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APRESENTAÇÃO 

 

Para uma melhor compreensão do eleitor sobre o que vem a ser o governo 

dos candidatos, a seguir traremos a Proposta de Governo, pautada nos princípios 

éticos, na lei, e visando o crescimento da cidade de Tangará da Serra – MT, 

norteando a forma de governar, e explanando como serão as ações do governo 

municipal para alcançar os objetivos, e tornar o município cada dia melhor de se 

viver. Para o presente caso, o crescimento vem dos investimentos na educação, as 

ações visando a melhoria da economia municipal, investimento em infraestrutura, 

priorizando a saúde pública e a segurança, para atender a população da melhor 

forma possível. O candidato à Prefeito, Claudinho Frare, juntamente com o 

candidato à Vice-Prefeito Prof. Rodrigo juntos empenharão esforços desmedidos 

para cumprir um bom mandato, atendendo e suprindo as necessidades do 

município. A proposta de governo é fruto do anseio da população em mudança, 

sendo uma política de renovação. Todos os apontamentos exemplificativos aqui 

ilustrados são necessidades que o povo tem clamado por serem supridas, e são de 

conhecimento dos candidatos, que empenharão esforços em solucioná-los. 

 

OBJETIVOS DO GOVERNO 

 

 Melhoria da qualidade de vida da população tangaraense; 

 Movimentação da economia local, com uma política que favoreça os 

empresários e as pessoas que pretendem investir em nossa cidade, gerando 

mais empregos, investimentos em saúde e segurança; 

 Formação de uma equipe voltada para a captação de recursos, estaduais e 

federais para as obras da cidade 

 O município depende soluções conjuntas e inteligentes, razão pela qual 

ocorrerão audiências públicas para a oitiva da sociedade, em sintonia com 

a Administração Pública.  



 Um dos principais objetivos do governo é a transparência, razão pela qual o 

prefeito Claudinho Frare IRÁ DOAR METADE DO SALÁRIO LÍQUIDO DE 

PREFEITO PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS ATÉ O TÉRMINO DO 

MANDATO, para que a população entenda que a mudança que se prega está 

sendo abraçada pelo candidato. 

 Buscar a participação das aldeias indígenas através do diálogo, para que 

sejam ouvidas as suas demandas; 

 

EDUCAÇÃO 

 

A realidade vivenciada nas salas de aula será tratada com outros olhos, 

uma vez que o foco é uma educação de qualidade. 

 Ampliação das Escolas, das salas de aula, aumento no número de ônibus, 

distribuição de kits de material escolar, uniformes, valorizar o quadro 

funcional, promover cursos e favorecer a qualificação profissional, 

ampliação dos laboratórios de informática, etc.  

 Construção de novas escolas e creches, através de parcerias e de 

recebimento de recursos.  

 No que tange à grade curricular, além das disciplinas comuns da grade, os 

estudos estarão sendo voltados para disciplinas que venham a agregar 

valores aos alunos e que são de suma importância, como educação 

financeira, hortas escolares, entre outros. Instalação de biodigestores nas 

escolas do município com programa de aprendizagem. 

 Ampliação no quadro funcional e valorização dos profissionais da educação 

para que principalmente os professores possam propiciar aos alunos um 

ensino de qualidade; 

 Apoio à APAE, AADATA E ASTANDE – com projetos específicos para as 

pessoas portadoras de Deficiência; 

 



SAÚDE 

 

 

 A valorização dos profissionais da saúde; 

 Aumento no quadro funcional, nos plantões, na saúde indígena e nas 

unidades rurais; 

 Aquisição de medicamentos de alto custo, abastecimento dos insumos dos 

hospitais, clínica de reabilitação e centro renal e nefrológico, nas USF’s e 

UPA, da região urbana, rural e indígena da cidade; 

 Comunicação com os pacientes, por SMS, e outros meios, como WhatsApp; 

 Investir e ampliar a frota de veículos para o transporte de pacientes, 

colocando também as ambulâncias paradas em funcionamento.  

 Buscar meios para a construção de uma casa de apoio municipal à pacientes; 

 Distribuição de medicamentos nas zonas rurais que compreendem o 

município. 

 Buscar parcerias com Entes e órgãos estaduais e federais, juntamente com 

empresas, de modo a unir forças para fins de aquisição de um helicóptero 

destinado ao atendimento de urgência e emergência/UTI aérea para 

efetividade no atendimento aos pacientes.  

 Implantação do projeto Dentista para todos, com atendimentos de baixa e 

média complexidade para a população.  

 Contratação de pessoal para retomar o atendimento semanal odontológico 

nas áreas rurais.  

 Através da Parceria Público-privada, implantar o projeto Semana da Saúde 

para que o atendimento seja massificado e facilitado para a população 

tangaraense.  

 Implantação das redes de assistência à saúde (saúde mental, psicossocial, 

do idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 

especiais) com adoção de linhas de cuidado, protocolos de atendimento e 

fornecimento de medicamentos; 



 Reestabelecer convênios com veículos de apoio para atendimentos na zona 

rural; 

 

SEGURANÇA 

 

 Criação de programa de combate à violência contra a mulher; 

 Apoio junto às autoridades para combate aos crimes em nossa cidade; 

 Colocar em funcionamento as câmeras de segurança; 

 Buscar parceria para aumento da frota de veículos das polícias civil e militar 

do município. 

 

ECONOMIA 

 

Acerca da estruturação do nosso município, haverá um estudo bastante 

abrangente dos impostos, tributos e contribuições de melhoria do município, com 

possibilidade de revisão destes. 

 

AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE 

 

Tangará da Serra é uma cidade abençoada, de terra muito fértil e 

atualmente possui um grande número de pessoas morando na Zona rural, que vive 

da agricultura de subsistência, da pecuária, e nosso enfoque é em apoiar esses 

agricultores, incentivar o crescimento da agricultura familiar, envio de maquinário 

e mão de obra para a melhoria nos acessos às propriedades rurais. O governo 

pretende: 

 Adquirir uma patrulha rural para atendimento dessas famílias; 



 Retorno do transporte dos feirantes para a feira do produtor, que se trata de 

uma demanda antiga da população.  

 Incentivo e apoio ao desenvolvimento de uma política de conservação dos 

recursos naturais e conservação ambiental; 

 Implantar mecanismos de licenciamento – em coerência com a política 

estadual e federal do setor – e de fiscalização do exercício de atividades que 

possam resultar em impacto ambiental negativo; 

 

PLANEJAMENTO, URBANISMO, INFRAESTRUTURA 

 

 Limpeza de ruas, praças e pontos verdes; 

 Ampliação das ligações de esgoto na rede;  

 Revisar os postes de iluminação da região central, da rotatória, que é o 

cartão postal da cidade.  

 Nos bairros, tais como Morada do Sol, Bela Vista e Buritis I e II, devem ser 

intensificadas as ações de troca de lâmpadas e instalação de novos postes de 

iluminação.  

 Asfaltamento nas ruas que ainda não possuem asfalto e revitalização total 

de vias como a Avenida Ismael José do Nascimento; 

 Asfaltamento nas glebas Triângulo e São Jorge, e nos Distritos de São 

Joaquim do Boche e Progresso, bem como na estrada de acesso ao Aterro 

Sanitário. 

 Revitalização das praças municipais; 

 Revitalização e iluminação da Avenida Nilo Torres em toda sua extensão; 

 Instalação de poços artesianos com reservatórios na área rural; 

 Fortalecimento dos incentivos fiscais para atração de novas empresas com 

a possível desburocratização dos procedimentos de abertura de empresas; 

 Facilitar os processos de construção civil, analisar a viabilidade de emissão 

de alvará provisório de construção. 



 Buscar parceria federal para a viabilizar a implantação do projeto de 

irrigação no Assentamento Antônio Conselheiro. 

 Conclusão das obras do aeroporto municipal é prioridade para o governo. 

 Criação do projeto Buscar – veículos disponibilizados para mobilidade dos 

Deficientes Físicos; 

 Implementação da Sala de Apoio ao Deficiente Físico; 

 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

O Plano de Governo dos candidatos pretende pelas seguintes obras: 

 Reestruturação dos ginásios municipais; 

 Construção de uma praça poliesportiva; 

 Promover e incentivar competições esportivas de todas as idades e de todos 

os esportes, com karatê, jiu jitsu, judô, entre as demais artes marciais, e 

esportes como futebol, vôlei, handebol, basquete, favorecer a prática de 

esporte e dar especial atenção aos alunos esportistas.  

 Aumento de vagas de estacionamento para os taxistas e moto taxistas do 

município; 

 Revisão da Planta urbanística da cidade de Tangará da Serra. 

 As manifestações culturais e os eventos que favorecem a exibição da cultura 

municipal serão mantidos em evidência, com investimentos nesse sentido, 

de modo a abrilhantar ainda mais o calendário municipal; 

 Reestabelecer convênios com clubes, entidades e projetos voluntários.  

 Buscar meios para legalizar o funcionamento do turismo no Salto Maciel; 

 Investir em projetos voltados para aulas de dança, teatro, violão, com 

estruturação e ampliação para que se possa atender mais alunos e com 

maior qualidade.  

 

O calendário municipal incluirá os seguintes eventos: 



 

Janeiro – réveillon 

Fevereiro/março – Carnaval 

Abril – Semana Santa 

Maio – Dia das mães, aniversário da cidade 

Junho/julho – Festividades típicas 

Agosto – Dia dos Pais 

Setembro – Exposserra, Independência do Brasil 

Outubro – N. Sra. Aparecida, servidor público 

Novembro – Finados, Proclamação da República, 

Dezembro - Natal 

 

Eventos a serem incluídos no calendário municipal: Cavalgada, Rodeios das 

Comunidades, Festival de Pesca, Festival de Praia, Campeonatos Esportivos, 

Autocross, Motocross, eventos religiosos, festival do milho, festa dos Estados. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Nosso município tem sofrido com as diferenças sociais, e a luta para 

auxiliar as populações mais necessitadas é a meta, para realizar um bom trabalho 

ao buscar a diminuição da desigualdade social, através do atendimento dos CRAS 

existentes em nosso município.  

 Reativar o Centro de convívio dos idosos; 

 Implementar mais academias ao ar livre. 

 Reativação das atividades de transporte de familiares nos funerais, que é um 

serviço de irremediável importância para a sociedade tangaraense.  



 Acerca do funcionamento do albergue, necessitamos realizar a estruturação 

do espaço para o recebimento das pessoas que demandem essa atenção. 

 

CONCLUSÃO 

 

Essas são algumas das metas e objetivos, dentro da Proposta de governo 

do município para o quadriênio 2021-2024, sendo que o trabalho será realizado 

dentro da realidade do município, apresentando mudanças na essência de 

governar, que é o que facilita o funcionamento dos projetos e culmina no 

crescimento da cidade. Esse crescimento e esses avanços tornarão nossa cidade 

ainda mais atrativa para os empresários, para os moradores que aqui vivem e para 

pessoas que se pretendem se mudar e se instalar em nossa cidade. O prefeito e o 

vice estão buscando consertar as falhas, e tornar Tangará uma referência, 

governando com seriedade, transparência, ética e responsabilidade social. 


