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A partir do conceito de Governança Pública, apresenta-se este plano de 

governo com estratégias para que a gestão municipal, no período 2021/2024, 

exerça os respectivos valores de uma excelente administração pública nos níveis 

estratégico, gerencial e operacional. 

As propostas ora apresentadas foram baseadas na experiência adquirida 

na vida pública de Carmen Martines, bem como, da gestão que se finda, com o 

intuito de dar continuidade nos trabalhos desenvolvidos com total transparência, 

respeito e compromisso com toda a sociedade da cidade de Carlinda/MT. 

Na primeira gestão, Carmen Martines emplacou uma administração 

democrática, marcada pela presença constante junto à população e, dessa vez, não 

será diferente, Carmen compromete-se a liderar a administração com ainda mais 

motivação e empenho, dando continuidade na transformação política e no 

desenvolvimento da cidade de Carlinda/MT. 
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No que tange à saúde pública é competência comum da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, sendo nítida a responsabilidade solidária, onde cada 

um dos entes federativos, e todos eles ao mesmo tempo, possuem o dever de 

fornecerem tratamentos, medicamentos, cirurgias, exames e tudo aquilo que for 

necessário para a manutenção da saúde e preservação da vida. Dito isso, para que a 

Saúde do município continue sendo tratada com responsabilidade, propõe-se para 

a próxima gestão: 

 

 Realizar a construção da academia de saúde na comunidade Del Rei; 

 Efetuar construção da academia ao ar livre, nos bairros e setores rurais que 

houver necessidade; 

 Executar a construção do prédio próprio para a instalação da Farmácia 

Básica; 

 Realizar a construção do prédio para a instalação do laboratório municipal; 

 Efetuar o investimento em equipamentos necessários para o atendimento 

de qualidade aos usuários do SUS; 

 Instaurar o procedimento de entrega domiciliar de medicamentos 

contínuos, que fazem parte da REMUNE; 

 Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com igualdade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a 

política de atenção básica e especializada; 

 Garantir a qualidade no atendimento da saúde com contratações 

necessárias de profissionais da área da saúde; 

 Garantir o funcionamento das Unidades de Saúde, com investimentos em 

recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação; 

 Garantir a cobertura de medicamentos disponibilizados nas Unidades de 

Saúde, na Farmácia Básica e no Pronto Atendimento; 

 Garantir o atendimento odontológico nas Unidades de Saúde; 



3 
 

 Garantir atendimento especializado com os seguintes profissionais: 

Fonoaudiólogo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Psicólogo, Assistente Social e 

Educador Físico; 

 Garantir atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

 Criar políticas públicas antidrogas vinculada à saúde; 

 Continuar desenvolvendo campanhas educativas em todas as escolas 

municipais e estaduais de ensino básico, nas igrejas e clubes de serviços, 

objetivando a prevenção ao uso de drogas; 

 Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários 

e dependentes de drogas lícitas e ilícitas; 

 Continuar articulando políticas da prefeitura nas áreas da educação, saúde, 

assistência social, cultura e lazer; 

 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas; 

 Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade 

física voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as 

faixas etárias; 

 Continuar fortalecendo a gestão democrática e participativa da saúde, bem 

como o conselho Municipal de Saúde, garantindo a articulação com a 

sociedade civil; 

 Atuar junto aos demais municípios no sentido de apoiar a organização do 

setor de saúde em toda a região, objetivando a expansão de serviços de 

média e alta complexidade por intermédio do Consórcio Intermunicipal 

realizando atendimentos com os seguintes profissionais: Ortopedista, 

Neurologista, Cardiologista, Ultrassonografista, Clínico Geral, Ginecologista, 

Obstetra, Oftalmologista, Retinólogo e Otorrinolaringologista. 
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A educação, esporte, cultura e lazer são essenciais na busca por princípios 

e valores sociais, morais e éticos de uma sociedade. A administração pública na 

primeira gestão, coordenada por Carmen Martines, não poupou esforços para 

assegurarem à cidade de Carlinda todo o necessário para terem acesso a estes 

direitos fundamentais garantidos em nossa Constituição Federal de 1988. Desta 

forma, para dar continuidade no serviço prestado, propõe-se para a próxima 

gestão: 

 

 Realizar a reforma e ampliação da Escola Manoel Bandeira; 

 Concluir a obra da Creche municipal de Carlinda;  

 Efetuar a compra de ônibus escolares; 

 Fazer a reforma e ampliação da Escola Cecília Meirelles; 

 Concluir a obra iniciada da quadra poliesportiva coberta na Escola Cecilia 

Meirelles; 

 Realizar a revitalização do Estádio Neri Ferreira Dutra; 

 Fazer a reforma do Ginásio de Esportes Municipal Jose Luiz David Perez; 

 Garantir às escolas municipais a manutenção de uma infraestrutura 

adequada, climatizada, com ambientes agradáveis para o desenvolvimento 

do ensino e aprendizagem;  

 Continuar com os trabalhos de incentivos para que os pais monitorem a 

frequência escolar dos filhos e a qualidade de ensino; 

 Criar o programa de Leitura Literária como forma de incentivara leitura nas 

escolas da rede municipal e estadual, por meio de um ônibus biblioteca, 

com acervo rico em obras da literatura infanto-juvenil; 

 Desenvolver um plano articulado que estimule a realização de atividades 

nas áreas do esporte, ciência e cultura com profissionais da área; 

 Continuar assegurando o acesso à educação especializada aos estudantes 

com necessidades educacionais especiais; 
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 Adquirir materiais pedagógicos para o desenvolvimento das atividades 

educacionais nas escolas, fornecendo a estrutura necessária de material de 

expediente e permanente visando atender as necessidades das escolas; 

 Garantir a gestão democrática nas escolas municipais incentivando a 

participação da comunidade escolar, do Conselho Municipal de Educação e 

estimular o desenvolvimento dos conselhos escolares; 

 Investir nos professores e gestores escolares, por meio de formação 

continuada oferecendo condições para o desenvolvimento e 

acompanhamento das ações, visando melhorar as condições de trabalho; 

 Equipar as escolas com a infraestrutura tecnológica coerente com o 

momento vivido; 

 Continuar ofertando cursos de formação continuada na área da Educação 

especial/inclusiva; 

 Instituir o projeto Educação Antidrogas nas Escolas promovendo palestras, 

campanhas educativas e incentivando a participação dos pais no ambiente 

escolar como forma de apoiar as ações deste programa; 

 Garantir a continuidade do oferecimento de uma merenda escolar de 

qualidade em todas as escolas municipais, todos os dias do ano letivo, 

priorizando o s alimentos produzidos por agricultores do município com 

orientação de Nutricionista; 

 Continuar fornecendo o transporte dos estudantes com segurança e 

qualidade, promovendo a manutenção e os reparos necessários na frota do 

transporte escolar; 

 Construir de forma democrática e participativa um Plano Municipal de 

Cultura, visando assegurar o desenvolvimento cultural consistente e 

continuado, sendo aprimorado a cada dois anos nas conferências 

municipais de cultura; 

 Continuar o trabalho realizado no desenvolvimento de políticas 

transversais de apoio e fomento cultural englobando todas as áreas do 

governo; 

 Realizar anualmente o festival da Canção de Carlinda; 

 Dar continuidade no Calendário Oficial de eventos e datas comemorativas 

do Município de Carlinda criado na gestão que se finda, visando assegurar a 
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realização do Aniversário da Cidade, 7 de setembro, dia do agricultor, 

Expolinda e o festival de pesca; 

 Realizar anualmente a Festa do Agricultor, promovendo a exposição dos 

produtos cultivados pela agricultura familiar de forma a valorizar o homem 

do campo e fomentar a comercialização dos produtos; 

 Continuar oferecendo todas as condições necessárias ao departamento de 

Esportes para que realize competições esportivas direcionadas ao público 

infantil, juvenil e adulto, nas mais diversas modalidades desportivas;  

 Garantir as condições de prática de esporte nas praças e academias ao ar 

livre; 

 Continuar o investimento nas escolinhas de formação e iniciação esportiva 

estimulando a participação de crianças e adolescentes com idade entre 07 a 

17 anos; 

 Continuar oferecendo as condições necessárias para que a Liga Esportiva 

Municipal de Carlinda continue com o desenvolvimento das atividades e a 

promoção do futebol amador no município; 

 Garantir o apoio aos atletas locais para representarem Carlinda nas 

competições regionais, estaduais e nacionais; 

 Realizar os “jogos abertos municipais de Carlinda”, com disputa de várias 

modalidades esportivas, visando à integração social e promoção da saúde; 

 Realizar os “jogos estudantis municipais de Carlina”, promovendo a 

participação das escolas municipais e estaduais. 
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Na primeira gestão preparamos o caminho de crescimento para a cidade 

de Carlinda. Para que o desenvolvimento continue, buscaremos nesta nova gestão 

mais investimentos na infraestrutura da cidade. Ante ao exposto, com o propósito 

de realizarmos ainda mais obras e fazer a aquisição dos maquinários necessários 

com transparência e responsabilidade, propomos para a próxima gestão: 

 

 Realizar construções de pontes em concreto; 

 Dar início em construção de bueiros tubulares; 

 Efetivar compras de caminhões Pipa; 

 Realizar a compra de uma maquina de rolo compactador;  

 Fazer o asfaltamento de ruas com implantação de drenagem pluvial e 

construção de meio-fio; 

 Adquirir mais equipamentos para a realização das obras necessárias na 

cidade, como máquinas Patrol, entre outras necessárias; 

 Continuar desenvolvendo o trabalho de cascalhamento de estradas vicinais, 

mantendo-as em bom estado de conservação para que aconteça o tráfego no 

meio rural com segurança, facilidade, conforto e agilidade no escoamento 

da produção rural; 

 Garantir a manutenção na pavimentação existente com a aplicação de lama 

asfáltica; 

 Desenvolver políticas públicas voltadas para melhorias no saneamento 

básico do município; 

 Continuar realizando a manutenção de pontes nas estradas vicinais, bem 

como na rede de iluminação pública municipal, com o propósito de oferecer 

mais segurança aos carlindenses; 

 Executar projeto adequado de sinalização vertical e horizontal nas vias 

públicas; 
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 Continuar executando o projeto de melhorias da paisagem urbana. 

Promovendo a limpeza de ruas e avenidas, recuperação dos canteiros 

centrais, plantio de árvores, instalação de bancos e lixeiras, melhorando a 

estética e a qualidade ambiental em áreas urbanas; 

 Dar continuidade no investimento necessário para a fábrica de tubos 

(manilhas) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, visando assegurar a 

construção de bueiros tubulares e a execução de projetos de drenagem 

pluvial; 

 Continuar realizando a manutenção das máquinas da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura. 
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A Assistência Social compõe a seguridade social brasileira e é dever do 

Estado, com uma boa gestão publica municipal garantir o direito de todo cidadão 

que busca a promoção do bem-estar e proteção social de todos que necessitarem. 

Neste seguimento, propõe-se para a próxima gestão: 

 

 Dar continuidade no aperfeiçoamento do CRAS existente por meio de 

capacitação continuada das equipes nas atividades socioeducativas, dentre 

elas: cultura do direito, prevenção de violações, participação popular e 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários de crianças, adolescentes, jovens e idosos; 

 Continuar articulando políticas da prefeitura na área de educação saúde, 

assistência social, cultura e lazer, para atendimento especializado aos 

idosos; 

 Garantir o transporte do grupo da melhor idade para eventos em 

municípios vizinhos; 

 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 

 Continuar investindo fortemente na capacitação dos agentes da política 

pública de assistência social, a fim de assegurar a melhoria da gestão, 

considerando todas as instâncias do sistema descentralizado e participativo 

conforme a realidade local; 

 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social, 

como espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão 

compartilhada; 

 Continuar aprimorando o sistema de informações, monitoramento e 

avaliação da política pública de assistência social;  
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 Dar continuidade em campanhas informativas anuais nas escolas, órgãos 

públicos e no CRAS, com o intuito de prevenir a violência na sociedade de 

Carlinda;  

 Garantir a continuidade de todos os programas sociais existentes; 

 Continuar promovendo a efetiva participação popular e controle social nos 

programas e projetos. 
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Nesta gestão que se finda, logramos êxito em aumentar a qualidade de 

vida das pessoas que vivem nas áreas rurais de Carlinda, com projetos que 

promoveram o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da agricultura 

familiar. A nova gestão não será diferente, a agricultura é uma das áreas que mais 

fomentam a economia de nossa cidade e merece total atenção. Portanto, com toda 

a experiência garantida no primeiro mandato, sabendo de cada necessidade, 

elencam-se as seguintes propostas de governo: 

 

 Dar continuidade no atendimento aos pequenos produtores rurais com o 

cascalhamento de mangueira, carreadores e construção de tanques para 

piscicultura; 

 Adquirir implementos agrícolas, tais como: grade, semeadeira, 

pulverizadores, ensiladeiras e carretas para fomentar a produção da 

agricultura familiar; 

 Viabilizar calcário para a Agricultura Familiar; 

 Dar continuidade no Projeto Pro-Café, produzindo mudas e incentivando os 

produtores rurais no plantio; 

 Garantir ao viveiro municipal diversas variedades de mudas para plantio; 

 Garantir assistência técnica e elaborar projetos de fortalecimento da 

agricultura familiar e da pecuária leiteira; 

 Realizar em parceria com instituições cursos e treinamentos para 

agricultores em diversas áreas; 

 Garantir a diversificação nas atividades agrícolas e fomentar a Feira 

Municipal da Agricultura Familiar; 

 Garantir a compra dos produtos da agricultura familiar através dos 

programas Cestas Básicas de Alimentos, Cesta Cheia e Programa de 

Alimentação Escolar. 
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