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APRESENTAÇÃO 
 

Caros amigos e amigas, 

 O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) à frente da Prefeitura Municipal da 

cidade de Araguaína, no mandado do candidato Hugo W Mendes, concentrará sua administração 

em um imenso esforço de reestruturar a cidade de Araguaína, priorizando pelas políticas públicas 

sociais, educação e saúde entre outras. Além de trabalhar para modernizar a administração 

pública, com uma gestão mais transparente e próxima do cidadão, valorizando o cidadão, criar e 

consolidar novos aspectos da participação da população na avaliação dos serviços prestados 

pelos órgãos públicos. 

 Neste momento nossa proposta ora apresentada reflete nosso sonho e o compromisso com 

o cidadão araguainense em consolidar políticas públicas no município, que garantem novos 

avanços na perspectiva de uma administração democrática e participativa. 

 

 

 

       Hugo Weysfield Mendes 

        Candidato a Prefeito 
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ÁREA DA SAÚDE 
 

✓ Descentralização da saúde, subdividindo a UPA em duas estruturas menores e em 

locais diferentes. 

✓ Implantação de quatro Unidades de Atendimento Rápido (UAR) nos setores: Nova 

Araguaína, Setor Barros, Jardim dos Ipês 2 e Céu Azul; 

✓ UAR atendimento 12 h por dia, RX e exames de primeiro socorro e Ultrassom e 

urgência odontológica; 

✓ UAR Odontológica, Pequenos Traumas, UAR PET (Jardim Pedra Alta); 

✓ Parceria público privado com IES e as unidades de saúde; 

✓ Reestruturar os atuais postinhos de saúde; 

✓ Mecanismos de saúde mais eficientes; 

✓ UBS mais ativa e eficiente; 

✓ Implementação de sistemas mais simples nas UBS; 

✓ Instalação de aparelhos de Raios X nas UBS; 

✓ Ampliar o SAMU com atendimento em polos diferentes; 

✓ Postinho de saúde devem ser a porta de entrada da área da saúde, realizando os 

primeiros socorros, tornando-se como mini hospitais, com uma clínica bem 

equipada; 

✓ Postinho com atendimento rápido e eficiente, principalmente para gestantes e 

pacientes de oncologia; 

✓ Regulação totalmente interligada entre os postinhos, UPAs e as UARs; 

✓  Programa de aperfeiçoamento e qualificação dos colaboradores dos postos de 

saúde; 

✓ Engajamento dos profissionais recém formados que tiveram créditos educativos na 

área da saúde para ofertarem trabalho para as comunidades carentes; 

✓ Desburocratização ampla do sistema de saúde; 

✓ Valorização do profissional concursado e do contratado; 

✓ Oferecer gratificação adequada à função do colaborador; 
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✓ Disponibilizar todos os utensílios para que o colaborador desempenhe sua função 

com o máximo de eficiência e qualidade (nível técnico e atendimento humanizado); 

✓ Avaliação do atendimento ofertado ao paciente; 

✓ Atendimento rápido e eficiente à população; 

✓ Atualizar o plano de carreira ao profissional da saúde; 

✓ Fiscalização, transparência e informatização do sistema; 

✓ Mecanismo de avaliação de qualidade e ensino com as instituições de urgência e 

emergência;  

✓ Participação efetiva do governo municipal para o controle de endemias, campanha 

de vacinação e atendimento médico na zona rural; 
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ÁREA DA EDUCAÇÃO 
 

 

✓ Promover na família, no estudante e na comunidade escolar o compromisso, 

dedicação e disciplina no quesito educação; 

✓ Valorizar o profissional da educação e ensino; 

✓ Modernização do sistema de ensino através da criação de centros de educação 

digital; 

✓ Oportunizar o aperfeiçoamento real e concreto do corpo docente; 

✓ Criar grupo de trabalho com fins específicos, como avaliar material didático; 

✓ Flexibilizar o ensino; 

✓ Utilização de jogos e games para estimular o desenvolvimento infantil; 

✓ Implantar ferramentas de avaliação e otimizar o ensino com base em indicadores 

internacionais; 

✓ Construir um espaço recreativo para as crianças; 

✓ Transporte escolar de qualidade; 

✓ Fazer parcerias com escolas de música com a criação de programas de bolsa de 

talentos; 

✓ Construir laboratórios de informática para crianças de baixa renda que não têm 

acesso a computador em casa nem na escola; 

✓ Escolas com ensino integrador, atendendo a necessidade básica da comunidade 

carente; 

✓ Oportunizar os jogos olímpicos nas diversas modalidades e faixa etária; 

✓ Promover valores pertinentes à família e aos direitos e deveres da criança; 

✓ Combater a toda atitude ou material que dissemine a ideologia de gênero nas 

escolas; 

✓ Revitalizar espaços já construídos como quadras de esportes e implantar em cada 

comunidade ou setor atividades desportivas; 
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✓ Buscar apoios que supram a demanda da Prefeitura junto às Instituições de Ensino 

Superior de Araguaína ou até mesmo fora do município; 

✓ Promover junto às escolas atividades no Espaço Cultural; 

✓ Promover atividades artísticas, esportivas e de lazer; 

✓ Criar o clube do livro, com competições de oratória e leitura; 

✓ Construir escolas de ensino integrado nos setores periféricos, funcionando como 

uma parceria entre o município e empresas (educação técnica); 

✓ Qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho araguainense; 

✓ Fortalecer os cursos técnicos no SENAI;  

✓ Descentralizar o SENAI ou promover a mobilidade dos jovens de bairros periféricos 

para o atual local; 

✓ Buscar parcerias cívico-militar; 

✓ Incentivar parcerias entre o ensino em escola militar e escolas municipais; 

✓ Promover momentos de participação do Corpo de Bombeiros e ensino de primeiros 

socorros; 

✓ Ofertar para pais e estudantes formação de capacitação e autoconhecimento; 

✓ Implementar o ensino de línguas estrangeiras nas escolas municipais; 

✓ Formação e capacitação do corpo docente antes de instituir o ensino de idiomas nas 

escolas infantis; 

✓ Fortalecimento da relação professor/estudante no ensino de língua estrangeira; 

✓ Criação de escola modelo ou piloto com alfabetização bilingue e certificação 

internacional; 

✓ Modernização do ensino de idiomas, como a utilização de sites de Clube de 

Idiomas; 

✓ Intercambio estudantil; 

✓ Trabalhar a base da educação, a fim de que os estudantes posteriormente vão 

galgando seu próprio conhecimento; 
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ÁREA DE SEGURANÇA 
 

✓ Promover ao pai de família condições de garantir a integridade de saúde e 

segurança para os filhos, pois a segurança pública começa na base da sociedade que 

é a família; 

✓ Oportunizar o primeiro emprego, ensino técnico para jovens; 

✓ Implantar o ensino e educação no trânsito desde o ensino infantil ao médio; 

✓ Preparar o jovem/adolescente para que alcancem a fase adulta mais decidido e 

capaz de tomar decisões próprias; 

✓ Combater o desajuste familiar o qual é fonte de insegurança entre os jovens, levando 

muitos deles a cometerem atos contra a própria vida, como a mutilação ou suicídio; 

✓ Criar projetos que promovam a cultura, qualidade de vida no setor Costa 

Esmeralda, bem como outros setores que se encontram desassistidos de projetos 

promovidos pela prefeitura municipal; 

✓ Implantar a Guarda Municipal que atue ativamente, com um treinamento 

qualificado, sendo a mesma preparada para assumir funções que são próprias do 

município; 

✓ Discutir a ampliação das parcerias existentes entre Município e Estado em assuntos 

relacionados à Segurança Pública/Polícia Militar. 

✓ Construção de uma vila militar; casas financiadas com auxílio específico para 

militares; 

✓ Ajustar o contingente de número de militares para o corpo de bombeiro; 

✓ Reabrir o Tiro de Guerra; 

✓ Desenvolver projetos que promovam o engajamento dos atiradores do Tiro de 

Guerra com as comunidades; 

✓ Avaliar a possibilidade de doação de uma área para a construção do quartel do 

corpo de bombeiro, podendo ser até mesmo a antiga área do Tiro de Guerra que 

está abandonada; 



10 

    PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO      -      28 

ARAGUAÍNA - TO 

✓ Estruturar, propiciar condições para que a Defesa Civil possa exercer seu papel, 

uma vez que a mesma é primordial em casos de catástrofes e calamidade pública. 

✓ A Defesa Civil deve agregar valores para que em uma situação de catástrofe 

tenhamos condições de suportar/contornar o problema; 

✓ Buscar verbas para o município junto ao governo federal (nacional), através de 

projetos bem estruturados e embasados em dados coletados em campo. 

✓ Promover harmonia entre a defesa civil e o executivo a fim de trazer recursos para 

a comunidade. 

✓ Implantar uma Casa de abrigo para menores abandonados: oferecer uma educação 

que os prepare para serem engajados no mercado de trabalho; pois quando o menor 

completa 18 anos ele é obrigado a deixar a casa. 

✓ Incentivar a unidade entre a Secretaria da Segurança Pública, projetos escolares de 

Educação no trânsito, estruturação da Defesa Civil, Segurança do Trabalho, Corpo 

de bombeiros e SAMU. Todos trabalhando juntos para promoverem a segurança e 

integridade da família. 
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ÁREA DE ESPORTES 
 

✓ Reformar os campos e quadras de esportes comunitários; 

✓ Promover eventos esportivos envolvendo as escolas municipais; 

✓ Revitalizar os Jogos Escolares, Secretaria Nacional dos Esportes, nível Municipal e 

Estadual. 

✓ Reforçar o trabalho do desporto de base e manter o de competição, por meio de 

convênios com clubes e entidades privadas; 

✓ Implantação de ciclovias e pistas de caminhada em diversos setores da cidade; 

✓ Ofertar meios para elevar o município para o cenário nacional e mundial dos 

esportes; 

✓ Diagnosticar e reestruturar todos os programas e projetos que já estão sendo 

realizados, caso existam; 

✓ Promover políticas públicas nos ambientes de esportes que foram reformados; 

✓ Construir novos ambientes de acordo com a necessidade da comunidade local e 

atrelado com políticas públicas que incentivem atividades desportivas, evitando 

que tais ambientes fiquem abandonados por falta de projetos públicos; 

✓ Implantar programas sociais: esporte e lazer da cidade (atividades esportivas, 

artísticas vinculados à secretaria de esportes e cidadania), programa de vida 

saudável – voltado para o público da terceira idade; programa seleção do futuro (6 

a 17 anos) futebol e futsal. 

✓ Concorrer em editais públicos e emendas parlamentares para captação de recursos 

na área de esporte e cultura; 

✓ Fortalecer o desporto escolar, ele é a base do esporte como um todo, ele contribui 

para a revelação de jovens talentos. Desde a escola básica deve-se incentivar o 

desporto escolar. 

✓ Desenvolver o esporte como forma de inclusão social dentro do município; 

✓ Buscar apoio e recursos externos que promovam atividades desportivas no 

município;  
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✓ Desenvolver projetos de inclusão (curto prazo), priorizando a base, para 

futuramente trabalhar esportes de alto rendimento (longo prazo); 

✓ O caminho correto para o desenvolvimento é buscar apoio com os ministérios, todo 

gestor deveria percorrer este caminho. 

✓ Buscar apoio com o SESC (quadra, piscina, academia) para incentivo e práticas 

esportivas para crianças da rede municipal; 

✓ canalizar eventos privados para o município, parceria através de convênios, 

parceria com eventos grandes para canalizar recursos para o município. 

✓ Buscar pelas confederações esportivas (karatê, e outras); 

✓ política de gestão compartilhada, disponibilidade de espaço para futsal e trazer 

uma competição de nível estadual, a fim de implementar uma equipe local; 
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ÁREA DE AGRONEGÓCIO 
  

✓ manutenção e ampliação das rodovias vicinais; 

✓ facilitação de transporte coletivo para a zona rural; 

✓ apoio ao pequeno produtor rural através de incentivo fiscal e conhecimento 

continuado no setor agropecuário; 

✓ estímulo e constituição de microempresas e associações para autogestão, por meio 

de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais; 

✓ programa de conscientização do uso correto de agrotóxico e descarte dos 

respectivos recipientes; 

✓ programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar; 

✓ criação de escola militar técnica agrícola de tempo integral; 
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ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 

✓ Valorização do comércio maximizando o entretenimento em datas comemorativas, 

como por exemplo, o Natal Luz de Palmas; 

✓ Melhor relação do poder público municipal com o comercio local através de 

informação e instrução ao invés da punição por multas 

✓ Desburocratização e informatização para abertura, manutenção e fechamento dos 

processos administrativos municipais; 

✓ Revitalização do distrito industrial de Araguaína, DAIARA; 

✓ Viabilizar drenagem de produtos por rodovias e aeroportuária; 

✓ Criação e manutenção de creches para os trabalhadores do comércio e da indústria; 

✓ Incentivo comercial das atividades de cultura e lazer; 

✓ Regulamentação e melhorias nos transportes públicos coletivos ou individuais; 

 

 

 

 

 

 

 


