
 

 

  



 

 

  



 

 

CORAGEM PARA SEGUIR MUDANDO 
 

Tangará, sublime Tangará 
O teu nome é emblema de vida 

Hino de Tangará da Serra 
Letra: Fábio Martins Junqueira; 

Música: Hermes Silva Lucas 
 

Pensar em Tangará da Serra é compreender o Antes e o Depois. Antes do 

Prefeito Fábio Martins Junqueira assumir a administração municipal em 2013 e o Depois, 

como será o Daqui Para Frente e é exatamente por isso que nos colocamos à disposição 

desse Grupo para assumir a condução do Modelo de Gestão que colocou Tangará da Serra 

nos trilhos, resgatando a credibilidade perdida com um passado de escândalos, 

inaugurando um Círculo Virtuoso de desenvolvimento, promovendo o crescimento desta 

amada cidade. 

Tangará da Serra é um polo regional e uma cidade de referência para os 

municípios circunvizinhos. Sua economia cresce a cada mês. Além de ser uma cidade do 

agronegócio, de indústrias e principalmente, o setor de serviços e comércio, completam e 

formam o seu lastro para garantir o desenvolvimento econômico deste município. 

Os últimos 8 anos garantiram estabilidade política e a sociedade 

tangaraense voltou a sentir segurança em investir seus recursos em Tangará da Serra. Muito 

foi resgatado do que havia se perdido e o Município hoje está no caminho do 

desenvolvimento. Várias ações foram desenvolvidas a favor do cidadão menos favorecido, 

com investimentos em saúde, educação e infraestrutura. 

Diante desse Todo e com o desejo de fazer com que essa terra continue 

neste caminho de desenvolvimento, com grande satisfação, em nome desta coligação, 

formada por pessoas comprometidas com o desenvolvimento e a boa Gestão e 

Honestidade, apresentamos o nosso Plano de Governo 2021 a 2024, para que possamos 

continuar desenvolvendo nossas ações assertivas. 

 

Tangará da Serra - MT, setembro de 2020. 

 

WESLEY TORRES E Dr. AMAURI CERVO 
Coligação Coragem Para Seguir Mudando 

MDB, PP E SOLIDARIEDADE  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a intenção de consolidar e formalizar as propostas para nossa Tangará 

da Serra para os anos de 2021 a 2024 frente à Prefeitura de Tangará da Serra, firmando o 

compromisso do candidato Wesley Lopes Torres e dos partidos que formam a coligação que 

o apoia, quais sejam: MDB, PP E SOLIDARIEDADE. 

O plano detalha as propostas e pontos programáticos dos partidos que 

fazem parte da coligação, levando em consideração, a experiência na gestão pública como 

Diretor Geral do SAMAE e acompanhando de perto o trabalho do Prof. Fábio Martins 

Junqueira, representam a consolidação das mudanças importantes e necessárias para 

avançar no desenvolvimento de Tangará da Serra. 

No período que esteve à frente do SAMAE, Wesley Lopes Torres, 

reestruturou a Autarquia Municipal com investimentos em todas as áreas, ampliando do 

quadro de servidores, a frota de veículos e equipamentos. Implantou sistemas de tecnologia 

para melhor prestação de serviços e redução de custos, investiu no aumento da reservação 

de águas bruta e tratada. Foram aprovados projetos que estão em obras com os recursos 

assegurados, para ter nossa cidade atendida com mais de 90% com o sistema de esgoto. 

Nossa cidade possui o melhor Aterro Sanitário, Eco Pontos e Cooperativa de Catadores do 

Estado. Nossa Tangará, torna-se assim, o município referência em gestão de resíduos sólidos 

no Estado de Mato Grosso, e ainda consolida nosso maior desafio que é a segurança hídrica, 

na consecução do projeto de captação do Rio Sepotuba com recursos assegurados e em 

fase de licitação. 

Amauri Paulo Cervo reside em Tangará da Serra desde 1973. Possui quatro 

cursos de nível superior: Cirurgião-dentista: formado na Universidade Federal de Santa 

Maria/RS em 1971, Bacharelado em administração: Formado na UNEMAT de Tangará da 

Serra/MT em 1999, Bacharelado em Direito: Formado na Antonio Meneghetti Faculdade/RS 

em 2017 e Bacharelado em Ontopsicologia:  Formado na Antonio Meneghetti Faculdade/RS; 

2019 

Em sua vida profissional e pública desenvolveu inúmeras atividades em 

prol do Povo de Tangará da Serra. Foi o primeiro Cirurgião-Dentista em Tangará da Serra 

desde 1973 até sua aposentadoria. Coordenou a pedido da Justiça Eleitoral o Plebiscito de 

Emancipação em Tangará da Serra em 1975, ano que também implantou o atendimento 



 

 

odontológico gratuito para os beneficiários do Funrural. 

Amauri foi chefe do Centro de Saúde de 1983 a 1987, implantou os postos 

de Saúde de São Jorge e São Joaquim e recebeu o Título de Cidadão Tangaraense em 1985. 

Foi Chefe de Gabinete do Deputado Antônio Porfírio de Brito de 1990 à 1992 na Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Se elegeu vereador por Tangará da Serra de 1992 à 1996 com a segunda 

maior votação. Fez parte do grupo, como vereador, que conseguiu trazer a UNEMAT para 

Tangará da Serra. Fez parte da primeira turma Formada pela UNEMAT no curso de 

Administração, professor da UNEMAT nos cursos de Administração e Ciências Contábeis e 

no curso de Pós-Graduação. 

Amauri foi Diretor do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra, 

lutou com sua equipe e conseguiu a viabilização dos exames de Tomografia e alta 

complexidade, que antes eram realizados em Cuiabá, passassem a serem feitos em Tangará 

da Serra. Conseguiu com sua equipe, em sua gestão que fosse implantada a UTI em Tangará 

da Serra pelo SUS. 

Conseguiu em sua gestão que fossem realizadas as primeiras cirurgias 

bariátricas (redução de peso) no interior do estado em Tangará da Serra pelo SUS. 

Coordenou, à pedido da então promotora Ana Peterline, a sindicância do Escândalo dos 

Medicamentos em Tangará da Serra. Foi eleito vereador em 2005 à 2008 com 959 votos, 

tendo sido presidente da Câmara Municipal. 

Amauri é o autor do projeto que criou o SAMU em Tangará da Serra. Com 

a aprovação do SAMU o município ganhou cinco ambulâncias, recursos para contratação de 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, recebendo recursos para a 

Central de Regulação. Desenvolveu com a equipe as atividades para implantação da 

Farmácia Popular de Tangará da Serra. 

Teve as Contas Anuais de 2005 da Câmara Municipal de Tangará da Serra 

aprovadas com Louvor pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pelo zelo pelo 

dinheiro público. Como presidente da Câmara Municipal  repassou ao município R$ 500 mil 

para a construção do Centro de Hemodiálise de Tangará da Serra. Atuou como Assessor 

Jurídico na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nos anos de 2019 e 2020. 

A fim de desenhar a nossa visão criamos este Plano de Governo, 

incorporando a assinatura desta gestão exitosa, culminando em propostas das principais 



 

 

ações a serem desenvolvidas para cada um dos setores. 

A Administração Pública Municipal possui um objetivo geral, que é 

ramificado em objetivos para cada setor a fim de direcionar todas as secretarias para 

trabalhar por um mesmo caminho. Ressaltamos que cada proposta que contribui nosso 

plano são reflexos de análises desenvolvida por especialistas setoriais e pessoas com 

domínio e conhecimento de suas respectivas áreas, para os quais foi elaborado este plano. 

 

  



 

 

2. DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Temos a plena convicção que a razão de ser de todo e qualquer agente 

público e, principalmente os chefes dos poderes executivos, deve ter como foco a melhoria 

da qualidade de vida dos seus cidadãos, neste caso, os cidadãos Tangaraenses. Tem sido 

assim, e continuará sendo assim, focados no desenvolvimento da melhoria de vida dos 

Tangaraenses. 

Com uma administração justa, correta e zeladora da coisa pública, que 

conseguimos em pouco tempo resgatar a dignidade de uma população. Com a simplicidade 

deste pensamento é que norteamos as diretrizes básicas para a elaboração deste Plano de 

Governo. Sabedores de que este município necessita continuar se desenvolvendo, e que 

este desenvolvimento deve ser sustentável, baseado num crescimento responsável e com 

baixo nível de endividamento, assim, oportunidades de investimentos e a geração de 

emprego e renda tem se sustentado em Tangará da Serra, fazendo deste município um 

porto seguro para os investidores e trabalhadores. Possuímos riquezas naturais que 

necessitam serem melhores exploradas, potencializando o desenvolvimento do turismo em 

todas as suas modalidades. 

A eficiência, a eficácia e a efetividade da aplicação dos recursos públicos 

continuarão sendo um norte para esta gestão. Desta maneira, buscaremos adotar a 

modernização da administração pública desenvolvendo ações de adoção de software 

público, investimento em tecnologia da informação, culminando em processos mais ágeis, 

versáteis e simplificados, reduzindo o uso de papel e contribuindo também com a 

preservação do meio ambiente. 

Toda a estrutura organizacional da administração pública deverá ter 

recursos físicos e humanos suficientes o que culminará na agilidade de processos e 

documentos, garantindo uma maior agilidade e transparência.  De maneira que o 

desenvolvimento das pessoas e a adoção de novas tecnologias sejam a interface de 

modernização da administração pública. 

 

  



 

 

3. PRIORIDADES 

 

Os administradores públicos devem primar suas ações de maneira que 

possam ofertar para a população um serviço público de qualidade, de maneira adequada e 

na quantidade necessária, mantendo um bom nível de oferta. Deve-se, também, ter um 

olhar para o futuro, preocupando-se com o amanhã, de maneira a preparar o município para 

o crescimento ordenado, primando pela qualidade de vida, preservando o ambiente onde 

vive e preparando a estrutura dos serviços públicos ofertados em quantidade necessária e 

com a qualidade desejada. 

Neste Plano de Governo, estes aspectos foram considerados 

imprescindíveis. Os pilares da prestação dos serviços públicos são as áreas da saúde, 

educação, mobilidade urbana, manutenção e pavimentação das vias públicas, manutenção 

das vias rurais, manutenção de praças, jardins e prédios públicos. A gestão do Plano Diretor 

Participativo e suas leis complementares, para garantir um desenvolvimento urbano 

ordenado. Considerando o acima exposto, elegemos as seguintes prioridades para a 

atuação da Prefeitura: 

 Investimentos para Melhorias na área da saúde; 

 Investimentos nos eixos do Saneamento; 

 Mobilidade urbana, com a implantação de ciclovias, reformulação do transporte 

coletivo e expansão do sistema viário; 

 Desenvolvimento econômico; 

 Investimentos para Melhorias na área da educação; 

 Simplificação de processos, melhor atendimento e racionalização de gastos públicos; 

 Consolidação das políticas de ações sociais; 

 Consolidação do Plano Diretor Participativo. 

 

 

  



 

 

4. PROPOSTAS SETORIAIS 
 

 

4.1. SAÚDE 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi implantado o SUS – 

Sistema Único de Saúde, onde estabelece que cabem aos municípios a Atenção Básica e 

Vigilância em Saúde e aos Estados a União a responsabilidade pela média e alta 

complexidade. 

Com os avanços inquestionáveis na área de saúde pública em Tangara da 

Serra, a cobertura da Atenção Primária em Saúde (APS) que em janeiro de 2013 tinha 10 

equipes de Saúde da Família para uma população estimada de 87.145 habitantes 

correspondia a 44,75%, atualmente, com 22 equipes e uma população estimada de 105.711 

tem 79,58%, além de também possuir uma equipe de Atenção Básica. Hoje conta com 88 

Agentes Comunitários de Saúde. 

O Hospital Municipal Arlete Deise de Brito, que trata-se do melhor hospital 

Público do Estado de Mato Grosso, hoje funcionando com 13 leitos de UTI que está dando 

cobertura não somente aos cidadãos Tangaraenses, mas de toda região em virtude da 

pandemia da COVI-19, a nossa proposta é credenciar os leitos de UTI, junto aos órgãos 

competentes para manter as mesmas em pleno funcionamento pós pandemia, e ainda, a 

contratação de equipes para funcionamento do centro cirúrgico já existente. 

Fazer gestão junto ao Estado para implantação do Hospital Regional no 

Município de Tangará da Serra para o atendimento da média e alta complexidade para 

atendimento da nossa macro região, a qual Tangará da Serra desponta como polo 

econômico e social, como cidade com maior densidade populacional. 

 
 
4.1.1. DIRETRIZES 

 

1. Valorização do Sistema Único de Saúde como meio de garantir a todos os cidadãos 

de Tangará da Serra o direito à saúde através do atendimento universal, integral e 



 

 

equânime; 

2. Acesso a serviços de saúde públicos, gratuitos, de qualidade e resolutivos; 

3. Fortalecer as ações da Atenção Primaria em Saúde como porta de entrada do SUS, 

tendo a estratégia de Saúde da Família como principal eixo norteador do modelo de 

atenção à saúde em município; 

4. Fortalecimento das ações de média e alta complexidade de forma regionalizada, 

promovendo atendimento integral à população; 

5. Fortalecimento da Gestão e da prestação do Sistema Municipal de Vigilância em 

Saúde, no que se refere à vigilância alimentar e nutricional, epidemiológica, sanitária, 

ambiental; 

6. Ampliar, fortalecer e qualificar a Assistência Farmacêutica, facilitando o acesso aos 

insumos estratégicos; 

7. Melhorar a gestão do sistema de saúde e da Secretaria de Saúde, com ênfase no 

financiamento, na administração e capacitação de recursos humanos, na tecnologia 

da informação e da comunicação e no diálogo com servidores e comunidade; 

8. Fortalecimento e respeito ao controle social como forma de assegurar a participação 

popular nas tomadas de decisão; 

 

 

4.1.2. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 

 

1. Implantar novos programas do Ministério da Saúde, de acordo com política vigente 

do SUS; 

2. Realizar ações de prevenção e promoção à saúde nas unidades de Saúde, com 

atendimento baseado no conceito de família e cidadania; 

3. Ampliar o atendimento médico e dos programas de promoção e prevenção à saúde 

existentes nas unidades de saúde; 

4. Manter e ampliar os protocolos clínicos para o estabelecimento da linha de 

atendimento integral às necessidades de saúde dos indivíduos; 

5. Ampliar a cobertura de saúde bucal com implantação de novas equipes de saúde 

bucal nas Estratégias de Saúde da Família, estendendo para zona rural; 

6. Ampliar o Programa de combate ao tabagismo para todas as Estratégias de Saúde da 



 

 

Família; 

7. Ampliar as ações do Programa Saúde na Escola desenvolvidos pelas equipes de 

saúde e educação; 

8. Reformar e/ou ampliar e reequipar Unidades de Saúde que necessitam de 

adequações, em parceria com o Estado e Ministério da Saúde; 

 

 

4.1.3. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

1. Garantir em todas as faixas etárias de idade 100% de cobertura vacinal em todas as 

vacinas preconizadas pelo Ministério da saúde; 

2. Reestruturar a VISA Municipal, com contratação de profissionais de nível superior 

para garantia das ações, bem como revisão e atualização do Código Sanitário 

Municipal; 

3. Estruturar a Vigilância em Saúde com local específico para abrigar as vigilâncias, com 

local adequado para a Rede de Frios municipal;  

4. Manter a estrutura organizacional para ações de combate ao Aedes Aegypti; 

5. Manter o serviço de endemias atualizado e com notificações periódicas conforme 

regulamentação do SUS e melhorar o suporte da equipe. 

6. Implantação da Vigilância em Saúde do Trabalhador e de Alimentação e Nutrição 

 

 

4.1.4. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 

1. Reestruturar o atendimento nos Centros de Especialidades Médicas e Clínica da 

Família, ampliando ofertas de consultas e exames especializados; 

2. Manter e ampliar a política do Centro de Reabilitação Municipal; 

3. Melhorar o serviço de transporte, remoção e resgate de pacientes; 

4. Construção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, para atender as exigências 

da vigilância e ampliar a oferta de exames realizados; 

5. Dotar o CAPS de estrutura própria, bem como fortalecer o atendimento e 

monitoramento aos casos de saúde mental, além de desenvolver projetos e ações no 



 

 

enfrentamento ao uso de crack e outras drogas; 

6. Reinserir o município nas políticas públicas de saúde relacionadas ao Consórcio 

Intermunicipal de Saúde. 

 

 

4.1.5. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

1. Implantar farmácias satélites nas quatro Setores regiões de nossa cidade, quais sejam 

Norte, Sul, Leste e Oeste;  

2. Garantir a distribuição de medicamentos da REMUME gratuitamente pela Rede 

Municipal de Saúde, bem como estabelecer parceria com rede de farmácias, visando 

o acesso dos usuários aos medicamentos da Farmácia Popular, garantindo 

resolutividade e acesso aos cidadãos mais próximos de sua residência; 

3. Garantir o funcionamento da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). 

 

 

4.1.6. GESTÃO DO SUS 

 

1. Realizar estudos para criação e Implantação um Plano de Cargos, Carreira e Salários 

para os servidores da saúde do município, atendendo as especificidades do SUS; 

2. Ampliar a integração entre os municípios que compõem a região de saúde para 

desenvolver os serviços de forma mais articulada e eficaz; 

3. Estabelecer e intensificar parcerias com instituições de ensino superior para o 

aprimoramento da integração ensino-serviço; 

4. Promover a capacitação técnica e o desenvolvimento humano dos profissionais da 

saúde; 

5. Promover a capacitação permanente dos conselheiros de saúde; 

6. Implantar a ouvidoria do SUS municipal; 

7. Viabilizar espaço próprio para a sede do CMS;  

8. Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde; 

9. Manter e ampliar a reestruturação da Secretaria Municipal de Saúde, dotando a 

mesma de capacidade orçamentária e financeira para atuar dentro dos moldes atuais 



 

 

da estrutura municipal de saúde;  

10. Atualização do organograma, lotacionograma e implantação de fluxograma de 

informações, bem como elaborar o regimento interno da Secretaria Municipal de 

Saúde;  

11. Garantir 100% de informatização da rede municipal de saúde interligando os 

programas ao e-sus, as unidades aos setores e serviços; 

12. Implantar Escola de Saúde Pública Municipal para capacitação dos servidores da 

Secretaria de Saúde; 

13. Fortalecer a rede de cuidados à comunidade a partir da promoção, proteção e 

educação em saúde; 

14. Instrumentalizar os profissionais de saúde e os diversos agentes da saúde que 

trabalham em campo com tecnologias que os qualifiquem para melhorar a 

comunicação e a difusão da informação em saúde; 

15. Aprimorar o processo de territorialização como instrumento de promoção e 

prevenção à saúde, incorporando todas as áreas que tenham interface com a saúde; 

16. Garantir integração entre Vigilância em Saúde e APS conforme preconizado pelo MS 

17. Implantar o Programa de Saúde da Juventude com prioridade nas ações preventivas 

e de promoção integral da saúde. 

18. Levar palestras e ações periódicas de saúde preventiva à comunidade; 

19. Promover a reestruturação do setor de regulação municipal com RH necessários; 

20. Manter e Ampliar a frota de veículos para atendimento dos usuários, levados a 

tratamento em outras localidades; 

21. Buscar meios para implantar o atendimento específico para o público infanto-juvenil 

com atuação em saúde mental, com oficinas e atividades ocupacionais diversas. 

 

 

4.2. EDUCAÇÃO  

 

O Município de Tangará da Serra, conta hoje com uma população estimada 

de 105.711 conforme dados do IBGE/2020. Nesta perspectiva, entre as redes que ofertam a 

Educação Básica, neste caso, estado e município, que apesar de concorrentes, ambos têm a 

obrigatoriedade da oferta pela legislação devendo, os mesmos, em regime de colaboração, 



 

 

ter o compromisso de promover este atendimento para que o território seja coberto e a 

demanda atendida, como rezam as leis vigentes. 

1. Estimular e envidar esforços para a implantação de uma faculdade de Medicina, 

pelas instituições superiores, pois temos ao melhor hospital municipal do estado 

que pode servir de base para esta faculdade, e desta forma consolidar o ensino 

superior em Tangará da Serra; 

2. Incentivar e estimular a implantação de uma escola militar pelos órgãos 

competentes; 

3. Criar um projeto piloto para escola em tempo integral, onde o aluno fica o dia inteiro 

na escola, estudando e realizando práticas de construção do conhecimento  voltadas 

a sua preparação intelectual e social, pois a maioria das famílias tanto o pai quanto a 

mãe hoje trabalham fora de casa, e desta forma o filho terá condições de evoluir no 

conhecimento, com uma equipe altamente qualificada e “protegendo-o desta forma 

dos perigos inerentes que rondam hoje que é a aliciamento por pessoas de má 

índole, e do tráfico de drogas”. 

4. Acompanhar e garantir o cumprimento do Piso Nacional da Educação aos 

Trabalhadores da rede municipal; 

5. Ampliar o número de professores concursados da educação, para atender as novas 

demandas e ampliações da Rede Municipal de Ensino; 

6. Viabilizar ampliação de salas e demais espaços físicos em centros municipais de 

ensino e construção de novas unidades escolares a fim de atender estrategicamente 

as demandas nos bairros mais populosos; 

7. Promover um programa de qualidade de vida aos profissionais da educação, cujo 

objetivo é melhorar as condições físicas, psicológicas e emocionais aos educadores; 

8. Avaliar permanentemente o Plano Municipal de Educação, adequando sempre que 

necessário metas, objetivos e estratégias para o cumprimento do mesmo; 

9. Instalar um Centro Municipal de Formação de Profissionais da Educação, 

propiciando a qualificação inicial e continuada a todos os trabalhadores da 

educação e conselhos vinculados às mesmas, com programas e investimentos 

permanentes, dotações próprias a fim de garantir o aperfeiçoamento dos 

profissionais e serviços; 

10. Manter a universalidade da oferta de vagas na pré-escola, às crianças de 04 e 05 anos 



 

 

conforme Plano Municipal de Educação; 

11. Ampliar em aproximadamente 1.000 novas vagas para crianças 0 a 03 anos em 

creche, no período de 2021 a 2024; 

12. Ofertar, em 50% dos Centros de Educação Infantil, o ensino integral para creches e 

pré-escola; 

13. Gradativamente, adequar e ampliar Centros Municipais de Ensino para atendimento 

integral no ensino fundamental, especialmente nas séries iniciais; 

14. Formalizar parceria com o Estado para oferta de Programas de Alfabetização de 

Jovens e Adultos. 

15. Manter e ampliar a proposta do Plano de Intervenção Pedagógica em todos os 

Centros Municipais de Ensino; 

16. Implementar o atendimento do transporte escolar, adquirindo novos veículos para 

atender as demandas de novas vagas, bem como, substituir paulatinamente os 

veículos com maior tempo de uso, no período de 2021 a 2024; 

17. Intensificar ações permanentes em conjunto com outras secretarias municipais, 

levando cultura, educação e bem estar a outros grupos (Saúde, Turismo, Assistência 

Social e Esporte); 

18. Fortalecer os conselhos ligados a Educação suas atividades e fóruns; 

19. Estimular a prática do teatro nas escolas estimulando crianças, adolescentes e 

adultos oferecendo formação inicial em parceria com a Secretaria de Cultura; 

20. Apoiar a reestruturação das fanfarras, resgatando as experiências de formação 

musical e de participação em eventos. 

 

 

4.3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

No início da Gestão do Professor Fábio Martins Junqueira (MDB), Tangará 

da Serra era o 6º maior município do estado e sua economia era a 12ª, dados que mostram 

que havia uma disparidade entre o seu porte e sua realidade econômica. Nos indicadores de 

gestão pública do TCE, nossa cidade ocupava 113ª posição, após muito trabalho hoje 

atingimos a 35ª. De acordo com o Índice de Governança Municipal (IGM), realizado pelo 

Conselho Federal de Administração (CFA), Tangará da Serra é a 1ª cidade no estado de Mato 



 

 

Grosso com melhor Índice de Governança Municipal dentre os 5 (cinco) maiores municípios 

do estado e o índice com melhor avaliação foi finanças.  

Nossa receita per capita cresceu 50% nos últimos anos e hoje somos o 5º 

maior município do estado. 

Considerando que a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra é a maior 

empregadora do município, uma boa gestão pública traz uma segurança institucional e os 

investidores se sentem confiantes em efetuarem seus investimentos. 

Nossa força econômica está concentrada na prestação de serviços e no 

comércio local, sendo que o agronegócio e as indústrias contribuem de maneira equânime.  

Mas ainda há muito espaço para crescimento e buscar maior 

Desenvolvimento Econômico e para isso teremos com objetivo: 

1. Formular, planejar e implementar as políticas que visem o fomento ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico com estratégia de desenvolvimento 

para os setores secundário (indústrias) e terciário (comércio, educação, saúde e 

serviços) no âmbito local do município; 

2. Fomentar e liderar campanhas e/ou iniciativas que minimizem os índices de 

desemprego e aumentem a circulação de renda necessária ao crescimento do 

município; 

3. Definir e executar políticas de incentivo à instalação de empresas no município, 

objetivando a expansão da capacidade de absorção da mão-de-obra local; 

4. Planejar, realizar e fomentar eventos de empreendedorismo: feiras, fóruns e rodadas 

de negócio, utilizando para tal o Centro de Eventos; 

5. Firmar e manter Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado, Trabalho 

e Assistência Social/Sistema Nacional de Emprego – SETAS/SINE e com o Ministério 

da Economia através da Superintendência Regional do Trabalho – SRTE para 

funcionamento de Posto do Sistema Nacional de Emprego - SINE em Tangará da 

Serra;  Apoiando as Empresas e População na informação de Vagas de Trabalho no 

Mercado Local; 

6. Manter e aperfeiçoar os núcleos industriais do município, dotando-os com 

infraestrutura adequada e atrativa para futuros investidores e para funcionamento 

das empresas instaladas; 

7. Monitorar os índices de desenvolvimento econômico através de pesquisas, censos, 



 

 

diagnósticos e levantamentos em geral como ferramenta para processo de 

planejamento e implementação de políticas públicas; 

8. Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, analisar e 

organizar informações e estatísticas sobre as atividades econômicas do município; 

9. Promover o potencial econômico do município a fim de atrair investidores externos; 

10. Estabelecer políticas públicas de desburocratização para o licenciamento de 

atividades industriais e comerciais a serem instaladas no município; 

11. Formular e executar a incubação e aceleração de empresas de base tecnológica, 

criando sistemas de incentivo para o crescimento dessas organizações; (Parque 

Tecnológico); 

12. Incentivar o desenvolvimento das atividades econômicas da Cadeia da Economia 

Criativa; 

13. Fomentar a realização de eventos para a exposição de produtos que fortaleçam as 

cadeias produtivas da moda, de produtos de madeira, de produtos de artesanato, 

entre outros; 

14. Envidar esforços para o asfaltamento da MT-339, para interligar os municípios que 

fazem divisa geográfica com nosso município, mas hoje, não tem acesso a nossa 

prestação de serviços, educação, comércio, ampliando desta forma a consolidação 

de Tangará da Serra como um grande centro regional de desenvolvimento, bem 

como criar uma via para escoamento do agronegócio para o porto fluvial de Cáceres. 

Bem como beneficiar as bases da agricultura familiar, no maior assentamento da 

America Latina no nosso Antônio Conselheiro. 

 

 

4.4. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

 

O município de Tangará da Serra apresenta uma realidade peculiar em se 

tratando do setor agrícola. São mais de 3.000 unidades rurais, mais de 30 comunidades rurais 

e 05 assentamentos. Potencial que demonstra nossa aptidão econômica nessa área de 

desenvolvimento local e nosso modo vida. Nesse contexto, a agricultura familiar representa 

fator preponderante da economia e negócios, bem como, estratégia de fixação do homem 

no campo. Nossas feiras do produtor bem representa essa realidade sendo destaque 



 

 

nacional. 

Assim, a Coligação: “Coragem Para Seguir Mudando”, apresenta como 

meta de governo o fortalecimento e a valorização dos homens e mulheres do campo, 

reconhecido a importância das diversas formas de produção sobre tudo a da Agricultura 

Familiar. Dessa forma, busca implementar políticas públicas que vão ao encontro das 

necessidades das diversas cadeias produtivas, promovendo o desenvolvimento do meio 

rural, a inclusão produtiva social e ambiental, segurança alimentar,  garantido os espaços de 

comercialização direta e a ampliação da renda da família do campo, contribuindo para a 

soberania alimentar e, sobretudo, propiciando a melhoria de vida do campo. Diante dessa 

realidade firmamos como compromisso de governo as diretrizes adiante apresentadas: 

1. Ampliar a aquisição de produção da agricultura familiar através dos programas PNAE 

e PAA e assim potencializando a economia local e valorizando nossos produtores; 

2. Manter e desenvolver novos programas de extensão rural firmando parcerias com 

instituições de ensino, EMPAER e outras instituições públicas e privadas, a fim de 

propiciar ao agricultor o alcance da melhoria da produção com melhor tecnologia. 

3. Reestruturar as Feiras do Produtor e a implantação de espaços de comercialização 

direta produtor-comércio varejista, visando evitar retorno de produtos, garantir 

melhor preço, facilitar a logística para o produtor, incrementar a gestão participativa 

entre o município e entidades organizadas dos produtores da agricultura familiar. 

4. Consolidar a Feira do Produtor do bairro Vila Alta, criando condições para que seja 

um ponto de comercialização direta produtor-consumidor com funcionamento 

diário. 

5. Buscar a Universalização do acesso à água para a população das comunidades rurais, 

buscando recursos com os governos federal e estadual e organizando estratégias, 

que visem a perfuração de poços artesianos, escavação de reservatórios de água, 

implantação de depósitos e organização da gestão. 

6. Ampliar a cooperação técnica, com o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária) visando oferecer serviços relacionados ao registro e cadastro de 

imóveis rurais. 

7. Potencializar e desenvolver a Cadeia Produtiva do Peixe e da Aquicultura, 

promovendo ações de apoio e incentivo à atividade, principalmente na fase de 

implantação, com o objetivo de aumentar a produção e consumo de peixe, 



 

 

agregando mais renda às famílias rurais. 

8. Fortalecer e potencializar o Projeto Mais Leite para que se torne uma proposta de 

referência na produção leiteira servindo de modelo aos produtores, visando 

impulsionar a pecuária leiteira no município. 

9. Manter e incrementar o Programa de Inseminação Artificial nas propriedades rurais, 

para a continuidade do melhoramento genético. 

10. Investir e aprimorar o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, com a criação do cargo 

de coordenação e realização de concurso público para novos médicos veterinários e 

agentes de inspeção, buscando aperfeiçoar e ser referência em controle de 

qualidade dos produtos de origem animal. 

11. A emissão pelo SIM do selo SISBI aos produtores para que os produtos possam ser 

comercializados em toda a circunscrição do território nacional, trazendo divisas e 

qualidade de vida ao produtor local; 

12. Aprimorar o Núcleo de Políticas para a Econômica Solidária - NUPES, com a criação 

da coordenação, buscando fortalecer a organização associativa e cooperativa da 

agricultura familiar, de artesãos e outros setores produtivos, como estratégia para a 

ampliação da geração de renda, organização da escala de produção, diversificação 

da oferta de  produtos, organização da comercialização e combate à exclusão social 

e produtiva. 

13. Promover o desenvolvimento da fruticultura do município com a distribuição de 

mudas incentivando a implantação a melhoria de pomares em pequenas 

propriedades rurais, fortalecendo a parceria já existente com a Universidade do 

Estado de Matogrosso -UNEMAT (Campus Tangará da Serra). 

14. Elaborar estratégias para fomentar a criação de agroindústrias, buscando verticalizar 

a produção de forma a agregar qualidade e valor aos produtos, possibilitando, assim, 

a ampliação do mercado consumidor. 

15. Incentivar e estabelecer mecanismos para disseminar os conhecimentos sobre o 

cultivo orgânico e agroecológico potencializando a Unidade Experimental com 

projetos pilotos que possam servir de modelo de produção e estabelecendo ali um 

centro de formação. 

16. Fortalecer e aprimorar o sistema ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), através 

dos arranjos locais com EMPAER (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência 



 

 

e Extensão Rural), investindo recursos do município e cobrando investimentos das 

esferas estadual e federal, visando à transferência de novas tecnologias, bem como 

aprimoramento das existentes. 

17. Fortalecer e aprimorar a pesquisa e extensão rural voltada para a agricultura familiar, 

através dos arranjos locais com UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso), 

investindo recursos do município e cobrando investimentos das esferas estadual e 

federal, visando à transferência de novas tecnologias, bem como aprimoramento das 

existentes. 

18. Buscar a implementação de sistemas sustentáveis de irrigação visando atender a real 

necessidade dos agricultores de nosso município, garantindo-lhes condições de 

produção, reunindo esforços e a busca de recursos externos para a execução de tais 

programas. 

19. Ser parceiro na execução dos programas federais voltados ao fortalecimento da 

agricultura, como por exemplo, LUZ PARA TODOS, PNAE, PAA, PRONAF e outros. 

20. Estabelecer diálogo com o governo do estado visando o fortalecimento e a 

revitalização da EMPAER de nosso município. 

21. Aperfeiçoar e ampliar o Programa Municipal de Patrulhas Mecanizadas 

aperfeiçoando o sistema de parcerias com as organizações dos produtores da 

agricultura familiar. 

22. Investir na formação, capacitação e reciclagem do homem do campo, buscando 

parcerias com entidades envolvidas com a agricultura e pecuária, tais como 

universidades, sindicatos, entidades de pesquisa e extensão e outros. 

23. Ampliar o apoio à manutenção e melhoria da infraestrutura rural com a melhoria nas 

estradas, bueiros e pontes, promovendo o combate a erosão, conservação do solo e 

recomposição do equilíbrio ambiental das propriedades buscando para isso outras 

fontes de recursos tais como FETHAB e ITR; 

24. Consolidar o PRODEAF - Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar com 

o fornecimento de serviços, materiais, implementos agrícola e insumos com 

acompanhamento técnico etc.; 

25. Fortalecer e expandir a inseminação artificial para continuidade do melhoramento 

genético da pecuária leiteira em nosso município; 

26. Buscar parcerias para formação de brigadistas de combate a incêndios, 



 

 

especialmente na zona rural em parceria com Companhia Independente de 

Bombeiros Militar do Estado de MT. 

 

 

4.5. MOBILIDADE URBANA 

 

Tangará da Serra possui um extenso perímetro urbano e, dentro deste 

perímetro, encontra se a Zona de Expansão Urbana, com uma malha viária urbana que 

necessita ser preparada para as demandas futuras de mobilidade urbana. O acesso do 

cidadão aos serviços públicos e privados ofertados na cidade, o deslocamento de pessoas, 

quer seja através de transporte coletivo ou por transporte particular, faz da mobilidade 

urbana, algo que necessita ser tratado com bastante atenção. Sua importância é tal que 

impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas que circulam pelo município, e seu 

bom planejamento diminuirá as dificuldades de deslocamento das pessoas pela cidade. 

Semáforos foram instalados nas Avenidas Brasil, Avenida Tancredo Neves, 

Avenida Ismael José do Nascimento, disciplinando o fluxo de veículos nas regiões mais 

movimentadas do município. Desde o início da gestão do Professor Fábio Martins Junqueira 

(MDB) foram executados mais de milhão e meio de m² de asfalto, quantidade superior aos 

todos os gestores anteriores somados, mas ainda há um passivo que necessita ser concluído. 

Problemas históricos foram resolvidos como a pavimentação da Rua 08-A, atrás do Bosque 

Municipal, pavimentação do trecho que faltava para a conclusão da duplicação da Av. 

Tancredo Neves, no sentido Centro - Vila Olímpica, pavimentação e duplicação da Avenida 

Virgílio Favetti e da Avenida Brasil em direção ao Anel Viário, além da abertura de novas vias, 

interligando com a Lions Internacional, interligação da Avenida Zelino Lorenzetti com o 

Loteamento Bela Vista, execução da drenagem e novos acessos na Estrada do Mitu, 

permitindo uma maior fluidez do trânsito daquela região. 

Todas estas medidas contribuíram diretamente com a fluidez do trânsito, 

a qualidade de vida das pessoas, com a consolidação da infraestrutura viária, integrando o 

indivíduo com a cidade. É necessário imprimir uma visão holística da questão de mobilidade 

urbana, olhando para a cidade como um sistema que necessita ser revitalizado, tanto para 

permitir a movimentação de pessoas, como a movimentação de bens, e levando em 

consideração que esta movimentação pode se dar a pé, ou por meio de bicicleta, 



 

 

motocicleta, veículo de passeio, veículo de carga, transporte coletivo, enfim, é necessário 

contemplar todos os atores envolvidos na mobilidade urbana. 

Nesta linha de pensamento, a adequação de calçadas, a pavimentação das 

vias públicas, a abertura de novas vias, a implantação de uma malha de ciclovias, 

estacionamentos na região central, necessitam estarem conjugados num só processo, 

projetando a mobilidade urbana de forma sistêmica. 

Um plano de mobilidade urbana está sendo construído e será 

implementado nos próximos anos, que permitirá um novo desenho da mobilidade urbana 

de Tangará da Serra. Desta forma as seguintes ações são propostas: 

1. Criação de novas avenidas integrando os bairros, Criação de avenida que interligará 

o Parque do Bosque, Parque da Mata, Tarumãs e demais bairros daquela região com 

o centro; Avenida interligando a Avenida Lions Internacional com a Avenida Vergílio 

Favetti, por meio da Avenida Leontina Dolores, passando pela avenida Brasil e UNIC; 

Conclusão da Avenida Alvadi Monticeli que interliga Avenida Tancredo Neves ao 

Anel Viário; Prolongamento da Avenida Tancredo Neves da Vila Olímpica 

interligando os bairros Jardim Buritis e Jardim Tarumã; 

2. Criação de novas linhas para o transporte coletivo, visando atender outras regiões da 

cidade; 

3. Criação de interpostos modais para que o sistema de transporte coletivo seja 

otimizado, evitando trajetos e traçados muito extensos; 

4. Adequação dos veículos de transporte coletivo para o transporte de passageiros 

portadores de necessidades especiais; 

5. Avançar com o programa de manutenção preventiva e corretiva das vias públicas; 

6. Firmar parceria com a iniciativa privada ou entidades sem fins lucrativos com o 

objetivo de melhorar a identificação das vias públicas e logradouros; 

7. Padronizar as paradas de ônibus com a utilização de eucalipto tratado; 

8. Equipar a atual SUTRAV com engenheiros especialistas em trânsito e mobilidade 

urbana;  

9. Implantar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, adequado à nova Lei Federal de 

Mobilidade Urbana; 

10. Criar Lei Municipal de Acessibilidade, tanto para os projetos particulares, quanto para 

os projetos públicos, incentivando a eliminação de barreiras arquitetônicas, 



 

 

especialmente em espaços públicos e logradouros; 

11. Investir para que as calçadas e ruas sejam adequadas aos pedestres; 

12. Implantação de uma rede de ciclovias, primando para a interligação dos bairros e 

áreas periféricas, com o centro da cidade, com instalação de faixas exclusivas. 

13. Universalizar a pavimentação das vias urbanas; 

14. Investir na manutenção e recuperação das vias rurais. 

15. Instalação de semáforos em avenidas que fazem intersecção com vias coletoras, 

16. Nas vias públicas onde se encontram instaladas escolas e hospitais, adequar 

sinalização viária horizontal e vertical; 

 

 

4.6. DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Tangará da Serra é um polo regional, cujo desenvolvimento transforma 

também a vida das pessoas que residem nos municípios vizinhos, e também o reverso disso, 

o desenvolvimento de diversas atividades econômicas no município, acontece pela 

influência daqueles que nos circunvizinham. Temos como desafio cuidar do crescimento e 

um desenvolvimento urbano ordenado. 

Quando da sua fundação, este município tinha um projeto urbano, 

executado pelo Arquiteto Américo Carnevalli, e que com o passar dos anos e das gestões 

municipais perdeu sua configuração inicial. Desde 2007 Tangará da Serra adotou o Plano 

Diretor Participativo, instrumento imprescindível para o crescimento ordenado de qualquer 

município. Este Plano Diretor faz parte do banco de experiências do observatório nacional 

das cidades.  

Em 2015, foi concluído o processo da primeira revisão do Plano Diretor 

Participativo e neste novo instrumento, as ferramentas que compõem a Lei Federal 

nº10.257/2001 –Estatuto das Cidades-, estão plenamente contempladas na Lei 

Complementar nº 210/2015 – atual Plano Diretor Participativo. Este processo de revisão 

aconteceu de maneira democrática, com a participação de técnicos do município de 

Tangará da Serra e de diversos colaboradores da sociedade civil organizada, além das mais 

de 30 audiências públicas que foram realizadas na zona urbana, zona rural e nos distritos. 

Para os próximos quatro anos são propostas as seguintes ações principais: 



 

 

1. Concluir o processo de revisão das leis e planos municipais que complementam o 

Plano Diretor Participativo; 

2. Implementar os planos municipais criados neste processo de revisão;   

3. Fazer gestão efetiva do cumprimento pleno do Plano Diretor Participativo; 

4. Adotar tecnologias de geo-referenciamento e geo-processamento para acompanhar 

o crescimento do município, evitando a expansão desordenada; 

5. Dotar o cadastro imobiliário do município com as informações colhidas com o uso 

destas tecnologias; 

6. Criar um sistema municipal de informações imobiliárias, em parceria com os cartórios 

notariais e de registro de imóveis, com a finalidade de utilização de uma base de 

dados única e multifinalitária, contendo informações imobiliárias e outras de 

relevante interesse, geo-referenciadas em meio digital; 

7. Consolidar o processo de regularização fundiária, tanto aqueles de interesse social 

quanto os de interesse específico; 

8. Notificar os proprietários de imóveis urbanos que não cumprem a função social para 

fins da consolidação do IPTU progressivo no tempo; 

9. Rever, simplificar e consolidar a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

de modo a assegurar a função social da propriedade urbana; 

10. Dar continuidade ao processo de revitalização das praças públicas; 

11. Regularização e Padronização na denominação dos logradouros públicos para evitar 

homonomia. 

 

 

4.7. TURISMO E CULTURA 

 

 

4.7.1. TURISMO 

 

A jovem Tangará da Serra, principal cidade de toda a porção oeste do 

Estado, é dotada de diversas riquezas naturais e culturais, traduzindo a sua grande vocação 

turística. Conta com uma rica gastronomia, povo acolhedor, diversos atrativos turísticos e 

sabemos que há muito ainda para se explorar, como cachoeiras e lugares desconhecidos, 



 

 

que são potenciais turísticos exuberantes e que promoveriam o aumento do fluxo de 

pessoas e o fortalecimento da economia local. 

Dentre os diversos segmentos turísticos em atividade podemos destacar, 

hoje, em nosso município: o de negócios e eventos, o ecoturismo, o turismo de aventura, o 

de pesca e o turismo de saúde, e o fortíssimo potencial para o desenvolvimento para o 

etnoturismo, um dos que mais crescem no país. 

O acesso ao município é um ponto forte, pois contamos com rodovias em 

bons estados de conservação, um Terminal Rodoviário, atendido pelas maiores empresas de 

transporte do país, e por um Aeroporto, que faz ligação com todo o território nacional. 

A demanda turística do município hoje é regional, ou seja, oriunda de 

moradores que habitam os municípios circunvizinhos. Neste Plano de Governo propomos 

ações que serão desenvolvidas pela Gestão Pública Municipal para fortalecermos este 

público e alcançarmos outras regiões, tais como: 

1. Manter e ampliar os eventos tradicionais do município, promovidos pela Gestão 

Pública Municipal, com objetivo de melhorar o fluxo turístico e gerar 

entretenimento, cultura e lazer à população. (Festa dos Estados, Arraiá da Serra, Natal 

Iluminado / Festival Gastronômico, Caminhadas na Natureza, Cicloturismo, entre 

outros); 

2. Colocar em funcionamento o Centro de Eventos com parceria público-privada, 

dando condições para realização de feiras, convenções, exposições, eventos de 

negócio etc., fomentando a cadeia turística; 

3. CAT – Centro de Atendimento ao Turista – além de receber os turistas e visitantes, 

promover também ações e eventos que tragam lazer para população e incentivem 

empreendedores do município. 

4. Apoiar eventos sem fins lucrativos em parceria com a sociedade organizada que 

possam gerar aumento no fluxo turístico, bem como para os que promovam o 

turismo religioso; 

5. Criar um programa que promova os atrativos turísticos do município a nível nacional 

através de redes sociais, materiais impressos, falado e escrito. 

6. Capacitar em parceria com outras secretarias e instituições o aperfeiçoamento dos 

recursos humanos do trade turístico objetivando a qualidade dos serviços prestados; 

7. Elaborar estudos de potencialidade turística objetivando a integração e viabilidade 



 

 

econômica do setor; 

8. Organizar e divulgar o calendário de eventos do município para um melhor 

planejamento do setor; 

9. Viabilizar a construção de um Observatório Astronômico no Parque Municipal 

Engenheiro Florestal Vereador Daniel Lopes da Silva; 

10. Incentivar os empresários do trade turístico municipal a realizarem o CADASTUR. 

11. Promover e incentivar o turismo de esportes e aventura através de eventos em 

parceria com a Secretaria de Esportes. 

12. Promover e incentivar o turismo cultural através de eventos, shows, feiras e 

exposições como de artesanato, valorizando a produção e a comercialização local. 

13. Promover e incentivar o turismo de negócios e eventos em parceria com a Secretaria 

de Indústria, Comércio e Serviços. 

14. Promover e incentivar o ecoturismo através de eventos em parceria com a Secretaria 

de Meio Ambiente, bem como ações de conservação e preservação dos atrativos 

turísticos do município. 

15. Promover e incentivar o etnoturismo em parceria com o Complexo Turístico 

Indígena do Formoso. 

16. Promover e incentivar o turismo rural em parceria com a Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

17. Fortalecer o Fundo Municipal do Turismo como instrumento de captação de 

recursos. 

18. Fortalecer a participação social através do Conselho Municipal de Turismo. 

19. Ampliar a captação de recursos financeiros públicos estaduais e federais para ações 

que promovam o turismo local. 

20. Apoiar instituições turísticas, tecnicamente, para que possam explorar seu potencial 

turístico adequadamente. 

21. Identificar, incentivar e apoiar tecnicamente potenciais turísticos desconhecidos. 

22. Manter parcerias com governos estadual e federal que incentivem e promovem o 

turismo local, regional e nacional. 

23. Manter e atualizar periodicamente informações em relação ao turismo, inventário da 

oferta turística e sinalização turística. 

24. Estabelecer parceria com a Secretaria de Infraestrutura na gestão do aeroporto e 



 

 

terminal rodoviário, no que tange especificamente no fortalecimento do turismo 

local e regional. 

25. Elaborar o Plano Municipal de Turismo. 

 

 

4.7.2 CULTURA 

 

O Município de Tangará da Serra, conta hoje com uma população 

aproximada de 105.711 conforme dados do IBGE/2020. Cultura que entendemos ser o 

conjunto existente de toda forma de manifestação artística, linguística sociocultural, que 

promove atitudes e comportamentos de respeito, solidariedade e equidade nas relações 

humanas do sujeito. Entendemos ainda, que a mesma se pauta pelos direitos humanos que 

asseguram o patrimônio material e imaterial de um povo. 

São através das ações expressas nas artes, sejam elas pelas manifestações através do teatro, 

música, danças, folclores, língua (seja escrita e ou falada), hábitos alimentares e todas as 

demais formas de organização étnica e cultural, que possam empoderar as mais diversas 

comunidades, tendo como a máxima o respeito ao princípio da diversidade e pluralidade 

existente no território. Assim, entre outras ações, assumimos o compromisso de: 

1. Ampliar o atendimento de Oficinas Culturais além do Centro Cultural, também em 

Escolas Estaduais, Centros Municipais de Ensino, Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Distritos; 

2. Divulgar, incentivar e fomentar todo tipo de cultura, proporcionando oportunidades 

aos artistas locais e seus grupos; 

3. Intensificar e incentivar a realização das atividades culturais como sarais, biblioteca 

itinerante, apresentações artísticas ao ar livre (praças, ruas e outros espaços 

públicos), festivais de artes visuais, artes cênicas, música, literatura, capoeira e 

artesanato; 

4. Ampliação e otimização dos espaços do Centro Cultural; 

5. Instalação de energia fotovoltaica e reforma na rede elétrica do Centro Cultural; 

6. Intensificar ações permanentes em conjunto com outras secretarias municipais, 

levando cultura e entretenimento a outros grupos; 

7. Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura em todos seus aspectos: Conselho, Plano 



 

 

e Fundo; 

8. Difundir e fomentar a gastronomia local; 

9. Realizar festivais de músicas inéditas e populares (TANFEST); 

10. Buscar viabilizar a circulação de peças teatrais locais e de fora; 

11. Incentivar os grupos de danças culturais do município, apoiando e ampliando as 

apresentações populares, como estratégia de fortalecimento da cultura e como 

instrumento de turismo cultural; 

12. Viabilizar parceria com a iniciativa privada para a realização de projetos de cinema 

itinerante no município; 

13. Implementar ações de incentivo ao canto coral, apoiando os grupos existentes na 

cidade; 

14. Fomentar e incentivar a vinda para o município de exposições culturais, peças 

teatrais, artistas renomados, workshops culturais, festivais, entre outros, 

promovendo ainda intercâmbios interculturais; 

15. Reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões culturais 

presentes no município; 

16. Fomentar a cultura indígena local; 

17. Consolidar a cultura como importante e indispensável vetor do desenvolvimento 

turístico sustentável; 

18. Criação de eventos culturais específicos infantis; 

19. Transformar a Sala de Memória em Museu; 

20. Transformar a antiga prefeitura em um “coração cultural”: artesanato, museu e 

gastronomia e possíveis festivais artístico-culturais; 

21. Apoiar a reestruturação das fanfarras, em conjunto com a Secretaria de Educação, 

resgatando as experiências de formação musical e de participação em eventos; 

22. Promover e fomentar ações culturais nos parques ambientais (artes plásticas ao vivo, 

participação de alunos, música, dança, capoeira, artesanato, etc.); 

23. Resgatar a Banda Municipal “13 de Maio”; 

24. Criar o Projeto “Rua Cultural e Lazer” aos domingos na Avenida Brasil; 

25. Promover e fomentar feiras e exposições de artesanato permanentes (Feira do 

Bosque às tardes de domingo / Feira na Praça dos Pioneiros às tardes de sábado); 

26. Promover manifestações culturais integrados às feiras de produtores rurais do 



 

 

município; 

27. Fomentar a realização de cantatas de natal entre as escolas públicas e particulares e 

entidades em geral; 

28. Promover e proteger as infinitas possibilidades de criação simbólica expressas em 

modos de vida, crenças, práticas e identidades; 

29. Universalizar o acesso aos bens e serviços culturais; 

 

 

4.8 SANEAMENTO BÁSICO 

 

O município de Tangará da Serra caminha para ser o primeiro município 

no estado de Mato Grosso a atingir a universalização dos serviços de saneamento, nos 

serviços de coleta e tratamento de esgotos, com as contratações efetuadas junto ao governo 

federal, através de recursos do PAC e financiamento com recursos do FGTS, atingiremos a 

marca de 90% de esgoto coletado e tratado, com sistema de tratamento eficiente, seus 

efluentes são devolvidos à natureza dentro dos padrões exigidos pelas normas ambientais. 

Os novos empreendimentos, o município tem exigido a implantação de redes coletoras de 

esgotos, sendo que, quando da conclusão das obras de esgotamento sanitário, todas estas 

redes serão interligadas em um único sistema integrado de tratamento de esgoto.  

Possuímos um aterro sanitário objeto de elogios por técnicos da SEMA, 

pesquisadores e acadêmicos da área, temos um programa de coleta seletiva e reciclagem 

que abrange toda a cidade de Tangará da Serra, além da implementação estratégica de 

Ecopontos, que permitem ao munícipe, destinar seus resíduos pontuais, de elevado volume, 

em locais apropriados, reduzindo os bolsões de lixo na cidade. 

Em termos de água, a construção e ampliação da capacidade de 

armazenamento já estão acontecendo, com a ampliação do sistema para armazenamento 

de água bruta no sistema atual. Após esta ampliação, teremos uma reservação de água na 

ordem de mais de 01 (um) bilhão de litros de água, reserva suficiente para manter o 

abastecimento da cidade por um longo período de estiagem. Além de que, com o advento 

do novo Plano Diretor Participativo, externalidades estão sendo exigidas dos novos 

empreendimentos imobiliários. Já é fruto desta ação, um reservatório de 03 (três) milhões 

de litros de água tratada, construído para atender a população dos loteamentos Barcelona, 



 

 

Valencia I e Valência II, Morada do Sol, Buritis I, Buritis II, Bela Vista, Condomínio Manacá e 

toda região da grande Esmeralda. Além disso, a interligação de poços artesianos, 

promovidos pelo Samae, tem contribuído ao sistema para abastecimento em regiões 

estratégicas. São ações de responsabilidade que estão preparando Tangará da Serra para o 

crescimento populacional. Garantir qualidade de vida à população com serviços públicos 

eficientes de coleta e tratamento de esgotos, tratamento e distribuição de água potável, e 

coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, visando a preservar ou modificar as 

condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde.  

Entendemos que as seguintes ações necessitam ser executadas para o 

período de 2021 a 2024. 

 

 

4.8.1 ESGOTO 

 

1. Expansão da rede coletora de esgotos em toda a região urbanizada, com vistas à 

universalização do sistema; 

2. Ampliação e melhoria do sistema de tratamento de esgotos ETE Ararão, prevendo o 

crescimento populacional; 

3. Investimento em equipamentos de manutenção preventiva das redes coletoras; 

4. Construção de estação de descargas de caminhões limpa fossa, na ETE; 

5. Construção de reservatórios de acúmulo nas EEE - Estações Elevatórias de Esgotos, 

para proteção aos mananciais preservando o meio ambiente; 

 

 

4.8.2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

1. Ampliar o Aterro Municipal para destinação final de resíduos orgânicos, objetivando 

controle e coleta de gases combustíveis, para implementação de uso para geração 

de energia; 

2. Buscar parcerias para implantação de sistema de transformação dos resíduos sólidos 

em geração de energia, como método de compostagem; 

3. Manter a operacionalização eficiente de ECOPONTOS implantados nos quatro 



 

 

setores da área urbana, para preservação ao meio ambiente e atendimento ao 

munícipe, com segregação seletiva e produção de cavaco oriundos de poda, com 

objetivo de compostagem e/ou combustível geração de energia; 

4. Implementar através de parcerias público/privada a reciclagem e separação de 

resíduos da construção civil, tais como madeira, tijolos e outros; 

5. Ampliar e otimizar a coleta seletiva do município, estimulando a geração de 

empregos além do benefício ambiental potencializando a reciclagem; 

6. Ações de apoio técnico e incentivos às cooperativas de catadores; 

7. Propor, fortalecer e participar de campanhas de educação ambiental; 

8. Desenvolver campanhas permanentes em parcerias com as concessionárias e 

entidades ambientais, para o uso racional de energia, de água, sistema de esgotos e 

coleta seletiva. 

 

 

4.8.3 ÁGUA 

 

1. Ampliação da ETA Queima Pé com a elevação da sua capacidade de tratamento e 

modernização dos processos operacionais, conforme projeto existente; 

2. Execução e implementação de projeto de captação de água no Rio Sepotuba; 

3. Ampliação do sistema de adução de água tratada; 

4. Elevar o número de poços artesianos de profundidade efetiva, em pontos 

estratégicos no município, buscando a complementação hídrica do sistema de 

abastecimento, como no Distrito de Progresso e demais regiões do município. 

5. Ampliação da capacidade de reservação de água tratada, com a construção de novos 

reservatórios distribuídos em pontos estratégicos da cidade; 

6. Implantação de sistema de geração de energia, com uso de energias limpas, como a 

solar, na ETA Estação de Tratamento de Água, para atendimento as necessidades da 

Autarquia de Saneamento municipal; 

7. Manter projeto contínuo de modernização da ETA e informatização de todo o 

sistema de distribuição, para melhor controle de qualidade e segurança nos serviços; 

8. Construção de ETA’s compactas, com sistema de adução, reservação e distribuição 

nos Distritos de São Jorge e Triângulo; 



 

 

9. Ampliações das redes de abastecimento rural existentes. 

10. Execução de PRAD na área da ETA do Queima Pé; 

11. Manter o Projeto PSA Queima Pé, e ampliar para as demais bacias hidrográficas do 

município, em especial a Bacia do Ararão; 

12. Investir em tecnologia de combate e controle de perdas de água tratada; 

13. Ampliação do uso de hidrômetros inteligentes para modernização dos serviços de 

micromedição; 

14. Reestruturar o sistema de distribuição de águas, com controle de pressão, 

macromedições e setorização da distribuição; 

15. Proporcionar, visando a segurança em combate a incêndios em áreas urbanas 

municipais, em parceria com o corpo de bombeiros, a instalação de hidrantes em 

pontos estratégicos da cidade, além de exigir dos novos loteamentos que 

contemplem em seus projetos hidrantes para este fim. 

 

 

4.8.4 OUTRAS AÇÕES E INVESTIMENTOS 

 

1. Ampliação e modernização da frota de veículos, máquinas e equipamentos; 

2. Manter o programa de treinamento e atualização dos servidores; 

3. Manter programa de modernização dos serviços de atendimento ao cidadão; 

4. Implementar o PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico; 

5. Implementar o PMGIRS Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

6. Estruturar o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, para 

autonomia de manutenção especializada em serviços internos de elétrica, mecânica 

e caldeiraria; 

7. Proporcionar de forma crescente a gestão eficiente do SAMAE – Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto, para evitar os ataques da privatização; 

8. Implementar e aplicar de forma eficiente os novos serviços a serem prestados pelo 

Saneamento, como limpeza urbana, serviços de podas e manutenção de bueiros de 

águas pluviais, conforme nova legislação federal que criou o novo Marco do 

Saneamento. 

9. Implementar, em parcerias com as universidades locais, instalação de estações 



 

 

meteorológicas no município, a fim de termos dados climáticos no auxilio 

estratégico nas tomadas de decisões, além de promover produções técnicas 

acadêmicas. 

 

 

4.9 MEIO AMBIENTE 

 

De forma justa, o meio ambiente ocupa, hoje, espaço destacado nos planos 

de gestão e nas agendas dos governos do mundo inteiro. Com 44 anos de emancipação 

político administrativa, Tangará da Serra é um município jovem. No entanto, em razão do 

lapso temporal entre o início de sua urbanização e a efetiva instalação do município fez com 

que alguns conceitos iniciais de seu projeto urbanístico fossem abandonados, ocasionando 

algumas distorções urbanísticas e ambientais. Tangará evoluiu na gestão ambiental nos 

últimos anos. Alguns programas merecem continuidade, enquanto novos precisam ser 

implementados. 

Em 2012 Tangará da Serra assinou Termo de Cooperação Técnica com a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente assumindo o licenciamento ambiental de empresas 

potencialmente poluidoras de médio e baixo impacto (Portaria SEMA/MT nº 141/2015). Isso 

trouxe maior agilidade e menor custo aos contribuintes que necessitam de licenciamento 

ambiental de suas atividades. O município mantém, já há alguns anos, um viveiro de 

produção de mudas de árvores nativas, ornamentais e frutíferas, as quais são distribuídas à 

população para recuperação de áreas degradadas e arborização urbana. No período de 2017 

até o primeiro semestre de 2020 foram distribuídas cerca de 75 mil mudas.  

Tangará da Serra é entrecortada por córregos. Essa condição faz com que 

o município, em sua área urbana, tenha em torno de 36 mil metros de leitos de córregos e, 

consequentemente, áreas de preservação permanente-APP que merecem uma atenção 

especial do poder público dos quais 14 mil metros já foram executados. O intenso 

crescimento populacional apresentado por Tangará da Serra, que nas últimas duas décadas 

praticamente triplicou sua população, trouxe consigo o risco de ocupação irregular dessas 

áreas de preservação. 

Nesse panorama apresentamos algumas propostas de governo da Coligação: “Coragem 

Para Seguir Mudando” para o município de Tangará da Serra: 



 

 

1. Manter o programa de cercamento das Áreas de Preservação Permanente do 

perímetro urbano, possibilitando a sua proteção, recuperação e conservação; 

2. Influenciar os programas de urbanização para que considerem a adequação 

ambiental, especialmente o cuidado com as Áreas de Preservação Permanente e a 

regularização fundiária; 

3. Implementar o Programa de Voluntariado para a Conservação e Preservação das 

Áreas de Preservação Permanentes – APP do Município de Tangará da Serra, 

fomentando a parceria público-privada na conservação ambiental e a valorização da 

conscientização empresarial para o meio ambiente; 

4. Proporcionar o licenciamento ambiental das empresas de impacto ao meio 

ambiente local e de forma ágil e com custos compatíveis; 

5. Promover uma fiscalização ambiental impessoal, capacitando e promovendo a 

educação ambiental no município; 

6. Manter e expandir o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) aos 

produtores rurais que implementarem práticas conservacionistas; 

7. Reformar o Viveiro Municipal, ampliando a diversidade e quantidade de mudas 

produzidas e distribuídas, fortalecendo a parceria com os proprietários rurais para 

recuperação de nascentes e córregos; 

8. Manter o programa de revitalização ao Parque Municipal Natural Ilto Ferreira 

Coutinho, ampliando seu potencial turístico; 

9. Consolidar o processo de revitalização dos bosques do Progresso, Alto da Boa Vista 

e Parque do Bosque; 

10. Consolidar a implantação do Parque Linear às Margens do Córrego Figueira; 

11. Criar o Programa de combate a incêndio florestal e queimada na urbana; 

12. Manter parcerias com entidades da sociedade civil para promoção de eventos e 

ações em defesa e proteção ao meio ambiente; 

13. Propor Parceria Público-Privada para construção e operação do Centro de 

Recebimento de Animais Domésticos, visando à proteção e controle dos maus tratos; 

14. Dar continuidade ao processo de criação de parques de municipais para lazer, tais 

como Parque da Família José Cardoso Campos nas demais regiões da cidade. 

15. Criar Programa de gestão ambiental na Prefeitura Municipal e em suas secretarias 

visando economia de energia, água e reciclagem; 



 

 

16. Apoiar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

 

 

4.10 ESPORTE E LAZER 

 

A Gestão 2021-2024 entende que o desenvolvimento das diretrizes do 

desporto em Tangará da Serra, nas três dimensões sociais do esporte: o desporto 

educacional, o desporto participação, e o desporto de alto rendimento. 

1. Incentivar a formação e a manutenção de escolinhas de iniciação desportiva nas 

diversas modalidades; 

2. Investir na formação de profissionais para condução destes projetos e escolinhas 

esportivas; 

3. Ampliar ciclovias e pistas de caminhadas em avenidas, ruas, e estradas para 

proporcionar segurança e lazer aos munícipes de Tangará da Serra; 

4. Fomento ao desporto estudantil; 

5. Criação de espaços públicos destinados às práticas de esportes não formais, como 

caminhada, peteca, alongamento e outras; 

6. Manter e incentivar a promoção de competição de jogos estudantis. 

7. Apoiar a participação de estudantes tangaraense em jogos e eventos esportivos 

regionais, estaduais e nacionais; 

8. Sediar em Tangará da Serra os jogos estudantis regionais e estaduais para despertar 

a prática desportiva nos jovens; 

9. Incentivar desporto amador de base nas diversas modalidades esportivas e nas 

diversas categorias; 

10. Apoiar e incentivar projetos esportivos e socioeducativos voltados a atender crianças 

e adolescentes dos bairros de Tangará da Serra; 

11. Apoiar a realização de eventos esportivos em Tangará da Serra; 

12. Incentivar o desenvolvimento de atividades esportivas de identidade cultural, como 

os jogos indígenas; 

13. Desenvolver eventos esportivos destinados a pessoas portadoras de necessidades 

especiais; 

14. Realização de jogos interculturais indígenas no município de Tangará da Serra; 



 

 

15. Apoiar eventos esportivos nas comunidades rurais e distritos; 

16. Formalizar parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos 

esportivos e socioeducativos em Tangará da Serra; 

17. Apoiar a regularização formal das entidades esportivas de Tangará da Serra e apoio 

para a implementação das práticas esportivas; 

18. Buscar parceria para construção de pista para competição de ciclismo; 

19. Retomar e incentivar os jogos abertos. 

20. Criar, melhorar e dar suporte as escolinhas de treinamento esportivo para as várias 

categorias e modalidades esportivas. 

21. Viabilizar a participação de atletas em competições municipais, regionais e estaduais. 

22. Efetuar melhorias nos campos de futebol nas comunidades estimulando a prática 

desportiva. 

23. Buscar parcerias para construção de um centro esportivo de múltiplo uso. 

24. Desenvolver o Programa de Núcleos de apoio à Prática Esportiva nos bairros; 

25. Promover e apoiar a realização de campeonatos para as várias categorias desportivas 

no município. 

26. Transformar Vila Olímpica em espaço multifuncional para pratica de esportes e lazer; 

27. Construção de mini estádio em região de maior densidade demográfica; 

 

 

4.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

As ações ofertadas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, por meio da Assistência Social tem por objetivos a Proteção Social à garantia da vida, 

à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente, a proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos 

adolescentes em situação de vulnerabilidade; a promoção da integração ao mundo de 

trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; bem como a vigilância socioassistencial, que visa analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 

de ameaças, de vitimizações e danos e ainda a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno 

acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. 



 

 

Desse modo na perspectiva de totalidade da questão social o município é 

o principal responsável por identificar as necessidades, constitui-se também, como lócus 

privilegiado das relações estabelecidas entre os sujeitos e seu cotidiano, no âmbito político, 

social, econômico, cultural. Sendo assim, apresentamos as seguintes propostas na área da 

Assistência Social: 

 

 

4.11.1  GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

1. Elaborar a legislação municipal em consonância com a legislação do Sistema Único 

de Assistência Social - SUAS – com a atualização da Lei que regulamenta a Política 

Municipal de Assistência Social; 

2. Instituir e Regulamentar na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social as 

seguintes áreas essenciais: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial (Média e 

Alta Complexidade), Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família, Gestão de Benefícios 

Assistenciais,  Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão do SUAS com competência 

de Vigilância Socioassistencial; Gestão do Trabalho e Gestão de Programas 

Socioassistenciais; 

3. Ampliar as ações de busca ativa de famílias com perfil para os Programas Sociais do 

Governo Federal; 

4. Ampliar o atendimento pelos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, 

através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), as famílias 

com até ½ salário mínimo registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal – CadÚnico; 

5. Dar continuidade nos acompanhamentos, através do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), as famílias com membros integrantes do 

Benefício de Prestação Continuada (BX); 

6. Dar continuidade nos serviços de incluir as famílias com beneficiários do BPC no 

CadÚnico, atendendo conforme regulamentação do MDSA; 

7. Ampliar o número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) 

acompanhadas pelo PAIF. Meta 2.000 famílias; 

8. Combater todas as formas de trabalho infantil, articulando permanentemente com 



 

 

os órgãos nas esferas Federal e Estadual para o co-financiamento das ações previstas 

no Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil que será elaborado; 

9. Identificar, atender e cadastrar as famílias no CadÚnico com crianças e adolescentes 

em situação de trabalho infantil. Meta: atingir aproximadamente 2.000 crianças e ou 

adolescentes; 

10. Promover campanha envolvendo as diversas políticas públicas e a sociedade civil no 

combate a violação de direitos da população infanto-juvenil; 

11. Manter os acompanhamentos de ofertas de parcerias com as instituições que 

ofertam serviços com crianças e adolescentes em situação de acolhimento, na 

perspectiva de ampliar a reintegração familiar e comunitária às mesmas, conforme a 

legislação vigente e os recursos disponíveis; 

12. Identificar e atender, o público prioritário do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, através dos Centros de Referência de Assistência Social 

– CRAS; 

13. Buscar meios e recursos para a possibilidade de implantação do Projeto Família 

Acolhedora no município; 

14. Adquirir veículo para transportar os usuários do SUAS para as diversas atividades 

socioeducativas, intergeracionais e de fortalecimento de vínculos; 

15. Manter os espaços físicos das unidades de assistência social para melhor acolher os 

usuários e garantir a qualidade do atendimento e dos trabalhadores do SUAS; 

16. Elaborar um Plano Municipal de Capacitação Permanente para os trabalhadores do 

SUAS e Conselhos vinculados direta e indiretamente nas políticas sociais que fazem 

interface com a Política de Assistência Social; 

17. Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os serviços de 

atendimento às vítimas; 

18. Ampliar as campanhas de combate à violência contra a pessoa idosa e os serviços de 

atendimento às vítimas; 

19. Ampliar a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência no município; 

20. Instituir uma Equipe Volante, com profissionais e equipamentos necessários para 

executar ações socioassistenciais na zona rural, incluindo as áreas indígenas; 

21. Buscar recursos para construção de prédio próprio de um Centro de Convivência 

voltado para Terceira Idade, através de co-financiamento Federal e ou Emenda 



 

 

Parlamentar. 

22. Incentivar a organização do Centro de Convivência voltado para Terceira Idade, com 

oficinas de teatro, música, construção de brinquedos com os filhos e netos, 

artesanato; 

23. Aumentar a quantidade de grupos de Terceira Idade em atividade no município; 

24. Realização de Calendário de Bailes da Terceira Idade; 

25. Cursos de Introdução a Informática, visando a inclusão digital do público da Terceira 

Idade; 

26. Incentivo a prática desportiva para a terceira Idade, com acompanhamento de 

profissionais especializados; 

27. Buscar parcerias com Clubes e espaços alternativos na cidade para realização de 

eventos, programas e projetos de apoio a Terceira Idade; 

28. Buscar formas de treinamento e instrução para a equipe técnica que atua no 

Albergue Municipal; 

29. Promover a reabertura da padaria comunitária; 

30. Manter a parceria com a Policia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Delegacia 

da Mulher no Programa “Patrulha Maria da Penha” 

 

 

4.12 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Com uma estrutura de oferta de cursos superiores de qualidade e em 

quantidade, o município de Tangará da Serra possui atualmente universidades públicas, 

como a UNEMAT e o IFMT, além de faculdades particulares, UNIC, ANHANGUERA, UNOPAR, 

UNIP, UNIGRAN, FAEST/UNISERRA, MACKENZIE, entre outras. 

A força intelectual destas instituições faz com que a concentração de 

pessoas que praticam ciência e desenvolvem pesquisas seja um fator que necessita seguir 

acompanhando o crescimento e o desenvolvimento do município. Este processo sinérgico 

é capaz de ser um instrumento que consolide ações de integração entre os segmentos da 

economia, da academia, do poder público e da sociedade, tendo como resultado atividades 

científicas desenvolvidas em parceria com a academia. Nesta linha de raciocínio, seguem as 

propostas: 



 

 

1. Firmar parcerias com as instituições de ensino e pesquisas com a finalidade de 

disseminação do conhecimento para o desenvolvimento de tecnologias que possam 

ser aplicadas ao setor público municipal; 

2. Disponibilizar a estrutura física da prefeitura municipal para o desenvolvimento de 

projetos científicos; 

3. Promover ações com a finalidade de aproximar as pesquisas realizadas na elaboração 

de trabalhos de conclusão de cursos, dissertações e teses com as possibilidades e 

informações existentes no poder público municipal; 

4. Promover políticas de ciência e tecnologia disseminando dados e informações em 

áreas estratégicas do desenvolvimento; 

5. Capacitar e promover a formação de recursos humanos do quadro de servidores 

públicos municipais para que possam ser qualificados em áreas do conhecimento 

voltados à ciência, tecnologia e inovação. 

6. Promover a integração entre empresas, centros de pesquisa e universidades a fim de 

criar um ambiente de inovação com geração de conhecimento; 

 

 

4.13 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Um processo de modernização da administração pública se faz urgente, o 

modelo atual de gestão é o mesmo utilizado há algumas décadas, avanços já aconteceram 

com a implantação de sistemas de informação que tem garantido parte necessária de um 

processo de modernização. Hoje não temos mais dificuldades estruturais como a falta de 

computadores e impressoras, grandes investimentos foram realizados nestas áreas. Porém 

ações de modernização urgem para adequarmos ao momento tecnológico que vivemos. A 

concentração de todas as secretarias em um único prédio nos permitiu uma economia em 

escala e uma otimização do tempo gasto para conclusão dos processos. Atualmente somos 

o município com o melhor ranking no PDI – Programa de Desenvolvimento Institucional 

Integrado, implementado pelo TCE/MT. Esta ferramenta, o PDI, tem fornecido indicadores 

importantes para que as ações de gestão sejam desenvolvidas de maneira estratégica. 

Hoje há uma sinergia e uma integração de todas as secretarias em torno de 

um projeto de gestão, de maneira que todos caminham na mesma direção, isso tem gerado 



 

 

efetividade das ações de gestão. O gestor público não pode perder de horizonte que nós 

aqui somos servidores, e temos que servir a população com o melhor, sendo assim a 

administração pública municipal tem que primar em ofertar produtos e serviços adequados 

às necessidades da população. 

A construção de políticas públicas adequadas, voltadas para o cidadão, tem 

dado resultados fantásticos, transformando pessoas e regiões que antes estavam 

esquecidas e relegadas, em regiões revitalizadas e pessoas que recuperam a dignidade. 

Seguem as propostas para o fortalecimento da administração pública: 

1. Revisão e/ou Implantação de um novo Plano de Cargo Carreira e Salários – XCS, para 

os servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra; 

2. Readequação das atribuições das Secretarias Municipais, visando o melhor 

aproveitamento dos recursos humanos e adequando a uma nova realidade 

municipal; 

3. Consolidar o SERRAPREV, assegurando solidez e viabilidade financeira para garantir 

o pagamento dos benefícios futuros; 

4. Implementar a Gestão Eletrônica de Documentos, adotando tecnologia de 

digitalização de processos e acompanhamento de seu trâmite, tanto pelos 

servidores, como pelos munícipes, possibilitando o protocolo eletrônico de 

documentos, sem que o requerente tenha que vir pessoalmente à prefeitura; 

5. Expedição de todas as Taxas para recolhimento através do site da prefeitura; 

6. Promover a reorganização das representações de bairros, auxiliando no processo de 

organização destas novas entidades, a partir do novo abairramento, para que estes 

sejam agentes interlocutores nas definições das políticas públicas; 

7. Fortalecer a estrutura da Ouvidoria Municipal, integrando através de diversos canais 

de acesso, para que este órgão seja o canal de ligação entre o cidadão e gestão 

pública municipal, de maneira que o reclamante possa acompanhar a resolução do 

caso, através de canais de tecnologia da informação; 

8. Modernizar a administração municipal utilizando os recursos de Tecnologia da 

Informação e comunicação e adotando técnicas modernas de gestão, compatíveis 

com o conceito de Governo Eletrônico; 

9. Optar sempre que possível por adotar software público ao invés de software 

proprietário;  



 

 

10. Fortalecer a estrutura de Tecnologia de Informação para que o município se torne 

independente e autossuficiente; 

11. Estruturar o Departamento de Informática, transformando em um órgão de instância 

superior, incorporando novas funcionalidades, para que este seja o responsável pela 

condução da implantação das novas tecnologias necessárias para a modernização 

da prefeitura; 

12. Desenvolver estudo de viabilidade econômica para a criação de um novo Centro 

Administrativo, moderno, tecnológico e sustentável; 

13. Criar o Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Processos, responsável pela 

saúde e segurança do servidor público municipal, voltado para adoção de ações 

preventivas de saúde do servidor, dotando-o de médicos peritos, assistentes sociais 

e psicólogos para acompanhamento da vida funcional do servidor; 

14. Implantar, junto ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Processos, a 

Escola de Capacitação e Aperfeiçoamento de Serviços, inclusive, para implantação 

do Programa de Avaliação e Desempenho dos Servidores; 

15. Desenvolver e implementar gerenciando interligado de todos os processos de 

compras, licitações, contratos, patrimônio e almoxarifados; 

16. Implementar o gerenciamento e centralização da frota municipal para otimizar do 

uso dos veículos públicos leves à todas as Secretarias Municipais, com implantação 

de GPS em todos os veículos da frota municipal. 

  



 

 

 

SAUDAÇÕES FINAIS 
 

A coligação Coragem Para Seguir Mudando é o fruto de um projeto 

político de partidos e pessoas que querem seguir contribuindo para o desenvolvimento 

contínuo de nossa cidade. A gestão do Prefeito Fábio Martins Junqueira mostrou que é 

possível uma condução séria, correta e focada nas pessoas de Tangará da Serra. Nunca se 

realizou tanto e em tão pouco tempo, nunca se construiu tanto, nunca se investiu tanto, 

nunca se fez tanto asfalto como nesta gestão e nunca se investiu tanto em saúde. 

Foi uma gestão humanizada, que se dedicou a cuidar da coletividade, não 

priorizando grupo, uma administração voltada para o desenvolvimento social e econômico 

do município de Tangará da Serra, que garantiu segurança política e administrativa, com 

postura firme, garantindo estabilidade e retoma de um ciclo virtuoso. 

Os partidos que compõem a coligação “Coragem Para Seguir Mudando” 

estão focados em dar continuidade na excelência e no melhor, por que juntos podemos 

contribuir para o crescimento de nosso município. Voltamos a ser notícia nos jornais locais, 

regionais, estaduais e até nacionais, mas agora, pelo sucesso que a gestão do Prefeito Fábio 

Martins Junqueira conseguiu imprimir. 

 

Resgatamos o orgulho de sermos Tangaraenses. 

 

Até a Vitória! 

Coligação “Coragem Para Seguir Mudando” 

 

 

 

  



 

 

 


