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Gestão Municipal 2021 – 2024 

 

O presente Plano de Governo trata-se na 

realidade de um Plano de Gestão Pública e Popular do 

Desenvolvimento do Município de Alta Floresta, vez que a 

proposta que traz o presente plano é uma síntese de um conjunto 

e propostas de trabalho visando tornar Alta Floresta uma cidade 

empreendedora, onde é possível trabalhar e se viver bem, com 

saúde e educação de qualidade, com a devida segurança e 

valorização da cidadania e diversidade social, um lugar em que 

possua uma economia sólida e dinâmica, proporcionando ao 

cidadão alta-florestense a humanização dos serviços públicos e 

um futuro promissor a todos, queremos uma cidade inovadora, 

criativa e que seja reconhecida da maneira que merece. 

O documento em tela resulta da participação dos 

mais diferentes segmentos da população alta-florestense e 

procura ponderar em grande medida como serão atendidas as 

necessidades mais relevantes dos cidadãos que habitam Alta 

Floresta, sem se fechar a ideias e propostas que serão construídas 

ao longo deste processo eleitoral democrático, integrativo e 

participativo. Sabemos que o Município de Alta Floresta não tem 

apresentado grandes resultados com a atual gestão municipal, 

sendo importante ressaltar que são 08 (oito) anos de uma gestão 

precária, onde a população de Alta Floresta vivenciou diversos 

problemas socioeconômicos nas mais diversas áreas. Dessa 

maneira, por acreditarmos que podemos oferecer para Alta 

Floresta uma gestão humanitária, eficiente e moderna que 

propomos o presente plano de trabalho ao cidadão alta-

florestense. 
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A atual crise sanitária e economômica iniciada no 

final do ano passado pela Pandemia provocada pelo Novo 

Coronavírus (SARS-Cov-19), atingindo a cidade de Alta Floresta 

diretamente neste ano de 2020 e, que deve perdurar em muitos 

aspectos por alguns anos, impõe para a próxima gestão do 

Município enormes desafios, fato este que apesar de preocupante 

não nos assusta, pois sabemos que ouvindo a sociedade civil 

organizada, unindo a classe política e fazendo ações estratégias 

para Alta Floresta, somos capazes de superar qualquer desafio, 

por maior que ele seja. 

Assim, em razão da junção de pensamentos 

plurais, das qualificações e maneira de agir, que Chico Gamba se 

candidata a prefeito juntamente com sua vice Rose do Tradição e 

uma rede de voluntários idealistas, certos de que em conjunto 

dispomos das competências adequadas, com as parcerias e 

apoios necessários para estar a frente do executivo do município 

de Alta Floresta, sendo capazes de suprir os desafios que um 

Município do porte de Alta Floresta exige de seus governantes. 

Os perfis de atuação profissional de Chico Gamba 

e Rose do Tradição naturalmente destacam que serão adotadas 

soluções inovadoras, altamente planejadas e eficazes na prática 

da prestação dos serviços públicos municipais. Assim, este Plano 

de Governo visa demonstrar os princípios que sustentam a gestão 

proposta por Chico Gamba e Rose do Tradição, prezando sempre 

pelo compromisso com a sociedade alta-florestense em ter uma 

gestão municipal totalmente transparente quanto ao uso dos 

recursos públicos e com ampla valorização da participação da 

população, procurando sempre ouvir a opinião popular, com 

respeito às divergências e realizando a integração do legislativo 

municipal a fim de compartilhar os poderes numa gestão pró-

ativa. 

Neste liame, o foco do Plano de Governo é realizar 

um elevado número de obras públicas e ações que levarão Alta 

Floresta a obter destaques regional e nacional que se perdeu ao 

longo de várias gestões que não obtiveram grandes êxitos em 

áreas como, geração de emprego e renda, nos serviços de saúde 

e educação, na segurança púbica, na gestão da água, na coleta e 

destinação de lixo e resíduos, na pavimentação urbana, na falta de 
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transparência, no resgate do respeito com os servidores públicos, 

enfim, em todas as deficiências sociais vivenciadas pelo cidadão 

alta-florestense nos últimos anos, tudo em razão  

à falta de gestão. 

O presente Plano de Governo, diferentemente do 

que vem ocorrendo nos anos eleitorais passados, não será um 

simples ‘Plano de Poder’, vez que, quando passado o período 

eleitoral a gestão, sem compromisso algum com a população, não 

volta a falar de seu plano de governo, que claramente não se 

passava de meras promessas feitas sem a pretensão de serem 

cumpridas, com o único intuito de garantir seu ‘plano de poder’. 

Assim sendo, este ano, você cidadão alta-florestense, com seu 

voto consciente em Chico Gamba e Rose, pode mudar essa 

realidade que vem sendo vivenciada constantemente, pois o 

Plano de Governo proposto pelos candidatos assume o 

compromisso pessoal e familiar com o cidadão, podendo confiar 

que seu voto será honrado com muito trabalho e honestidade 

criando condições necessárias a fim de garantir que as propostas 

de trabalho apresentadas neste Plano de Governo sejam 

efetivamente cumpridas. 

A fim de garantir a efetividade do Plano de 

Governo aqui apresentado e levando em consideração que os 

desafios impostos à gestão do município mudam ao longo do 

tempo, o presente Plano de Governo não se trata de um 

documento finalizado e sim de um documento que estará aberto 

a incorporar as sugestões e críticas da população de Alta Floresta, 

não somente no período eleitoral, mas sim durante todo o tempo 

de gestão, sendo possibilitado à população a participação e a 

cobrança da gestão de Chico Gamba e Rose, a fim de garantir de 

que o aqui proposto será de fato um Plano de Gestão Pública com 

a participação popular visando o pleno desenvolvimento do 

Município de Alta Floresta. 

Portanto, o presente Plano de Governo trata-se de 

um instrumento de participação popular, sendo permitido ao 

cidadão alta-florestense, tanto no período eleitoral como após as 

eleições, a revisão e o acolhimento das ações que busquem tornar 

Alta Floresta uma cidade empreendedora, um lugar onde todos 

possuam uma boa qualidade de vida, com educação e saúde de 
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qualidade e efetividade em todos os serviços públicos prestados 

à comunidade, proporcionando um futuro melhor a todos os 

moradores do município de Alta Floresta.  

Este é o compromisso firmado com você cidadão 

alta-florestense, sendo missão do Plano de Gestão Alta Floresta 

Pra Frente, ser a alternativa política administrativa para os 

cidadãos em geral, desde as crianças aos idosos, sempre unidos 

em torno de um bem maior que é a nossa querida e amada Alta 

Floresta. 
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O Plano de Governo Pra Frente Alta Floresta está 

organizado de forma administrativa, com foco na gestão eficiente, 

sendo dividido em eixos estruturantes contendo seus objetivos, 

metas e iniciativas. Portanto, além de apresentar os principais 

compromissos de gestão com a melhoria da prestação dos 

serviços públicos, propõe elevar a qualidade do atendimento aos 

munícipes, otimizando as ações de governo de maneira integrada 

entre as pastas. 

Os eixos estruturantes visam fortalecer a 

governança e a democracia participativa no direcionamento das 

políticas públicas, que estarão de acordo com a realidade 

orçamentária dos recursos próprios e transferências dos Governos 

Federal e Estadual ao Município. Cada eixo estruturante expõe 

um conjunto de objetivos almejados, possuindo aspectos 

relevantes para a melhoria da gestão e da qualidade de vida do 

cidadão alta-florestense, sendo alicerçado pelo alcance das metas 

que foram selecionadas a partir de diagnóstico realizado por uma 

equipe multidisciplinar com vasta experiência em gestão pública, 

prezando pela entrega de serviços de qualidade ao longo dos 

próximos 04 (quatro) anos de Governo. 

Assim, a organização funcional da política e das 

práticas gerenciais serão conduzidas com o estabelecimento dos 

eixos estruturantes, os quais comportarão as áreas estratégicas 

que, por sua vez, estabelecerão as Dimensões Prioritárias que 

serão alvo da gestão.  

Compreendem este Plano de Governo os 

seguintes eixos estruturantes: 

• Cidadania Ativa e Valor a Vida; 

• Bem-estar e Qualidade de Vida; 

• Cidade Inovadora e Empreendedora; 
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• Desenvolvimento Econômico: Atuação 

Regional e Visão Global. 

As áreas estratégicas a seguir relacionadas 

representam as áreas relevantes da gestão municipal sob as quais 

cada eixo estruturante se sustenta. 

O eixo estruturante Cidadania Ativa e Valor a Vida 

é composto pelas seguintes áreas estratégicas: Educação, Saúde, 

Segurança Pública e Assistência Social. 

Para o eixo Bem-estar e Qualidade de Vida temos 

como áreas estratégicas as seguintes: Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo; Moradia, Reordenação Urbana e dos Espaços Públicos; 

Transporte, Mobilidade de Acessibilidade Urbana e 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 

No eixo estruturante Cidade Inovadora e 

Empreendedora é composto pelas áreas estratégicas: 

Empreendedorismo e Cultura Inovadora; Reorganização da 

Gestão Municipal e Alta Floresta Criativa  e Sustentável. 

Por fim, no eixo estruturante Desenvolvimento 

Econômico: Atuação Regional e Visão Global, são estabelecidas 

como áreas estratégicas: Apoio ao Desenvolvimento Econômico-

Empresarial e Ampliação a Inserção Regional e Internacional. 

Como visto, as áreas estratégicas definidas 

formam a macropolítica municipal, vez que contemplam uma 

vasta rede de áreas da atuação do executivo municipal, algumas 

destas áreas com atuação direta do município e outras com 

atuação indireta, no entanto, em razão de suas interconexões 

cada área influencia e é influenciada pelas demais. Neste cenário, 

várias destas áreas serão alvo da atuação de diversos órgãos do 

Governo Municipal e destes com os Governos Federal e Estadual, 

além das parcerias realizadas com a sociedade civil e empresarial 

e, assim, não haverá a duplicidade de ações sendo realizadas por 

diversas unidades municipais, vez que todos os órgãos estarão 

cientes entre si o que é de competência de cada um. 

À vista disto, as Dimensões Prioritárias 

representam as ações relevantes da gestão municipal, não se 

limitando à elas, sob as quais cada área estratégica será 
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operacionalizada na prática. Desta maneira, as Dimensões 

Prioritárias trazem o que será feito em cada área estratégica nas 

dimensões de serviços prestados, obras realizadas e cultura 

disseminada. 

Neste prisma, será exposto a seguir as diversas 

diretrizes/implementações que atingem as diversas áreas 

estratégicas apresentadas. 
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Nesta área estratégica é estabelecido como 

Dimensão Prioritária a educação de qualidade para todos sendo 

priorizada as estruturas prediais adequadas e o incentivo de 

práticas escolares eficazes. 

O plano apresentado para a educação do 

Município de Alta Floresta para a gestão 2021-2024, foi elaborado 

através de diversas discussões e reuniões envolvendo vários 

segmentos da área da educação, almejando estabelecer as 

principais metas e ações a serem desenvolvidas para possibilitar 

que seja atingida a dimensão prioritária estabelecida. 

Quando se trata de educação a participação da 

sociedade é de grande importância, tendo em vista que se trata 

de um processo democrático que estabelece um compromisso 

com os munícipes. A inovação por novos ideais para nossa 

educação a fim de estabelecer novas diretrizes e desafios a serem 

alcançados, envolvendo parcerias com a sociedade e o Poder 

Público, são fatores que pautam o objetivo da participação da 

sociedade. 

Ao colocar para a população diretrizes que 

norteiam o rumo da educação de excelência o Município de Alta 

Floresta busca a valorização dos profissionais da educação, bem 

como a gestão democrática da organização escolar, a maior 

humanização do ambiente escolar, a erradicação do 

analfabetismo, combate às desigualdades sociais, dentre outros. 

Sendo que para as crianças de 0 a 05 anos será dispensado uma 

atenção especial. 

A implementação de políticas públicas 

educacionais que priorizem a qualidade do ensino-aprendizagem 
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é uma missão importante a ser cumprida pela gestão municipal, 

visando oportunizar que crianças, jovens e adultos possam ter 

acesso a um ensino de qualidade que os preparem para serem 

bem-sucedidos em suas vidas profissionais e para serem cidadãos 

mais éticos e com maior consciência social e política. 

Para a política educacional adotamos as seguintes 

diretrizes/implementações: 

1. Valorização dos educadores da rede 

municipal de ensino; 

2. Promoção de melhoria na estrutura física e nos 

equipamentos das escolas e creches;  

3. Garantia de transporte digno e eficiente aos 

estudantes da rede municipal ensino;  

4. Implantação de biblioteca digital municipal, 

como meio de acessibilidade e democratização 

de acesso à internet (centro de pesquisa);  

5. Realização de cursos de formação continuada 

para os professores;  

6. Projetos de intensificação de melhoria da 

educação básica; 

7. Implantar curso especial para o preparatório 

para o ENEM;  

8. Ampliação do Programa de Informática nas 

escolas;  

9. Implementação de projeto piloto de escola em 

tempo integral envolvendo o conteúdo curricular 

básico e outras atividades como reforço escolar, 

ensino profissionalizante, esporte e cultura;  

10. Programa multidisciplinar preparatório para o 

mercado de trabalho voltado para jovens 

concludentes do ensino médio com premiação 

dos alunos que mais se destacarem com bolsa 

para as instituições universitárias da rede privada;  
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11. Ampliar o número de vagas para educação 

infantil;  

12. Implantação da assembleia geral de educação 

que tem por objetivo organizar e integrar os 

processos educacionais em Alta Floresta; 

lançando e projeto EDUCAÇAR PARA O FUTURO, 

analisando propostas, planejando junto os líderes 

escolares, projetos e planos de ação para o 

desenvolvimento educacional;  

13. Implantação de cursos de empreendedorismo 

nas escolas; 

14. Projeto Todo cidadão é empreendedor, 

formação junto à comunidade escolar;  

15. Cursos de orientação vocacional voltados ao 

ensino superior junto a instituições parceiras;  

16. Construção de quadras esportivas nas escolas 

e projetos de integração para abri-las para o uso 

da comunidade, principalmente no fim de 

semana;  

17. Transformar Alta Floresta em referência 

estadual no ensino fundamental; 

18. Implementação e readequação da eficiência 

energética da rede de ensino municipal com 

energia fotovoltaica e/ou outras tecnologias. 

  

Aqui é adotado como Dimensão Prioritária a 

seguinte orientação gerencial: saúde de qualidade para se viver 

mais e melhor, suportada por ampliação das estruturas prediais e 

dos serviços públicos. 

O presente Plano de Governo para a Saúde do 

Município de Alta Floresta gestão 2021-2014 resulta de amplas 

discussões e reuniões de vários segmentos da área de saúde 
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pública e possui como meta estabelecer as principais ações que 

possibilitarão atingir a Dimensão Prioritária estabelecida. 

Em razão de sua complexidade a área da saúde 

exige propostas amplas e o envolvimento dos órgãos 

governamentais em suas esferas municipal, estadual e federal 

atuando em conjunto de maneira complementar. Dessa forma, 

apesar de no âmbito municipal serem adotadas medidas 

específicas, é importante salientar que estas são complementares 

de medidas e ações que são desenvolvidas pelos governos 

federal e estadual no município. Assim sendo, as medidas e ações 

propostas no presente plano exigem em alguns casos a mútua 

colaboração com os demais entes federados e, em muitos casos, 

com a iniciativa privada, seja esta de forma complementar ou 

assumindo serviços através de convênios e acordos de 

cooperação. 

Neste liame, o primeiro nível que é a atenção 

básica em saúde se caracteriza por um conjunto de ações no 

âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. 

A proposta do presente plano é consolidar e 

ampliar a rede de serviços de saúde do Município de Alta Floresta, 

procurando investir na qualificação da atenção em saúde voltada 

para a integralidade, tanto no tocante à maior integração dos 

serviços e áreas, como para a integralidade do cuidado, o que 

pressupõe trabalho interdisciplinar das equipes de saúde. 

A formação direcionada para o cuidado integral 

depreende a capacitação das equipes para organizarem suas 

atividades a fim de melhorar o atendimento aos pacientes, 

especialmente em relação às situações de saúde mais corriqueiras 

e de maior gravidade, assim como para ter uma atenção especial 

para os grupos mais vulneráveis. 

A meta que temos é de um sistema de saúde 

eficiente, capaz de promover a melhoria da qualidade de vida do 

cidadão alta-florestense, oferecendo ações e serviços de 
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excelência. O principal objetivo para a Saúde do Município de 

Alta Floresta é trabalhar sempre para garantir o acesso dos 

cidadãos às ações de promoção e recuperação da saúde, 

prevenção de doenças e reabilitação. 

Neste prisma, segue as 

diretrizes/implementações a serem tomadas pela gestão: 

1. Implantação/retomada da UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento); 

2. Melhora na gestão de ambulâncias e insumos 

para o atendimento da zona rural; 

3. Promover melhorias da estrutura física, dos 

equipamentos e dos serviços na Policlínica e 

nos Postos de Saúde Familiar (PSF’s), 

garantindo atendimento preventivo de saúde 

a toda população que precisa; 

4. Programa de capacitação contínua para 

profissionais atuantes na saúde; 

5. Cursos intensivos para capacitação na atuação 

dos agentes de saúde e agentes de endemias; 

6. Ampliação e melhoria da distribuição gratuita 

de medicamentos para doenças como 

hipertensão, diabetes, colesterol e outros; 

7. Melhoria na estrutura dos equipamentos de 

saúde (PSF’s) que encontram-se em mau 

estado de conservação e com serviços 

deficitários; 

8. Promover campanhas itinerantes, em todas as 

comunidades, voltadas a exames 

oftalmológicos, diabéticos, urológicos e 

ginecológicos; 

9. Melhoria no modelo de atendimento do 

programa de atendimento domiciliar ao idoso; 

10.  Reduzir o tempo de espera para consultas e 

exames médicos na Policlínica e nos PSF’s, 

efetuando a contratação de mais profissionais 

de saúde. 
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É disposto como Dimensão Prioritária para a área 

da Segurança Pública a seguinte diretriz: segurança pública 

integrada e garantidora dos direitos e deveres sociais. 

Com o objetivo de estabelecer as principais metas 

e ações que possibilitarão o alcance da Dimensão Prioritária 

estabelecida, o presente Plano para esta área estratégica é 

constituído pelo resultado de amplas discussões e reuniões de 

vários segmentos da área de segurança pública. 

Para que seja possível alcançar uma solução para 

a complexa e desafiadora questão da segurança pública exige-se 

o efetivo envolvimento de diversos órgãos governamentais em 

todos os seus níveis, inclusive entidades privadas e sociedade 

civil. Sendo que, ao estabelecer medidas integradas, objetiva-se 

aperfeiçoar a atuação dos órgãos e instituições voltadas para esta 

a Segurança Pública em nosso País, permitindo-lhes trabalhar 

segundo um enfoque de mútua colaboração. 

Apesar de todos os esforços e das ações 

implementadas pelos órgãos de Segurança Pública do Estado em 

nosso Município e Região, a violência que se apresenta no mundo 

atual de forma avassaladora e cruel ao convívio do cidadão de 

bem, bem como afronta os instrumentos legais de segurança, 

sendo exigido dos administradores públicos, uma repulsa 

mediante essas ações ilícitas, de maneira implacável, através de 

implementações de ações cuja aplicabilidade deve ser 

respaldada em método norteados por estudos e planejamentos 

discutidos com a sociedade e, acima de tudo de modo integrado 

entre todos os entes federados. 

Para desenvolver esse processo de integração da 

segurança pública é necessário que haja o envolvimento do Poder 

Executivo Municipal, vez que a preservação da ordem pública não 

poderá ser completa se limitada tão somente a execução das 

ações de segurança pública que são de responsabilidade do 

Estado, é preciso que haja a cooperação municipal. Um grande 

desafio a ser enfrentado pela nossa gestão, em um curto espaço 

de tempo, será buscar pela reformulação do atual modelo de 
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atuação do Poder Executivo Municipal no tocante à Segurança 

Pública, onde precisaremos dar ênfase, ampliar e reforçar as 

ações dos órgãos de segurança pública do Estado, atuando 

conjuntamente a fim de identificar os principais problemas que 

afetam a qualidade de vida e o sossego do cidadão alta-

florestense. 

Indiscutivelmente a Segurança Pública é um 

coeficiente preponderante na obtenção da longevidade, tendo 

em vista que o ser humano necessita sentir-se seguro, para ter 

eficiência no desenvolvimento do seu potencial no trabalho, 

escola e no lazer. A segurança quando ameaçada pelo 

crescimento da violência no município impõe limitações a 

qualidade de vida do cidadão, momento em que aumenta o 

medo e, consequentemente, provoca a intranquilidade social. 

A proposta trazida pelo Plano de Governo 

Municipal para a Segurança Pública, possui como um de seus 

eixos exatamente a cooperação, com os órgãos que compõe a 

Segurança Pública e Comunidade em Geral, objetivando que o 

enfrentamento ao crime tenha eficiência e resultados melhores, 

cooperação esta, que atualmente é totalmente desprezada pela 

Gestão Municipal de Alta Floresta. A proposta de reformulação da 

Secretaria Municipal de Segurança, é um esforço a ser realizado 

pela nossa gestão afim de que Alta Floresta fique livre das mazelas 

que tem imperado no meio social, que impiedosamente vem 

ceifando vidas e dilapidando o patrimônio do cidadão de bem, 

condutas de violadores da lei que tiram proveito de uma 

administração pública municipal inerte, descomprometida com a 

justiça e desinteressada a violência e os crimes que assolam a 

população. 

Não obstante a segurança pública seja exercidas 

pelas forças policiais federais e estaduais, em conformidade com 

o disposto no art. 144 da Constituição Federal, o Poder Executivo 

Municipal pode e tem o dever de contribuir dentro de seus limites 

legais de atuação, assim sendo, este Plano estabelece as 

seguintes diretrizes/implementações: 

1. Ampliação da Guarda Municipal; 
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2. Implantação de vigilância comunitária nas 

localidades mais populosas; 

3. Apoio de intensificação junto as policias (civil e 

militar) para o combate da criminalidade no 

município; 

4. Levantamento e apuração de dados e 

indicadores de segurança pública, para que 

assim possa tomar ações mais efetivas no 

exercício regular do poder de polícia 

administrativa e de controle do trânsito, com 

maior preservação da ordem pública; 

5. Criar canal efetivo de relacionamento da 

prefeitura com entidades sociais que possam 

contribuir para com maior segurança pública e 

com um melhor trânsito; 

6. Instalação de Câmeras em torres de 

observação nas principais vias de acesso aos 

bairros com vulnerabilidade; 

7. Articular parceria com o Governo Estadual 

(Polícia Militar) para a implementação de um 

Posto Policial no bairro Cidade Alta. 

 

A condição a ser dada nas ações de gestão no 

âmbito da área estratégica de Assistência Social é a seguinte: 

assistência às famílias e indivíduos que proporcione condições 

sociais adequadas ao desenvolvimento humano. 

Para discorrer sobre a importância da Assistência 

Social como meio de resgate e valorização da cidadania é 

necessário considerar que a questão social deve ser tida como 

prioridade, para isso se faz necessário compreender o quão 

complexa é esta política pública e que as demandas relacionadas 

com esta área são da parte da população que é mais vulnerável e 

muitas vezes vítimas de uma sociedade que a excluiu do acesso a 

serviços públicos essenciais e condições mínimas de uma vida 

humana digna, tratados como viés da delinquência, sendo 

esquecido pela sociedade que a condição humana dos mais 
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vulneráveis muitas vezes é resultado da falta de oportunidades 

que lhes é dada e que isso pode ser consequência por conta das 

condições iniciais familiares estarem abaixo das necessidades 

mínima que o ser humano necessita para sobreviver e se 

desenvolver dignamente enquanto cidadão. 

É necessário acreditar que o bem social advém 

das pessoas, dessa maneira precisamos entender que as mesmas 

necessitam de proteção e amparo através de uma política pública 

eficiente, à vista disso, torna-se fundamental a ampliação de ações 

com o intuito de resgate da cidadania e formação de 

oportunidades, a fim de que tenhamos uma cidade acolhedora e 

que proporciona a inclusão social através de projetos de 

inovação. 

Não obstante seja possibilitada o 

compartilhamento da assistência social com os Governos Federal 

e Estadual, uma meta importante deste governo é reformular a 

Assistência Social de Alta Floresta, tornando-se referência em 

serviços assistenciais, proporcionando ao cidadão usuário a 

eficiência nos atendimentos e o resgate de sua cidadania através 

da formação de oportunidades para seu desenvolvimento 

humano de maneira digna. Assim sendo, são estabelecidas as 

seguintes diretrizes/implementações ao Plano de Governo: 

1. Programas de orientação e incentivo para 

prevenção de alcoolismos e drogas; 

2. Programas de combate a erradicação do 

trabalho infantil e exploração sexual; 

3. Capacitação dos conselheiros tutelares para 

atuação efetiva e correta de suas funções; 

4. Apoiar e ampliar os projetos sociais 

desenvolvidos no município de Alta Floresta, 

estendendo a regiões de vulnerabilidade; 

5. Fomentar de forma igualitária os clubes de 

idosos, garantindo apoio logístico, social e 

estrutural para o desenvolvimento e ampliação 

das atividades para idosos e melhor idade; 

6. Dar suporte de apoio técnico a novas 

entidades sociais que surgirem em Alta 

Floresta e resgatar as entidades que ficaram 
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inativas indevidamente por falta de apoio 

público; 

7. Implantar, a partir da revisão, novo Cadastro 

Único para os beneficiários do Programa Bolsa 

Família e similares; 

8. Garantir a aplicabilidade do percentual de 

recursos públicos, conforme preconizado em 

lei para a manutenção, construção e 

estruturação dos Conselhos de Assistência 

Social e Secretarias Executivas. 
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A Dimensão Prioritária da área estratégica de 

Cultura, Esporte e Lazer tem como diretriz a Promoção do 

desenvolvimento de atividades esportivas e culturais, explorando 

os atrativos locais e valorizando o patrimônio cultural de Alta 

Floresta. 

No Eixo Estruturante Bem-estar e Qualidade de 

Vida objetiva-se estabelecer uma política cultural aberta, plural, 

democrática e para todos. Visando futuramente inserir em Alta 

Floresta uma política pela arte e para a arte, totalmente 

democrática e abrangente, englobando o dinamismo que 

acompanha todo o processo cultural. 

Alta Floresta é um município promissor e muito 

rico em suas diversidades culturais, possuindo o potencial de ser 

um agente efetivo de uma nova concepção de política pública 

para a Cultura, tendo capacidade de promover ações transversais 

entre os diversos gêneros de arte e expressões culturais, tendo 

um posicionamento de promoção e arregimentação sócio 

institucional (grupos, associações, movimentos e entidades 

artístico culturais consolidados em nosso município), efetivando 

convergências, promovendo e preservando as culturas populares 

e tradicionais, bem como estimular a inovação por meio de apoio 

a linguagens culturais de menor alcance de público, assim como 

as de maior apelo popular. 

Importante salientar que para o município 

alcançar tais potenciais é necessário garantir meios de viabilização 

de instrumentos, programas e projetos culturais, motivando a 

mudança cultural no município e estimulando os entusiastas da 
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áreas em proporções muito maiores do que vem sendo realizado 

no município. Alta Floresta atualmente perdeu todos os incentivos 

culturais que existiam e precisa urgentemente assumir o 

compromisso reconhecer a cultura e fortalecer a diversidade 

cultural, incentivando as manifestações e expressões de todos os 

grupos étnicos, retomando um posicionamento de valorização da 

cultura como Alta Floresta já desempenhou em sua história. 

Um fator fundamental para reduzir o problema da 

violência e do uso de drogas que atinge a juventude é a oferta de 

espaços, atividades e formação artística combinados com a 

ampliação da jornada escolar, da formação profissional e da 

oportunidade de trabalho. Deste modo, investir na cultura e na 

arte é uma estratégia para a construção de uma cultura da paz e 

na ampliação da qualidade de vida dos jovens. Uma vez que a 

cultura quando produzida e acessada pela comunidade 

estabelece relações de sociabilidade, criando meios para que a 

população recupere as relações comunitárias.  

Sabe-se que a cultura atualmente no munícipio 

encontra-se totalmente desamparada e existem poucos 

programas de fomento a mesma, portanto, é necessário um novo 

formato que garanta o fomento cultural nas áreas de dança, 

música, teatro, artes visuais e design e a criação de arenas e 

espaços culturais. Assim sendo, Alta Floresta deve instituir ações 

mais efetivas no fomento da produção artística, na qualificação de 

seus artistas, na promoção de atividades culturais, bem como na 

promoção da distribuição e circulação das obras culturais e 

eventos artísticos. Possibilitando o amplo acesso dos diferentes 

segmentos sociais aos bens simbólicos produzidos pela cultura. 

Outra política importante dentro do Eixo 

Estruturante de Promoção da Qualidade de Vida é a política de 

esportes, que assim como outras políticas transversais deste eixo, 

visa garantir que as práticas esportivas sejam estimuladas, como 

forma de estímulo: a inclusão social, a melhoria de saúde, de 

redução de violência, e de educação. Dessa forma, busca-se 

promover o desenvolvimento de atividades esportivas associada 

às atividades de lazer e cultura. 
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Nesse sentido, estabelecemos como 

diretrizes/implementações Estratégicas ao Plano de Governo: 

1. Criação de um clube para entretenimento e 

lazer social; 

2. Programas de incentivo as práticas de esportes 

e realização de eventos esportivos (passeios 

ciclísticos, maratonas, torneios e 

competições); 

3. Criação do festival da agricultura para 

promoção dos agricultores e da cultura rural; 

4. Criação do Projeto “Conecte-se” para 

instalação de Wi-Fi (internet móvel) nos 

principais pontos e praça da cidade para 

facilitar comunicação e interação da 

população acompanhando as novas 

tecnologias; 

5. Regulamentar e ampliar acesso a Lei de 

Incentivo Fiscal para manutenção e 

desenvolvimento de projetos de entidades 

artístico culturais e grupos/equipes 

desportivos; 

6. Criação de uma Biblioteca Pública Itinerante; 

7. Ofertar atividades de formação livre de artes 

para a comunidade em parceria com os 

artistas, produtores e movimentos culturais 

locais; 

8. Estimular, promover e apoiar: espetáculos; 

shows; festivais; exposições; debates; 

pesquisas; mostras, prêmios, grupos e 

companhias artísticas; 

9. Reformular a gestão de espaços para comércio 

de produtos culturais regionais; 

10.  Manutenção, ampliação e melhorias dos 

cursos de oficinas permanentes de artes em 

todas as modalidades artístico-culturais em 

especial às de maior demanda; 

11. Resgatar, reformular e realizar investimentos 

artístico-culturais, principalmente nos já 

tradicionalizados no município, tais como: 
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Festas Tradicionais, FESCAF – Festival da 

Canção de Alta Floresta, Festival de Teatro, 

Festival de Dança, Mostra de Artes Plásticas, 

Concurso de Poesias, Festival de Artes 

Integradas, dentre outras; 

12. Criar circuito municipal de teatro, dança e 

música nas escolas visando formar público 

como também fortalecer a produção cultural 

do município; 

13. Estruturação e melhorias dos equipamentos 

públicos do setor cultura, como Centro 

Cultural, Biblioteca Municipal, Avião Douglas 

DC-3, bem como criar espaços alternativos 

para manifestações artísticos e culturais; 

14. Desenvolver estudos, projetos, debates, 

pesquisas relativas à situação do esporte, lazer 

e juventude do município; 

15. Definir as prioridades sobre o orçamento 

destinado às políticas públicas de esporte, 

lazer e juventude, bem como, garantir a 

transparência da aplicação/ 

16. Ampliar os espaços públicos para a prática de 

esportes; 

17.  Ampliar os serviços de orientação esportiva 

aos cidadãos; 

18. Apoiar os eventos esportivos amadores, em 

parceria com a LEMAF e terceiros, na zona 

urbana e rural; 

19. Buscar parcerias com as associações e 

cooperativas para melhorias das atuais 

instalações de esportes e lazer nos quatros 

setores da zona rural (Sul, Norte, Leste e Oeste) 

visando uma maior integração e valorização da 

família no campo; 

20. Apoiar e dar continuidade nos eventos 

esportivos das escolas, como Escolinhas 

Esportivas, Jogos Escolares, Torneio 

Universitário de Futsal, Jogos Regionais, Artes 

marciais, entre outros. 
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Nesta área estratégica adota-se como Dimensão 

Prioritária a ampliação da mobilidade de acessibilidade urbanas 

de todos os usuários das vias públicas, promovendo o 

deslocamento seguro e o convívio social no trânsito. 

O Plano de Governo para Transporte, Mobilidade 

e Acessibilidade Urbana do Município de Alta Floresta para a 

gestão 2021-2024 é resultado de discussões com pessoas de 

vários segmentos que atuam neste setor e procura estabelecer as 

principais metas e ações que irão possibilitar o atingimento da 

Dimensão Prioritária acima descrita como a criação da rede 

municipal da acessibilidade (trânsito e transporte) composta por 

pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos particulares e de 

serviços, prezando pelo ordenamento e boa interação. 

Na atual gestão da cidade de Alta Floresta, o 

efetivo e ações não tem socorrido a demanda de ocorrências, 

havendo poucas ou quase nenhuma campanha de prevenção de 

acidentes e de orientação. A estrutura e orçamento da Secretaria 

de Trânsito que temos na atualidade não atende as demandas e 

o crescimento do município. 

 

A Dimensão Prioritária empregada para a área 

estratégica de Moradia, Reordenação Urbana e dos Espaços 

Públicos-Infraestrutura, segue a seguinte diretriz: Estruturar e 

reordenar as áreas urbanas e o uso dos espaços públicos, 

ampliando as vivências e o acesso as moradias sociais. 

A infraestrutura urbana é representada nos 

equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das 

funções urbanas, que são ligadas aos seguintes aspectos: 
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- Social:  impulsionar as condições de moradia, 

saúde, educação, trabalho, lazer e segurança: 

- Econômico: proporcionar o desenvolvimento de 

atividades de produção e comercialização de bens e serviços. 

- Institucional: propiciar meios necessários para o 

desenvolvimento de atividades política-administrativas da gestão 

municipal. 

Dessa maneira, a infraestrutura urbana objetiva a 

disponibilização de bens públicos como forma de prestação de 

serviços a sociedade. Assim sendo, os conjuntos da infraestrutura 

urbana refletem em como a cidade irá funcionar. Para que isso 

corra, se faz necessários investimentos em equipamentos e bens 

de modo a impedir sobrecargas e depreciações da infraestrutura 

urbana que levem ao funcionamento impróprio dos espaços 

urbanos. Dessa maneira, é possível classificar o sistema de 

infraestrutura como a junção dos subsistemas viário, de drenagem 

pluvial, de abastecimento de água, esgotos sanitários, energético, 

de comunicações e habitacional. 

Outro ponto importante na macropolítica de 

nossa gestão, é a descentralização de serviços públicas da 

prefeitura, implementando um Poupa Tempo Alta Floresta na 

grande Cidade Alta como forma de aproximar e valorizar esta 

importante região de nossa cidade. 

Neste prisma, estabelece-se como metas 

estratégicas ao Plano de Governo os seguintes 

diretrizes/implementações de infraestrutura urbana: 

1. Construção e recuperação de calçamento nas 

principais ruas e vias da cidade; 

2. Reforma da feira municipal com a construção de 

um moderno centro de abastecimento que 

garanta higiene e qualidade nos produtos 

oferecidos aos consumidores, bem como 

condições de armazenamento e comercialização 

para os agricultores familiares; 
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3. Implantação/Revisão de Plano de Gestão dos 

Resíduos Sólidos com direcionamento correto do 

lixo e ou mapeamento de alternativas e soluções; 

4. Readequação da gestão e reforma do cemitério 

municipal; 

5. Programa de Iluminação das vias públicas 

valorizando a eficiência energética; 

6. Construção de um parque municipal com 

prerrogativas globais de acessibilidade e 

conectividade social; 

7. Programas e parcerias para manutenção das 

estradas do município, fortalecendo o 

escoamento da produção agrícola; 

8. Reforma e modernização das praças públicas 

transformando-as em espaços de convivência e 

lazer o que implica em implantar equipamentos 

esportivos e recreativos, bem como na 

arborização e embelezamento; 

9. Reestruturação e direcionamento correto da 

frota municipal; 

10. Programa “VIVA ALTA FLORESTA” de 

requalificação de espaços públicos, através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e da 

Diretoria de Meio Ambiente para planejar novas 

praças, reforma e manutenção das existentes; 

11. Pavimentação e recapeamento de ruas e 

avenidas; 

12. Implantação de sinalização horizontal e 

vertical no perímetro urbano do Município; 

13. Elaboração de um novo plano diretor; 

14. Implementação de um posto de serviço 

(Poupa Tempo Alta Floresta) na Grande Cidade 

Alta; 
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No tocante à área estratégica de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente é tomado como 

Dimensão Prioritária a seguinte diretriz a ser seguida pela gestão: 

Fortalecer a agricultura familiar, impulsionar o agronegócio e o 

convívio social de formas sustentáveis: economicamente viável, 

socialmente justo e ecologicamente correto. 

O presente plano para o Desenvolvimento Rural e 

Meio Ambiente do Município de Alta Floresta reúne diversas 

discussões e sugestões de representantes de vários segmentos 

sociais do município, resultando na busca pelo estabelecimento 

das principais ações que possibilitarão a alcance da Dimensão 

Prioritária acima descrita. 

A promoção e o fomento do setor agropecuário é 

fundamental para o desenvolvimento de nossa economia. Desta 

forma, o objetivo da gestão Chico Gamba e Rose do Tradição é 

implementar ações que possibilitem sustentabilidade ao 

desenvolvimento de programas e projetos voltados para as 

políticas públicas. 

No âmbito rural a sustentabilidade pleiteia 

mudanças de atitudes que com o passar do tempo se tornam 

novos hábitos, permitindo assim a conservação dos ecossistemas. 

A coerção par que haja um aumento na renda faz com que sejam 

tomadas medidas que a curto prazo aparentarem mais 

sustentável, porém a longo prazo o resultado não é esse se 

tornando extremamente onerosos, vez que os custos para a 

recuperação de áreas degradadas juntamente com a queda da 

produtividade produzem perdas extremamente maiores a longo 

prazo. 

Neste prisma, é imperioso que sejam adotadas 

medidas de exploração econômica agregadas com a preservação 

do meio ambiente. Para isso adota-se com objetivo tornar a 
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atividade agrícola de Alta Floresta mais diversificada, competitiva 

e sustentável e para colocar em prática referido objetivo é tido 

como meta a promoção do desenvolvimento sustentável da 

atividade agrícola de Alta Floresta, proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida voltados para a população rural, contribuindo 

para a redução das desigualdades sociais. 

Esses objetivos não se encontram presentes na 

atual gestão na área rural do município, vez que é possível 

encontrar uma série de deficiências na atual gestão como, por 

exemplo: falta de extensão rural; falta de assistência técnica; falta 

de parceria com empresas privadas; falta de estrutura, 

organização e garantia de comercialização agrícola; falta de 

valorização nas pesquisas para aproveitamento das universidades 

e escolas técnicas; falta de eventos rurais voltados para o 

desenvolvimento da agricultura familiar; falta de capacitação 

técnica para produtores rurais, dentre outros. 

Assim sendo, são estabelecidas como 

diretrizes/implementações estratégias ao Plano de Governo os 

seguintes programas de Desenvolvimento Rural e Meio 

Ambiente: 

Desenvolvimento rural: 

1. Implantação do programa de melhoramento 

genético do rebanho leiteiro do município. 

Este programa incorporará todos os recursos 

de pesquisas e qualificação de pessoal para 

operacionalização, como, por exemplo a 

inseminação sexada e a tradicional; 

2. Implantar o programa de recuperação de 

pastagens ampliando a capacidade de 

suporte, de um para até três cabeças por 

hectares; 

3. Fortalecimento do gado de corte, com 

incentivos ao pequeno pecuarista, através de 

cooperativas, de forma a melhorar sua 

produtividade, com cursos de inseminação, 

manuseio e alimentação, etc; 
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4. Aquisição de mais tratores e equipamentos de 

uso agrícolas para compor aos já em operação 

nas comunidades rurais, onde trabalharão em 

forma de rodízio, atendendo pequenos 

produtores com obras importantes a custo 

reduzido; 

5. Unir esforços junto a Empaer, Ceplac, 

Embrapa, Curso de Agronomia (UNEMAT), 

buscando informações e pesquisas para 

adaptações genéticas ao solo da região para o 

plantio da soja, milho e arroz e, finalmente, 

fomentarmos este seguimento da agricultura, 

com finalidade de exportação e atrairmos 

rendas e emprego potencial para o município. 

Também fomentar a exploração da produção 

de lavoura perene e de frutos tropicais para 

industrialização em sub produtos; 

6. Acompanhamento e aproximação junto a 

CEPLAC, Empaer e Indea e demais órgãos do 

setor com programas ligados a agricultura, 

pecuária, pesquisas e extensão rural; 

7. Implementar ações de apoio ao agricultor em 

soluções que visam melhorar sua produção 

agrícola, através da secretaria de agricultura, e 

auxiliá-lo nas documentações referentes a 

venda de produtos, bem como orientações de 

aposentadorias e outros assuntos relacionados 

ao INSS, CCIR, ITR e IRPF. 

 

Meio Ambiente: 

8. Buscar apoio e recursos para a manutenção, 

revitalização e preservação dos parques 

aquáticos e ecológicos, como o Parque Emma 

Baldussi, o Parque das Capivaras, do J-H, C-E 

do Parque dos Lagos e do Lago da Cidade 

Bela; 

9. Dar continuidade ao Projeto Olhos D’água da 

Amazônia, que tem como objetivo principal a 
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recuperação das nascentes e matas ciliares do 

município; 

10. Apoiar e dar continuidade nas campanhas e 

eventos ambientais já desenvolvidos pelo 

município; 

11. Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente com a 

descentralização já implantada no município, 

fazer valer as Normativas Vigentes, com vista a 

garantir os investimentos dos Governos 

Estadual e Federal e, consequentemente, 

garantir o desenvolvimento sustentável em 

nosso município; 

12. Estimular a Campanha de Prevenção às 

queimadas urbanas e rurais; 

13. Incentivo e fomento à recuperação de áreas 

degradadas em parceria com a Secretaria de 

Agricultura, com vista a aliar aumento da 

produtividade com conservação ambiental; 

14. Garantir mais transparência e agilidade na 

concessão de licenças ambientais que visam 

projetos voltados para urbanização. 
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A respeito da área estratégica de 

Empreendedorismo e Cultura Inovadora é adotado como 

Dimensão Prioritária a seguinte diretriz nas práticas de gestão: 

Estimular o empreendedorismo e difundir os benefícios da 

inovação nas organizações sociais e empresariais. 

A inovação e tecnologia estão relacionadas aos 

processos de avanço produtivo e tecnológico, ambas se 

complementam dentro de suas definições. Sendo que a inovação 

aparece como o diferente, como a maneira de aplicar a tecnologia 

em uma nova forma. Relacionando-se, assim, com os conceitos de 

produzir um bem para a sociedade. 

No passado este conceito era limitado, visto que 

se relacionada mais com o produto que como processo, 

entretanto, este conceito ficou no passado e, atualmente, é visto 

um conceito mais amplo e direcionado para o processo de 

produção pela inovação e tecnologia. 

Apostar nesse novo conceito é garantir à 

população alta-florestense o acesso ao conhecimento 

tecnológico avançado que temos atualmente. Desta maneira, 

adota-se como objetivo da gestão 2021-2024 tornar a inovação e 

tecnologia um ponto forte no município de Alta Floresta, assim 

como, tornar esses eixos de conhecimento mais acessíveis a toda 

a população, transformando vidas por meio de parcerias que 

apostam na criatividade, produtividade e aprendizado.  
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Nesta área estratégica para a Reorganização da 

Gestão Municipal adota-se como Dimensão Prioritária a seguinte 

condução a ser tomada pela gestão: Prospectar e Implantar 

práticas inovadoras para a gestão municipal, reorganizando os 

serviços públicos e o uso dos recursos orçamentários. 

É necessário reformular vários dos atuais 

procedimentos para expedição de autorizações (alvarás, 

certidões e licenças) e prestação de serviços de competência da 

prefeitura de Alta Floresta oferecendo os serviços com menos 

burocracia e, consequente, diminuição de custos e tempo aos 

cidadãos.  

 

Nesta área estratégica para uma Alta Floresta 

Criativa e Sustentável adota-se como Dimensão Prioritária a 

seguinte condução a ser tomada pela gestão: Promover a 

diversidade e inclusão dos cidadãos com a revitalização 

sustentável dos espaços públicos. 

Na presente área estratégica o enfoque está na 

cidade criativa (ou inteligente), que faz uso das tecnologias de 

informação e comunicação, de seus recursos naturais em seu 

procedimento organizacional de seu crescimento e do convívio 

social, trazendo à tona novos padrões de gestão municipal. 

Cidades criativas/inteligentes são aquelas que 

planejam melhor como as pessoas irão interagir entre si utilizando 

energia, materiais, serviços e recursos naturais de maneira a 

catalisar o desenvolvimento socioeconômico e o avanço na 

qualidade de vida. A maneira como essas interações ocorrem é 

que permitem definir o quanto as cidades são 

criativas/inteligentes e, nesse modelo de cidade é estabelecido 

usos racionais e eficientes para os recursos que dispõe com a 
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finalidade de planejar e gerenciar melhor sua área urbana e suas 

necessidades sociais e econômicas. 

Dessa maneira, para alcançarmos uma cidade 

mais criativa/inteligente é preciso ter uma governança pública 

que a planeje melhor envolvendo estratégias como: 

planejamento urbano; usos de tecnologias como redes wi-fi, 

sistemas de câmeras de vigilância, monitoramento de intempérie 

climática, etc.; eficiência energética (lâmpadas leds, sensor 

crepuscular nas lâmpadas, uso de energia fotovoltaica, etc.); uso 

sustentável do meio ambiente (sistema de saneamento: esgoto, 

lixo, água, arborização urbana, uso de fontes de energia 

renováveis, etc.); usos dos espaços públicos para convívio e 

socialização (praças, escolas, parques, ruas e avenidas, etc.), 

dentre outras. 

Neste prisma, o objetivo adotado pelo presente 

Plano de Governo é tornar a preservação ambiental e a 

sustentabilidade compromissos permanentes do município de 

Alta Floresta. Tendo em vista que a preservação ambiental 

depende da boa ação de cada cidadão e, começando a agir a 

partir de agora, estaremos fazendo a nossa parte e contribuindo 

para a preservação do meio ambiente. 
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Nesta área estratégica de Apoio ao 

Desenvolvimento Econômico-Empresarial é tido com Dimensão 

Prioritária a seguinte diretriz: Promoção das atividades produtivas, 

com formas adequadas de apoio aos negócios considerados 

estratégicos às cadeias produtivas e potencialidades locais. 

No âmbito da área econômica é tido no programa 

“Desenvolve Alta Floresta!” a base sob a qual as variadas ações e 

projetos se desenvolverão, vez que é somente após o diagnóstico 

claro que é possível a proposição de ações de desenvolvimento 

que realmente tragam resultados eficientes. Assim sendo, serão 

adotados as seguintes diretrizes/implementações: 

1. Implementar as políticas públicas e fortalecer 

os Conselhos Municipais que integram os 

seguimentos Micro, Pequeno e Médio 

Empresários; 

2. Fortalecer o CAE – Centro de Atendimento 

Empresarial, do Governo Estadual, visando a 

desburocratização, orientações sobre 

registros de micro empresas e facilitar o acesso 

a recursos e incentivos fiscais; 

3. Manutenção, apoio e divulgação dos eventos 

destinados aos pequenos empreendedores, 

com parceria do SEBRAE, SENAI e SENAC; 
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4. Melhorias nas instalações da Feira Municipal, 

com prioridade a conforto e comodidade, 

iluminação e visual; 

5. Fortalecimento de iniciativas com o Sistema S 

aos moldes do programa Cidade 

Empreendedora; 

6. Programa de valorização de aquisição de 

produtos e serviços locais. 

 

Na área estratégica para a Ampliação a Inserção 

Regional e Internacional adota-se como Dimensão Prioritária a 

seguinte diretriz a ser tomada: Articular com instituições públicas 

e empresas privadas, nacionais e estrangeiras, atraindo 

investimentos estratégicos para Alta Floresta, gerando emprego 

e renda. 

O intuito é criar um sistema, processo de coleta de 

informação por um conjunto técnico, que garanta a coleta e 

compilação mensal de dados (levantamento de dados e 

indicadores sociais, ambientais, econômicos e da gestão 

municipal de Alta Floresta), de modo a garantir relatórios 

socioeconômicos de nossa cidade, potencializando a 

compreensão do público externo em relação a nossa realidade 

territorial através de indicadores, fomentando o interesse e 

subsidiando a realização de negócios em nossa cidade. 
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