
NOSSA GENTE FAZ O FUTURO 

PROPOTAS DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO ARAGUAÍNA DE TODOS NÓS 

 

“Eu sei que, para muitos, tudo é um sonho cujos horizontes 

se perdem nas brumas do irrealizável. Todavia, não faz mal 

sonhar, contando que, acordados não permaneçamos 

passivos, mas, de cabeça erguida, braços arregaçados, 

possamos nos lançar à luta”. 

Dom Nivaldo Monte 

 

As cidades devem concentrar-se nos seres humanos porque elas são nossos lares, onde 

transformamos nossos sonhos em realidades. Minha história está intimamente ligada à 

nossa cidade: foi aqui que tive meu primeiro emprego, como cobrador de ônibus; aqui 

concluí o tão sonhado ensino médio, estudando no Colégio Polivalente Castelo Branco; 

aqui constituí família; também foi aqui que iniciei minha trajetória política, nas causas 

sociais, dentre elas a melhoria do ensino público e a participação dos alunos, através 

dos movimentos estudantis, lutando pela meia entrada para todos os estudantes de 

Araguaína, o que acabou me levando a ser eleito para o primeiro mandato de vereador, 

no ano de 1994. De lá para cá, foram muitas lutas, como vereador, como presidente da 

Câmara Municipal, como Secretário Municipal de Habitação e como deputado estadual. 

Nesses mais de 26 anos de vida pública, aprendi que o ser humano deve ser o centro de 

todas as mudanças sociais. Sinto que é chegada a minha hora de devolver a Araguaína 

tudo aquilo que ela me deu, trabalhando para oportunizar a todos a possibilidade de 

transformar os sonhos em realidade. Precisamos olhar para o amanhã de mãos dadas 

com todos os araguainenses porque é nossa gente que promove o desenvolvimento e 

faz a grandeza de nossa cidade; é o ser humano que deve ser colocado sempre como 

centro de tudo e de todos. Meu compromisso é com todos que amam Araguaína, 

independentemente de idade, raça, gênero, classe social, religião ou região de moradia. 

O pilar-mestre de nossas propostas é humanizar e melhorar o convívio social, 



democratizar os recursos e as ações públicas, objetivando, para todos, um crescimento 

harmônico e sustentável, com consciência e responsabilidade.  

Para orientar a elaboração de nosso plano de governo, definimos quatro diretrizes 

básicas, elaboradas com a participação de colaboradores voluntários, especialistas, 

técnicos, gestores, intelectuais e simpatizantes, de todas as áreas, que são os pontos de 

partida de um processo dinâmico, democrático e aberto, os quais desejamos debater 

amplamente com todos os araguainenses, para que possamos, em nossa gestão, 

mediante a participação da nossa gente, torná-lo a principal referência de todas as 

nossas ações de governo. 

1ª DIRETRIZ – DESENVOLVIMENTO: O desenvolvimento humano, econômico e urbano 

resultará do planejamento de uma Araguaína para todos nós, de qualquer idade, raça, 

gênero, classe social ou região de moradia. Todos têm o direito de acesso seguro, justo 

e digno à infraestrutura, à saúde, à educação, à cultura, ao trabalho, ao lazer, ao esporte, 

à moradia, enfim a uma qualidade de vida que permita transformar sonhos em 

realidade. 

2ª DIRETRIZ – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: Os recursos públicos precisam ser 

alocados de forma a eliminar as despesas supérfluas e o desperdício, otimizando as 

receitas públicas para as áreas prioritárias. Aumento de tributos e endividamento não 

significam eficiência, porque a conta é paga pelos mais necessitados. 

3ª DIRETRIZ – TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: Um governo aberto permite que 

a sociedade acompanhe o desempenho da gestão municipal, o que significa combate à 

corrupção e a aplicação justa dos recursos públicos, com o acompanhamento, pelos 

órgãos de controle e a sociedade, do desempenho de todas as áreas de gestão pública 

municipal. 

4ª DIRETRIZ – GESTÃO PARTICIPATIVA: A participação do cidadão é fundamental para 

o desenvolvimento humano, econômico e urbano. Nossa gestão será aberta à 

participação, com a implantação de mecanismos de diálogo que permitam à sociedade 

civil e ao setor privado atuar com o poder público nas ações e serviços de atendimento 

às demandas. 

 



DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E URBANO 

OBJETIVO: boas condições para as atividades econômicas privadas, componente 

fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a transformação da vida da 

população. Para isso, o planejamento estratégico deve ser contínuo e capaz de integrar 

os desafios de demandas de ordem humana, econômica e urbana, com 

sustentabilidade. Para acompanhar a dinâmica humana, é preciso ouvir toda a 

sociedade, constantemente, mas não basta planejar, é preciso monitorar e avaliar, 

continuamente, adequando o plano de desenvolvimento sustentável às necessidades 

das pessoas. 

METAS - SOCIAIS: 

• Implantação do programa “Cidade Cuidadora”; 

• Fortalecer os grupos de apoio na orientação das famílias com dependentes 

químicos e ampliar a cobertura da rede de atendimento psicossocial, 

visando ao tratamento da saúde mental, com foco na reinserção; 

• Desenvolver políticas e ações afirmativas, respeitando a liberdade e a 

diversidade em todos os níveis; 

• Fomentar o conceito do envelhecimento ativo e promover serviços de 

proteção social aos idosos;  

• Reformulação e modernização do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS); 

• Reestruturação da rede municipal de proteção social básica, destinada à 

prevenção de riscos sociais e pessoais; 

• Reestruturação da rede municipal de proteção social especial; 

• Garantir e proteger os direitos das mulheres e assegurar atendimento 

integral, qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência; 

• Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

respectivos serviços de atendimento às vítimas; 

• Implantar o programa de prevenção da gravidez na adolescência; 

• Fortalecimento e ampliação de parcerias com as entidades e organizações 

de assistência social da rede complementar do SUAS; 



• Criação de novos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 

ampliando a rede de proteção e atenção integral à família (PAIF), com 

implantação de equipes volantes; 

• Implantação do programa municipal de atendimento à população em 

situação de rua; 

• Criação da rede municipal de segurança alimentar; 

• Fortalecimento dos Conselhos Tutelares; 

• Criação de equipe de educadores sociais para desenvolvimento de ações de 

abordagem social móvel, vinculado aos Centros de Referência Especializada 

de Assistência Social (CREAS); 

• Implantação do programa “Economia Solidária”; 

• Implantação do programa de promoção do acesso ao mundo do trabalho; 

• Implantação do programa “Energia do bem”; 

• Implantação do programa “Recomeço”; 

• Implantação do programa “Juventude Araguaína”; 

• Implantação do programa para idosos “Casa da Sabedoria”; 

• Implantação do programa “Primeiro Emprego”; 

• Implantação do programa “Inova Geração”; 

• Implantação de programas habitacionais. 

METAS - SAÚDE: 

• Implantação do módulo da saúde no programa “Cidade Cuidadora”; 

• Reduzir o tempo de espera por consultas médicas; 

• Priorizar o atendimento materno-infantil; 

• Descentralização do atendimento municipal de saúde, com prioridade à 

assistência básica e ação preventivas; 

• Informatizar toda a rede municipal de saúde, com integração do prontuário, 

dos exames e estoque de medicamentos, através da unificação dos sistemas; 

• Ampliar as equipes multidisciplinares das Unidades Básicas de Saúde; 

• Promover e valorizar os profissionais do Sistema Municipal de Saúde; 

• Implantar o Serviço de Assistência Emergencial em Saúde Mental; 



• Ampliação da rede municipal de atendimento odontológico para bairros 

afastados e assentamentos; 

• Ampliar a capacidade de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192); 

• Ampliação e modernizar a UPA Anatólio Dias Carneiro; 

• Criação de UPA especializada no atendimento pediátrico; 

• Criação de UPA para atendimentos dos municípios da região de saúde Médio 

Norte Araguaia; 

• Criação de unidades de referência voltadas para a saúde do idoso e pessoas 

com deficiência, integradas às Unidades Básicas de Saúde do Município; 

• Conclusão do Hospital Municipal de Araguaína.  

METAS - EDUCAÇÃO 

• Garantir o acesso universal a uma educação cidadã, inclusiva e ao ensino de 

qualidade; 

• Valorização dos profissionais da rede municipal de educação; 

• Promover a capacitação curricular e gestão técnica em todas as diretrizes, 

programas e ações administrativas; 

• Ampliar a oferta de educação infantil, considerando padrões de qualidade e 

com base nos parâmetros nacionais para atendimento na educação infantil 

pública; 

• Desenvolver a educação integral e ampliar a jornada escolar; 

• Implementar tecnologia na educação infantil; 

• Implementar o ensino bilíngue na educação infantil; 

• Estruturação das unidades escolares municipais; 

• Criação do programa “Educação Cidadã”; 

• Criação de creches noturnas, no formato espaços de desenvolvimento 

integral, para atender aos pais que estudam ou trabalham à noite; 

• Criação do programa “Ativando Futuros”; 

• Criação de Laboratórios de Aprendizagem; 

• Criação do Centro de Educação Especial e Inclusiva; 



• Criação do Centro de Apoio e Inovação para professores e equipes escolares; 

• Implantação de programa municipal de educação técnica rural. 

METAS - ESPORTE 

• Criação da Secretaria Municipal de Esportes; 

• Implantação do programa de iniciação esportiva nos bairros de Araguaína 

integrado aos programas de fortalecimento da cidadania; 

• Implantação do programa de incentivo aos esportes olímpicos e 

paraolímpicos; 

• Implantação do programa “Bolsa Atleta”; 

• Fortalecimento do futebol de várzea; 

• Fomentar competições esportivas municipais; 

• Incentivar o esporte nas escolas; 

• Implantar novos equipamentos de ginástica ao ar livre; 

• Desenvolvimento do potencial esportivo do lago Azul; 

• Criação do programa municipal de incentivo à cultura e ao esporte. 

METAS - CULTURA 

• Criação da Secretaria Municipal de Cultura; 

• Implantação de políticas de incentivo e fomento à arte e cultura 

araguainense; 

• Programa de valorização e difusão dos talentos locais; 

• Escolas de iniciação às artes nos bairros; 

• Promover a descentralização da Cultura; 

• Criação do calendário cultural municipal; 

• Criação da Feira Cultural Municipal; 

• Criação do Portal da Cultura; 

• Implantação do programa “Arte Cidadã”; 

• Criação de arena multiuso cultural, para shows musicais, apresentações de 

quadrilhas juninas, teatro ao ar livre, danças, carros de sons, manifestações 

populares; 

• Revitalização e reestruturação do Espaço Cultural de Araguaína; 



• Implantação de programação cultural no Espaço Cultural de Araguaína;  

• Fortalecimento dos artistas municipais; 

• Estabelecer Centros Culturais e Espaços de Preservação da Memória 

Comunitária; 

• Difundir a Cultura na rede municipal de educação; 

• Implantação do Museu de Araguaína; 

• Revitalização e digitalização da Biblioteca Pública Municipal de Araguaína; 

• Fortalecimentos das festas populares; 

• Criação do programa municipal de incentivo para a cultura e o esporte. 

METAS - AMBIENTAIS 

• Conservação e recuperação das matas ciliares do Município de Araguaína; 

• Criação do Programa “Águas Limpas de Araguaína”; 

• Criação do Programa “Calçada Ecológica”; 

• Implantação do programa municipal “Energias Renováveis”; 

• Implantação do programa de coleta seletiva de lixo; 

• Implantação do programa “Araguaína Viva”; 

• Implantação do programa municipal de prevenção e combate ao incêndio 

urbano e rural. 

METAS - URBANAS: 

• Criação de um sistema de integração urbana entre os diversos meios de 

transportes; 

• Criação de novos parques urbanos; 

• Criação de sistemas de contenção de cheias dos córregos urbanos; 

• Revitalização e ampliação da orla do lago Azul; 

• Implantação do programa de acessibilidade urbana; 

• Implantação do programa de asfaltamento dos bairros de Araguaína; 

• Implantação do programa de recuperação das pontes e estradas vicinais; 

• Implantação do Distrito Municipal do Novo Horizonte; 

• Construção dos eixos viários; 

• Regularização fundiária urbana, da cidade de Araguaína; 



• Estruturação do planejamento urbano dos povoados municipais, com planos 

diretores locais e serviços públicos; 

• Reestruturação do Distrito Agroindustrial de Araguaína (Daiara), com 

implantação de equipamentos e serviços públicos especializados, através da 

Cidade Industrial; 

• Reforma do Aeroporto de Araguaína; 

• Conclusão de todas as obras iniciadas e criação de novas; 

• Criação de ciclofaixas nas principais vias de Araguaína; 

• Implantação do programa “Cidade Digital”. 

METAS – TURISMO E LAZER 

• Criação do mapa turístico araguainense, com catalogação dos atrativos 

turísticos; 

• Capacitação e fortalecimento dos setores da economia do turismo: 

hotelaria, gastronomia, atrativos e terceirizados; 

• Implantação do Centro de Atendimento ao Turista; 

• Desenvolvimento da campanha publicitária “Araguaína + Turismo”; 

• Fortalecimento do turismo de negócios e religioso; 

• Capacitação de guias; 

• Reestruturação, valorização e campanha publicitária “Araguaia é no 

Garimpinho”; 

• Desenvolvimento da campanha publicitária “Araguaína Portal do Turismo do 

Norte”; 

• Implementação de calendário turístico com fomento aos principais eventos 

culturais; 

• Fomentar os eventos turísticos da tropeada, cavalgada, festival de 

quadrilhas, e festas religiosas; 

• Fortalecimentos dos atrativos turísticos locais; 

• Modernizar os principais pontos turísticos e revitalizar as praças públicas 

com instalação de internet Wi-Fi; 

• Fomentar eventos de lazer promovidos pela sociedade civil organizada; 



• Apoiar festas tradicionais culturais e religiosas locais. 

METAS - SEGURANÇA 

• Implantação de programa de prevenção e combate à violência urbana; 

• Implantar campanhas de divulgação e conscientização da cultura da paz e da 

segurança pública; 

• Envolver o Conselho Tutelar nas ações preventivas e de segurança; 

• Implantar a Guarda Municipal; 

• Implantar o programa integrado de combate às drogas; 

• Valorização dos agentes municipais de trânsito; 

• Implantar o programa “Bairro Seguro”; 

• Implantar o programa “Prefeitura 24 horas”. 

METAS - ECONÔMICAS: 

• Fortalecer e fomentar o desenvolvimento das empresas individuais, micro, 

pequenas e médias empresas; 

• Desburocratizar e incentivar a abertura, a formalização e instalação de novas 

empresas; 

• Valorização da produção local; 

• Criação do Centro de Capacitação e Assistência Técnica do Empreendedor; 

• Implantação do programa “Araguaína Empreendedora”; 

• Criação do programa municipal de incentivos fiscais; 

• Criação do programa municipal de incentivo para a cultura e o esporte; 

• Articular com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar 

as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração 

de emprego e renda; 

• Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na vocação 

do município; 

• Implantação do programa “Simplifique Araguaína”; 

• Implantação do módulo econômico do programa “Cidadã Digital”; 

• Fomentar as feiras livres; 

• Fomentar a economia solidária; 



• Revitalização do Mercado Municipal; 

• Fomentar as startups; 

• Criação da Lei Municipal de Inovação; 

• Criação do Parque Municipal de Empreendedorismo; 

• Fomentar a economia criativa; 

• Fomentar o agronegócio através do programa de valorização da economia 

rural; 

• Implantação do programa “Nossa Agricultura”. 

EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: 

OBJETIVO: atendimento ao bem comum da comunidade araguainense. A sociedade 

deve participar do processo de estabelecimento de metas e do acompanhamento dos 

resultados dos serviços públicos. O planejamento estratégico, a inovação, a 

meritocracia, a transparência, o diálogo e o estabelecimento de indicadores de 

desempenho são fundamentais para a eficiência pública. A boa governança pública 

ocorre quando a Administração tem a capacidade de estabelecer as metas compatíveis 

com a vontade da sociedade e desenvolve programas que permitam atingir esses 

objetivos. 

METAS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

• Combate à corrupção na administração pública; 

• Reforma tributária para fortalecimento e competividade dos produtos e 

serviços araguainenses; 

• Redução do IPTU; 

• Valorização e participação do servidor público na construção do Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários; 

• Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gastos 

públicos; 

• Implantação do programa de Qualificação dos Servidores Públicos 

Municipais; 

• Implantação do orçamento participativo; 



• Implantação do programa municipal de regularização fundiária rural e 

urbana; 

• Desburocratização do serviço público municipal; 

• Informatização e integração das rotinas administrativas e serviços públicos; 

• Disponibilizar serviços públicos pela internet; 

• Realização de concursos públicos; 

• Garantia de servidor efetivo na presidência do Instituto de Previdência 

Municipal de Araguaína (IMPAR); 

• Reestruturar a ouvidoria municipal; 

• Implantar programa voltada para a negociação de dívidas tributárias.  

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: 

OBJETIVO: divulgação das atividades e contas públicas, prestando informações 

confiáveis, relevantes e tempestivas à sociedade. Todo governo democrático, 

participativo e aberto à comunidade é transparente. A transparência fortalece a cultura 

centrada no cidadão, na comunidade, e incentiva a participação inclusiva dos 

araguainenses. 

METAS – TRANSPARÊNCIA 

• Fortalecimento da sociedade civil organizada e órgãos de controle no 

acompanhamento do ciclo orçamentário; 

• Divulgação das informações de interesse público; 

• Utilização de meios diversificados de comunicação para divulgar as 

atividades e contas públicas; 

• Fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência da administração 

pública; 

• Divulgação do cumprimento de metas e os resultados das ações, programas 

e serviços públicos municipais; 

• Criação do índice de transparência dos serviços públicos municipais. 

 

 



GESTÃO PARTICIPATIVA: 

OBJETIVO: fortalecer a cidadania, viabilizando a participação dos araguainenses na 

formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, 

reduzindo intermediários e facilitando o diálogo direto entre o governo e o cidadão. A 

participação do cidadão é fundamental para o desenvolvimento humano, econômico e 

urbano. 

METAS – PARTICIPAÇÃO 

• Implantação de calendário de audiências públicas; 

• Fortalecimento dos Conselhos Municipais; 

• Fortalecimento das Conferências Municipais; 

• Incentivo à participação da juventude, através do programa “Jovem Gestor”; 

• Realização de consultas públicas, através de audiências, em intervenções no 

uso e ocupação do solo municipal. 

 

Essas são as nossas propostas de governo, nascidas do diálogo e do respeito para com 

você araguainense. Nosso plano continua em constante construção, com a participação 

direta da nossa gente. Vamos juntos construir uma Araguaína Humana e para todos! 

 

Elenil da Penha Alves de Brito 

 

Cabral Santos Gonçalves 


