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Apresentação 

 

 

Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos Levi Ribeiro e Tarcisio 

Anor Garbin para a administração municipal de São José do Rio Claro – MT., no 

período 2021/2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da 

experiência do candidato, adquirida ao longo de sua trajetória de vida como empresário 

do agronegócio e pai, bem como, encontra-se pautado no conhecimento da realidade 

local e do Estado, nas necessidades da população e nas potencialidades do município, 

com vistas a promover seu desenvolvimento econômico e social. O plano é estratégico 

pois, a sua efetivação se dará no desenvolvimento de ações paralelas que colimem em 

atingir metas possíveis de serem cumpridas. A execução da administração estará 

comprometida com a população Rio-Clarense, e requer muito mais que um plano de 

ação, requer a empatia da população e a parceria e compreensão das mudanças a serem 

executadas. O Município de São José do Rio Claro, fundado 20 de dezembro de 1979, 

com área do município de 4.533,01 km², população de acordo com estimativa de 2020 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 21.011 habitantes. Neste 

sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central a 

articulação interinstitucional, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas 

que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública como na privada, de forma que 

estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social. O presente 

Programa de Governo não é um fim em si mesmo, não pretendendo responder a todas as 

questões que permeiam a administração municipal, que apresenta algumas diretrizes 

para o quadriênio 2021/2024 constituindo um compromisso público com a cidade e a 

população, que norteará as ações de todos os componentes da Chapa “JUNTOS 

PODEMOS MUDAR SÃO JOSÉ” adequando a presente proposta à realidade da 

administração municipal, que se estenderá para futuras administrações. O Plano de 

Governo aqui delineado representa a necessidade de continuidade deste modelo de 

gestão de alto desempenho e reflete simultaneamente o pragmatismo, a fragmentação 

dos modelos estruturantes até hoje adotados, e o idealismo do candidato. As propostas  
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contemplam objetivos e projetos ambiciosos, que demandarão uma administração 

extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades 

dos Rio-Clarenses, para a continuidade deste modelo de gestão será necessário a 

permanente comunicação dos entes participativos (Prefeitura e Munícipes). Todas as 

ações apresentadas neste Programa de Governo estão organizadas segundo objetivos 

estratégicos, indicadores e suas metas alinhadas aos eixos estruturantes do mencionado 

projeto, conforme discriminação a seguir: I – Cuidar das Pessoas II- Crescer com 

Qualidade de Vida III- Desenvolver com Inclusão Social IV- Gestão Eficiente e 

Transparente V- Integração Regional. VI - Administração planejamento e finanças, 

melhoria da infraestrutura e readequação e urbanização das vias à serem beneficiadas. 
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1. Administração, Planejamento e Finanças 

 

1.1- Solicitar e cobrar junto aos governos federal e estadual, melhorias no 

atendimento a Segurança da população; 

1.2 - Estruturar a Secretaria de Administração e Finanças, criando condições para 

melhor atender as demandas do município;  

1.3 - Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes e implantação 

do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) e da Organização dos Conselhos Municipais; 

1.4 – Assegurar a ampla transparência das ações municipais; 

1.5- Renovar e adequar a frota de veículos; 

1.6 - Criar equipes multidisciplinares de modo a formatar projetos em parceira com 

as reais necessidades dos munícipes; 

1.7 - Implantar um Núcleo de Bombeiros Militar (NBM); 

1.8 - Implantar uma unidade do corpo de bombeiros militar no município através de 

parceria com o CBMMT, prefeitura e iniciativa privada para instalação de uma unidade 

operacional para atender os municípios de São José do Rio Claro e Nova Maringá, 

sendo a sede da unidade o município de São José do Rio Claro; 

1.9 – Implantar parceria com o Corpo de Bombeiros Militar para trazer uma turma do 

projeto social;  

1.10 – Ampliar e melhorar o sistema de iluminação pública; 

1.11 - Buscar parceria privada para reativação, manutenção e cuidados dos espaços 

públicos. 

1.12 – Implementar a vigilância com vídeo monitoramento eletrônico nas vias 

públicas de maior circulação; 
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2. Educação 

 

2.1 - Investimento em Recursos Humanos, docentes e corpo técnico com treinamento 

e capacitação constante e aprimoramento do modelo educacional; 

2.2- Adequar a estrutura física das creches municipais melhorando a habitabilidade e 

conforto térmico das crianças e educadores; 

2.3 – Reativar a Biblioteca Municipal, inclusive com local apropriado para a 

manutenção do “acervo cultural”; 

2.4 - Regulamentar a nomeação de Diretor e Coordenador de Escolas e Creches, de 

conformidade com a Lei; 

2.5 – Implementar educação artística e cultural inclusiva adequada a realidade local;  

2.6 – Melhorar a frota dos veículos utilizados no transporte escolar; 

2.7 - - Dar ênfase para a Educação ambiental e a educação para o Trânsito. 

2.8 - Firmar convênio com o PROERD - Programa Educacional de Resistência às - 

Drogas e à Violência - projeto onde policiais militares, devidamente treinados e com 

material desenvolvem um curso de prevenção as drogas e a violência na sala de aula das 

escolas. 

 

3. Saúde 

 

3.1 - - Pleitear através de série histórica os repasses para o município;  

3.2 - Manter e incentivar os programas ministeriais e garantir os repasses de seus 

financiamentos conforme os indicadores; 

3.3 - Requalificar e adequar os servidores e profissionais da saúde; 

3.4 – Requalificar e adequar os serviços de saúde terceirizado; 

3.5 - Melhorar o atendimento à população 

3.6 – Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde; 

3.7 – Melhorar o atendimento ao Idoso; 

3.8 - Promover ações de saúde na área rural; 

3.9 – Trabalhar junto ao TFD (Tratamento fora do domicilio) assegurando qualidade 

e constância no transporte; 

3.10 - Revisar o processo de assistência farmacêutica e de insumos; 
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3.11 - Garantir o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados, crônicos 

ou não por equipe multiprofissional; 

3.12 - Buscar recursos para expandir o Programa de Saúde Bucal; 

3.13 - Garantir os repasses MAC e PAB; 

 

4.  Esporte, Lazer e Cultura 

 

4.1 – Estruturar o esporte, lazer e cultura; 

4.2 - Criar calendário de eventos esportivos em todas as modalidades, e Cultura 

Regional; 

4.3 - Ampliar as escolinhas de práticas esportivas nas diversas modalidades; 

4.4 – Reformar, ampliar e concluir, quadras e ginásios de práticas esportivas;  

4.5 - Apoiar e incentivar a realização de eventos e atividades esportivas 

intermunicipais; 

4.6 - Criar Pontos de Cultura no município, com apoio do Ministério da Cultura. 

4.7 - Implantar exposição itinerante nas escolas de obras dos diversos artistas da 

cidade, com palestras e atividades desses artistas com os alunos; 

4.8 – Manter o apoio e incentivo aos artesões para realização de feiras e exposições; 

4.9 – Estabelecer calendários de eventos e datas comemorativas para o município; 

 

5. Infraestrutura 

 

5.1 - Melhorias na infraestrutura das estradas vicinais e nos acessos as colônias, 

assentamentos e propriedades rurais, com eventual participação dos parceiros 

comunitários/beneficiários;  

5.2 - Aquisição de novos e modernos equipamentos (caminhões, retroescavadeiras, 

motoniveladoras, caminhão betoneira e outros); 

5.3 - Implantar pavimentação asfáltica e meio fio em ruas da sede do município; 

5.4 - Reformar, a quadra de esportes da COHAB;  

5.6 - Priorizar a implementação do aterro sanitário em área destinada e homologada 

para sua efetivação; 
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5.7 – Estabelecer pari passu à implementação da coleta seletiva e reciclagem de 

materiais; 

5.8 – Melhorias nos principais acessos às vias urbanas; 

5.9 – Revitalizar as Rodovias MT 10, 160, 235, e 492, em parceria com o Governo 

Estadual;  

5.10 – Construir uma base para produção de concreto; 

5.11 – Construir em parceria com os “motoristas/empresas de caminhões” 

estacionamento exclusivo; 

5.12 – Construir local destinado para PONTO DE TAXI; 

 

6. Indústria e Comércio 

 

6.1 – Implementar o Distrito Industrial com a avaliação da sua ocupação e das 

atividades ora em funcionamento; 

6.2 – Licenciar ambientalmente o Distrito Industrial mediante a obtenção de (LP) 

licença prévia, junto a SEMA/MT para funcionamento regular do distrito; 

6.3 – Incentivar a ocupação do Distrito Industrial por empresários locais tornando o 

local atraente para outras empresas; 

6.4 - Valorização do comércio local com divulgação e aquisição pela administração 

pública, dos bens e serviços existentes no município. 

 

7. Agricultura 

 

7.1- Manter e ampliar o atendimento as propriedades rurais em parceria nas aberturas 

de valas e pequenos serviços de manutenção; 

7.2 - Fomentar projetos nas atividades agrícolas (avicultura, piscicultura, apicultura. 

Olericultura, floricultura, reflorestamentos e outros); 

7.3 - Oferecer Cursos de capacitação para agricultores rurais em parceria com 

Sindicato Rural e Outros; 
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7.1.1 – Agricultura Familiar 

7.1.1.1 – Implementar e executar o Programa Viver na Minha Terra; 

7.1.1.2 – Incentivar e promover a organização dos Produtores em Associação e/ou 
Cooperativa facilitando a produção e venda de seus produtos; 

7.1.1.3 – Participar mediante orientação e apoio sistemático aos assentados para 
regularização dos títulos de suas áreas; 

7.1.1.4 – Sustentar a participação da Secretaria de Agricultura, ao aprimoramento das 
seguintes atividades: (bacia leiteira, piscicultura, suinocultura, e gado de corte) 

 

8. Desenvolvimento Social, Família e Trabalho 

 

8.1 - Manter e ampliar, baseado em estudo sócio econômicos, os programas sociais; 

8.2 – Buscar recursos para a construção de casas populares para realocar moradores 

em áreas de riscos;  

8.3 - Apoiar e ajudar com recursos profissional e/ou financeiro ao SEDUC, Clube de 

Mães, Casa Transitória, Lar dos Idosos Sant’Ana, e Apae.  

8.4 - Apoiar os projetos sociais que visam a geração de emprego e renda as famílias 

carentes;  

8.5 - Manter e melhorar os projetos voltados para os jovens; 

8.6 - Ampliar as atividades realizadas pelos clubes de mães e centro de convivência 

do idoso;  

8.7 - Elaborar e executar programas voltados as múltiplas necessidades da infância, 

juventude e maternidade;  

8.8 - Incrementar as políticas para as mulheres no âmbito econômico, social, político, 

cultural, como no banimento de todos os preconceitos de gênero, racial, étnico, 

geracionais, de classe, e as pessoas com deficiência; 

8.9 - Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

8.10 - Implantar o Projeto “RECRIAR” visando funcionar como um elo que busca 

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

trabalho; 
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8.11 - Implantar o projeto “QUERO NOME E SOBRENOME”, que busca criar 

parcerias com cartórios, tribunais de justiça e bancos de dados para que todas as 

famílias possam ter seus documentos; 

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

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

renda;  

8.13 – Implantar o CREAS;  

8.14 - Elevar o Nível de cobertura municipal do Programa Bolsa Família; 

8.15 – Elevar os atendimentos na Rede de Proteção Social Básica – CRAS; 

8.16 – Implantar um Programa de Atendimento aos Adolescentes; 

8.17 - Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

8.18 – Incentivar atividades lúdicas; 

8.19 – Reativar o Clube de Mães; 

 

9. Urbanismo 

 

9.1- Implantar projetos de urbanização nos bairros e no centro da cidade com a 

colocação de calçadas, sinalização, jardinagem e outros;  

9.2 - Readequar e implementar as alterações necessárias no Plano Diretor e no 

Código de Postura do Município, com a devida fiscalização; 

9.3 - Implantar melhorias no sistema de drenagem do município;  

9.4 - Aquisição de equipamento para limpeza de ruas;  

9.5 - Implantar padronização no sistema de iluminação pública na sede do município; 

9.6 – Implantar viveiro de mudas; 

9.7 – Arborizar as vias públicas; 

9.8 – Implantar Praça das Frutas, em parceria com a comunidade; 

9.9 – Implantar Circuito Urbano de caminhada e “ciclovia”; 

9.10 – Revitalização das praças pública; 

 

10. Turismo 

 

10.1 - Promover Festas comemorativas e Feiras Municipais e o Turismo;  
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10.2 – Avaliar possibilidades de explotação de atividades turísticas sustentáveis no 

Município;  

10.3 - Estruturar e equipar o complexo do Festival de Pesca para realização de 

atividades esportivas de modo a garantir a integridade dos frequentadores;  

10.4 - Estruturar e avaliar em conjunto com as sociedades de classe e órgãos 

competentes o Festival de pesca; 

 

11. Meio Ambiente 

 

11.1 - Apoiar e incentivar os produtores rurais para práticas de conservação do meio 

ambiente como: preservação de fontes, e mata ciliar;  

11.2 - Implantar horto florestal do município, com a produção de mudas de 

espécimes nativas para recomposição da vegetação e produção de mudas frutíferas e 

outras;  

11.3 - Apoiar programa de monitoramento das atividades poluidoras realizadas as 

margens do Rio Claro, Arinos e seus afluentes; 

11.4 – Incentivar e disseminar o “Projeto Peixe Vivo” em paralelo com as atividades 

estruturais acima com a colaboração de pessoas e entidades ligadas ao meio ambiente; 

 

 

 


