BAUXI), assim haverá uma interação muito maior entre as
nossas comunidades.



Valorizar e fomentar todas as modalidades esportivas masculinas e femininas.



Qualificar a sinalização turística da cidade, facilitando a circulação dos Munícipes e
visitantes;



Incentivar investimentos da iniciativa privada na criação ou ampliação de parques e
espaços de lazer e esporte.



Apoiar e incentivar a prática de todas as modalidades esportivas, bem como as
competições esportivas do Município, na cidade e no interior.



Reforma do nosso Estádio de futebol.



Reviver a festa da praia assim como criar oportunidade para o laço cumprido uma vez que
Rosário Oeste tem destaque nacional nessa modalidade.



Equipar as quadras de esportes e campos de futebol nos bairros e no interior; manter
sempre em condições de uso os parques, praças e áreas de lazer, implementando projetos
paisagísticos.



Apoiar as escolinhas desportivas, incentivando a participação da criança e do adolescente e
da terceira idade no esporte;
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ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS


Investir na desburocratização do serviço público visando maior celeridade.



Investir na qualificação e valorização do servidor municipal, buscando soluções para as
suas reivindicações.



Modernização, alteração e adequações das leis municipais, propiciando uma reforma
administrativa.



Criação da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no trabalho, visando dar
mais tranquilidade aos servidores para desenvolver suas atividades Profissionais;



Ampliar e capacitar à atuação do setor de Captação de Recursos, envolvendo profissionais
de diversas áreas.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES


Ampliar a rede de creches, reestruturando a já existente e ampliando a sua capacidade.



Capacitar profissionais da rede pública de saúde para atendimento às vítimas da violência;



Ampliar convênios com centros de assistência às mulheres sob – risco de violência
intrafamiliar e sexual;



Ampliar políticas de contracepção, principalmente na adolescência, melhorando o
atendimento nos postos de saúde;



Criar projetos direcionados para o desenvolvimento de atividades voltadas para as
mulheres, gerando trabalho e renda como: artesanato, criação de pequenas cooperativas e
outros cursos profissionalizantes.

OBRAS e TRANSPORTE


Efetivar o programa de educação no trânsito;



Viabilizar projeto de modernização do sistema viário urbano, priorizando o cidadão,
revisando e readequando a sinalização horizontal e vertical da cidade;



Conservar e pavimentar as vias públicas.



Fazer um diagnóstico e implantar sistema permanente de conservação e estruturação de
estradas vicinais, garantindo o transporte para ZONA RURAL e o escoamento da
produção;



Investir na modernização e recuperação das máquinas e equipamentos da Prefeitura
Municipal;



Ampliar e melhorar sinalização nas Ruas e Estradas do nosso Município;
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Revitalização das vias públicas e calçadas municipais com ênfase à acessibilidade.



Buscar Parcerias para pode finalmente resolver a questão do novo cemitério e uma Capela
Mortuária para realização de Funeral em nossa cidade.



Resolver a questão de falta de água em todo Município

Bauxi


Torre de celular, trazendo o progresso para a região, com isso a comunidade vai se
beneficiar com vários benefícios, exemplos: estudar, pesquisar, aplicativos bancários para
até mesmo efetuar pagamentos boletos etc. E se conectando com qualquer parte do mundo.



Providenciar murro do Cemitério do Bauxi.



Resolver rede de água e poços artesianos na Comunidade.

MEIO AMBIENTE


Sintonizar ações com o Conselho Municipal do Meio Ambiente;



Desenvolver projeto de arborização das ruas e de substituição das espécies que provocam
problemas alérgicos nos períodos de floração;



Implementar a coleta seletiva de lixo, apoiando as cooperativas de catadores visando a
geração de empregos; sua correta destinação;



Criar projeto visando o aproveitamento dos resíduos orgânicos para a produção de adubo
orgânico a ser utilizado em projetos agrícolas;



Incentivar através de cursos e palestras as empresas locais para adequação à legislação
ambiental vigente.

SEGURANÇA PÚBLICA


Desenvolver programas permanentes de educação nas escolas municipais, tratando
assuntos como trânsito e segurança;



Elaborar um Programa de prevenção do uso de substâncias tóxicas, recuperação de
dependentes químicos, proteção de mulheres, crianças e adolescentes e defesa dos direitos
do consumidor;



Apoiar a Brigada Militar na implantação do Sistema de Vigilância com o uso de câmeras
de filmagem na zona central da cidade.
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Aproximação entre entidades públicas e privadas (Grupo de Apoio à Brigada Militar e
Grupo de Apoio a Policia Civil).
As propostas da COLIGAÇÃO TODOS POR ROSÁRIO PODE MAIS visam auxiliar

no desenvolvimento de valores como a solidariedade, o respeito ao próximo, o sentido
coletivo, a cooperação e o trabalho em equipe. Assim, o nosso programa funcionará como
uma escola de cidadania, estimulando o convívio harmonioso e a inserção do homem ao meio
e à sociedade, melhorando a qualidade de vida e plantando uma semente de esperança.

―TODOS POR ROSARIO” – COLIGAÇÃO
SOLIDARIEDADE E PL

____________________________________________________
ALEX STEVES BERTO - Candidato a prefeito

________________________________________________
MARY IVONETH NAVARROS BORGES - Candidato à Vice-Prefeito.
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