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APRESENTAÇÃO 

Chegou a hora de tomarmos uma decisão muito importante 

para o futuro da nossa Araguatins, o momento do voto! É hora 

de escolhermos o Prefeito que irá conduzir e traçar o destino 

do nosso município. 

 

A grande meta da coligação é “melhorar a qualidade de vida 

da população com o retorno do desenvolvimento” 

construindo uma nova Araguatins, com participação da 

comunidade. 

 

A participação do cidadão, a experiência do nosso ex-prefeito 

Rocha Miranda e do vice, ex-prefeito Lindomar Madalena e 

lideranças das comunidades organizadas comprometidas com 

responsabilidade, transparência e muito trabalho, por meio de 

uma visão humanista, democrática, respeito à cidadania e ao 

meio ambiente é a melhor forma de democracia. 

 

A aliança dos partidos PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 

e DEM - Democratas, tem como grande interesse administrar 

Araguatins com eficiência e honestidade, trabalhar para 

desenvolver economicamente o município, bem como 

rrrrr  
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promover o bem-estar social e reduzir as desigualdades 

sociais ainda existentes. 

 

Neste plano, estão as diretrizes de ação do nosso governo 

municipal, assim como as linhas que nortearão e orientarão as 

nossas decisões administrativas durante os quatro anos da 

gestão 2021/2024. 

 

Vamos mudar a atual realidade de Araguatins, com uma 

gestão comprometida, planejada, atuante, com muita 

dedicação, respeito ao cidadão e otimismo em busca do 

crescimento do nosso município. 

 

 

 

 

 

  



 

5 
 

 

 

PALAVRA DO PREFEITO 
 

Meus amigos araguatinense, vivemos um inicio de um 

grande processo de mudança. Uma transformação na maneira 

de governar, mudança de propostas e de projetos. O que os 

gestores não entenderam é que passou da hora de Araguatins 

ter uma política pública de desenvolvimento econômico 

sustentável. 

Nosso maior objetivo é implantar um governo de atitudes 

e de resultados, respeitando a população, com efetiva 

participação de toda a sociedade araguatinense.   

A gestão democrática e participativa elevará o Município 

de Araguatins a uma cidade saudável, saneada e limpa, 

implementada com postos de trabalho numa visão 

empreendedora a partir da sociedade, com seu patrimônio 

histórico e cultural preservados, onde a educação torne-se à 
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base do progresso e desenvolvimento com sustentabilidade, 

reconhecido no âmbito do Bico do Papagaio e estadual, 

sintetizando-o numa só frase:  

 

“Araguatins, Referência na Região do Bico do Papagaio” 

 
ROCHA MIRANDA 
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EIXOS NORTEADORES DO PLANO DE GOVERNO 

 

Diagnosticar as políticas públicas de Araguatins foi a primeira 

ação realizada, este programa de governo apresenta as 

primeiras diretrizes para a realização da administração 

executiva do Município de Araguatins para a gestão 

2021/2024.  

 

Afirmação dos direitos sociais independente de raça, gênero e 

orientação sexual; 

 

 Cultura democrática e transformadora na vida pública com 

participação cidadã e controle social por uma gestão pública 

com ética, democrática com eficiência e eficácia. 

 

Geração de trabalho e renda com base no desenvolvimento 

local sustentável.  

 

Garantia de direitos e igualdade social através de políticas 

sociais de inclusão 

Preservação do meio-ambiente como forma de garantir a 

sobrevivência das gerações futuras; 
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Valorizar a política pública coletiva no Município; 

 

Valorização e trabalho em equipe, buscando equilíbrio; 

 

Servidor público valorizado e com oportunidade, independente 

de opção política; 

 

Gestão publica pautada em métodos democráticos e 

participativos; 

 

Atos administrativos realizados com transparência; 

 

Ações administrativas realizadas com eficiência e eficácia; 

 

Gestão municipal realizada com a participação da sociedade 

organizada; 

 

Convivência com a pluralidade de idéias; 

 

Apoiar o desenvolvimento sustentável como um processo 

único que leva em conta o rural e urbano; 
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Educação de qualidade, saúde e Habitação para todos 

Combate à Pobreza com ações de Inclusão Social. 

 

 Construir as parcerias  necessárias  à viabilização do 

plano apresentado; 

 

PLANEJAMENTO E AÇÕES 

 

SETORES DE SUPORTE ESTRATÉGICOS PARA A 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

MUNICÍPIO 

 

Os setores classificados como suportes estratégicos 

necessários para a promoção do desenvolvimento local 

sustentável são os seguintes:  

 

 

Emprego e Renda; 
Educação; 

Meio Ambiente 

Habitação 

Cultura 

Infra-Estrutura 

Assistência Social 

Saúde;  

Segurança do 

Trabalho 

Promoção Social 

Agricultura 

Esporte e Lazer 

Segurança Pública 
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MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 

 

Valorização do trabalho em equipe; 

 

Ampliação e valorização da política pública coletiva; 

 

Implantar o Programa PNAFM – Programa Nacional de Apoio 

a Modernização Administrativa e Fiscal Municipal; 

 

Aperfeiçoar e adequar a estrutura administrativa para 

melhorar o atendimento ao Cidadão araguatinense; 

 

Oportunizar e valorizar cada servidor público, independente de 

Opção política partidária; 

 

Adoção de métodos democráticos e participativos da Gestão; 

 

Estudo para a modernização do Estatuto do Funcionalismo 

Público Municipal de Araguatins; 

 

Implantar programa de prevenção de riscos ambientais, na 

qual serão analisados previamente os riscos que envolvem a 

função do funcionário, analisando a atividade de cada servidor 

municipal, propondo, neutralizando, e diminuindo os agentes 

agressivos e condições de risco a sua saúde; 
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SAÚDE COM QUALIDADE PARA A FAMILIA ARAGUATINENSE 

 

São apresentadas as seguir ações planejadas para a 

administração 2021/2024, de acordo com as diretrizes 

deliberadas e articuladas por este plano de governo.  

 

Promover a Saúde de qualidade focando na promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, adotando 

metas baseadas nos indicadores de longevidade e na 

diminuição de agravos;  

Ampliar a parceria entre o Hospital Pequeno Porte de 

Araguatins, estreitando os Munícipes com o Hospital, no 

esforço para o pleno e satisfatório funcionamento de suas 

atividades, mediante uma gestão mais eficiente e resolutiva; 

Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde organizando o Fluxo de 

Atendimento de Urgência e Emergência no município;  

Buscar convênio com estado para implantação da Rede do 

SAMU 192 para Araguatins e Atendimento de toda a região do 

Bico do Papagaio;  

Equipar o Hospital Pequeno de Porte de Araguatins como 

estrutura básica para realização de Exames Complementares e 

de Imagem, como Raios-X, Ultrassonografias e 
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Eletrocardiograma, além da realização de Cirurgia de Média 

Complexidade; 

Reduzir o tempo de espera para consultas médicas no Hospital 

de Pequeno Porte de Araguatins, baseado nos princípios que 

norteiam o Sistema Único de Saúde: Universalidade, Equidade 

e Integralidade, realizando a contratação de profissionais de 

saúde qualificados; 

Atendimento Itinerante com a Equipe Multiprofissional: 

Médicos, Enfermeiros, Odontólogos, Fisioterapeutas, 

Nutricionistas, Psicólogos e Fonoaudiólogos com consultas de 

oftalmologia, hipertensão e diabetes, prevenção de câncer de 

boca, mama, útero e próstata, entre outra necessidade da 

população Rural; 

Ampliar a realização de exames de patologia clínica, com a 

instalação de postos de coleta em pontos estratégicos do 

atendimento rural, e serviço de coleta domiciliar, facilitando o 

conforto e praticidade do acesso aos serviços de saúde; 

Firmar parcerias com Instituições de Ensino Superior - IES, 

com oportunidades para aulas prática e estágios curriculares 

supervisionados, ampliando o atendimento de qualidade pelo 

discente à comunidade; 
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Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao 

Idoso), baseado na Política de Saúde para o Envelhecimento e 

Atendimento Geriátrico e Gerontológico;  

Ampliar a Distribuição de Medicamentos Gratuitos baseado na 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais- RENAME, 

fortalecendo a assistência farmacêutica no município e a rede 

de saúde as doenças crônicas;  

Implementar Políticas Especiais de Atendimentos, a população 

vulnerável, com base nos programas de atenção integral a 

saúde da criança e do adolescente, da mulher, do homem, do 

idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiência, DST, 

AIDS, COVID19 e de saúde mental;  

Ampliar as ações de promoção, prevenção e tratamento nas 

Estratégias de Saúde da Família, como o Programa de Saúde 

na Hora; 

Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)- Atendimento 

as comunidades distantes da Unidade Básica de Saúde, 

adotando circuito de deslocamento da embarcação garantindo 

o atendimento a todas as comunidades ribeirinhas e 

quilombolas, ofertando o Serviço de Assistência a Saúde, 

Saneamento e Profilaxia e ações de controle de agravos. 
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Criação do Centro de Especialidades Odontológicas- CEO, 

realizando Diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico e 

detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, 

Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia e 

Atendimento a portadores de necessidades especiais. 

Fortalecer a Rede de Atenção a Saúde Mental, com ênfase no 

enfrentamento da dependência de drogas lícitas e ilícitas; com 

programas para combate a drogas e recuperação de 

dependente, incluindo assistência ao núcleo familiar; 

Fortalecer a Vigilância em Saúde no intuito de reduzir os riscos 

e agravos a saúde da população, focando nas doenças 

endêmicas da região;  

Intensificar os métodos de prevenção ao COVID-19, com 

entrega de kits de higiene e limpeza à população vulnerável 

e sintomática: Os kits serão compostos por água sanitária, 

álcool em gel, máscara, cloro, sabonete. Além de investir 

recursos em desinfecção de locais com grande circulação 

de pessoas. 

Estruturar um Comitê Municipal de Prevenção ao Uso de 

Drogas, Reinserção Social e Atenção ao Usuário;  

Construir a sede própria do Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS e Residência Terapêutica; 
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Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde- Rede Cegonha com 

Reestruturação do Hospital Municipal ao atendimento a 

parturiente no Centro de Parto Normal e Construção da Casa 

de Apoio a Gestante e ao Bebê, 

Promover a manutenção de um Sistema Informatizado e 

acessível, que possibilite o monitoramento dos atendimentos, 

da entrega de medicamentos, facilitando, assim, a identificação 

e tratamento dos agravos;  

Criação do Plano de Cargos e Carreias dos Profissionais de 

Saúde; 

Enfatizar a importância da política de gratificações para 

funcionários quando da concretização de metas e alcance de 

indicadores de saúde; 

Correção Salarial mediante a Data-Base, garantindo a 

recomposição inflacionária dos salários dos servidores públicos 

e logo a manutenção do seu poder de compra. 

Fortalecer e Qualificar os Conselho Municipal de Saúde, como 

ações voltadas para a participação da sociedade organizada 

com discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e 

fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive 

nos seus aspectos econômicos e financeiros. 
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Implementar o Serviço de Ouvidoria da Saúde do Município;  

Realizar Concurso Público para preenchimento de vagas 

necessárias para a Saúde; 
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EDUCAÇÃO – INVESTINDO NO FUTURO CIDADÃO DE 

ARAGUATINS 

 

O município de Araguatins é o mais importante pólo cultural e 

econômico do extremo norte tocantinense. Esta liderança tem 

sido ameaçada pela falta de políticas públicas efetivas na área 

educacional. 

Para que se possa compreender o contexto, destacamos duas 

questões estratégicas que precisam ser enfrentadas de maneira 

estruturada. Do total de R$ 22.856.330,69 gasto em 2019 na 

educação municipal (SIOPE/FNDE), apenas R$ 232.542,80 

(1,01%) foi de investimento. 

O índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB para 

as séries iniciais é de 4,8, abaixo da média estadual e 

incompatível com as necessidades de desenvolvimento local. 

As duas questões se traduzem no seguinte enunciado: 

Araguatins gasta mal os recursos da educação, não 

consegue atraí novos investimentos, apresentando uma 

educação de qualidade inferior aos grandes municípios 

tocantinenses. 

PROPOSTAS CENTRAIS EM EDUCAÇÃO 
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I - Melhora e universalizar o Acesso ao ensino básico 

Universalização do atendimento na pré-escola: com a melhor 

distribuição de vagas e a melhoria da infraestrutura escolar. 

 

Implantação da Escola de Tempo Integral de Araguatins: 

aproveitando as obras iniciadas e não concluídas pelo governo 

estadual, Araguatins poderá ter a melhor escola pública no 

norte do estado. 

 

Redução do analfabetismo para menos de 5% da população. 

Atualmente mais de 15% das munícipes são analfabetos. Para 

tanto deve-se fazer uso da infraestrutura educacional já 

existente e a abertura de turmas de alfabetização e Educação 

de Jovens e Adultos. 

II - Garantira Permanência 

Reforma e revitalização de 16 escolas municipais – Na 

proporção de 04 por ano, faremos a completa reformulação da 

infraestrutura escolar no município. Gerando empregos na 

construção civil e aproveitando a oportunidades dos novos 

recursos do FUNDEB. 
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Implantação de escolas sustentáveis e confortáveis. Trata-se 

de implantar rede de captação de águas, energia solar e hortas 

agroecológicas como laboratórios de ciências da natureza e 

preparação para o trabalho. 

 

Implantação do Projeto Um Computador por Aluno com 

internet patrocinada. Atualmente o município possui um 

computador para cada 80 estudantes. Nosso compromisso é 

que tenhamos um computador para cada família com filhos no 

ensino fundamental e com internet patrocinada para os sites 

exclusivos da área educacional. 

III - A Qualidade é o maior objetivo 

Atingir a média 6,0 no IDEB pontuando entre as 10 melhores 

cidades do Estado. Criando um programa de incentivos e 

premiações para as escolas avançarem colaborativamente. 

 

Implantação das atividades culturais em todas as escolas com 

a criação de bandas sinfônicas e sanfônicas, grupos de dança, 

clubes de leitura e de resgate das tradições culturais de 

Araguatins. 

 

Implantação do currículo agroecológico nas escolas do campo, 

tornando as escolas do campo, pólos de socialização de 
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tecnologias produtivas e inclusivas, proporcionando a fixação 

das famílias no campo e o desenvolvimento harmônico do 

município; 

 

Conclusão das três creches que se encontram paralisadas 

durante 8 anos. Fazer imediatamente ao tomar posse, gestão 

junto ao FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação para liberação do restante dos recursos para 

conclusão das obras, tão necessária para atendimento das 

crianças da nossa cidade e apoio às mães que precisam 

trabalhar durante o dia; 

 

Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da 

rede municipal e estadual; 

 

Permanente investimento na profissional do funcionalismo 

público da educação; 

 

Promover concurso público para preenchimento de vagas 

necessárias para a Educação; 

 

Assegurar sempre a merenda de excelente qualidade, servida 

através a aquisição de produtos de primeira 
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linha direto do produtor rural e constante capacitação dos que 

preparam os alimentos; 

 

Expansão do programa de educação para a segurança no 

trânsito e prevenção ao uso de drogas, em parceria com a 

Polícia Militar, para todas as crianças do município; 
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GERAÇÃO DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO  

 

As atividades econômicas estratégicas que foram 

classificadas como prioritárias para a promoção do 

desenvolvimento local sustentável, são as seguintes: 

 

 Agricultura  Pecuária  

 Fábricas  Agroindústrias  

 Comércio  Prestação de Serviços  

 Turismo Empreendorismo 

 

 

ONDE DESTACAMOS: 

Valorização dos produtos caseiros e artesanatos produzidos no 

município; 

 

Viabilização de projetos de agronegócios e agroturismo, 

aproveitando a vocação natural do município, em parceria com 

os órgãos representativos do setor rural; 

 

Manutenção e conservação permanente nas estradas vicinais 

para facilitar o escoamento da produção local; 

 

Estruturação de um plano de marketing sobre as 

potencialidades econômicas visando a atrair empresas e 

fortalecimento do turismo local e regional; 
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Reduzir ao máximo tudo o que for possível as despesas do 

poder público para incrementar sua capacidade de 

investimentos; 
 

Otimizar a prestação de serviços da administração Publica 

junto as comunidades e cidadões, promovendo o 

empreendedorismo individual. 
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SEGURANÇA DO CIDADÃO E DE SUA FAMILIA 

 

Realizar estudos para implantar a Guarda Civil Municipal no 

Município a GMA – Guarda Municipal de Araguatins;  

 

Trabalhar em parceria com as policias civil e militar e 

ambiental; 

 

GMA - estruturará um projeto juntamente com as policias 

promovendo trabalhos de orientação para toda a população 

quanto a direitos e deveres do cidadão; 

 

A GMA cuidará a área ambiental do município e realizar 

campanhas de orientação quanto a preservação ambiental; 

 

A GMA cuidará do trânsito na cidade com todas as 

prerrogativas de agente de trânsito em parceria com polícia 

militar, associação comercial e a população, buscando a 

melhor solução para o trânsito da nossa cidade; 

 

Promovendo nas escolas palestras de orientação para as 

crianças e jovens quanto a segurança pessoal, meio ambiente 

e no trânsito, policiar mais ostensivamente as áreas tidas 

como mais problemáticas na sede do município e dos distritos; 
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Implantar na cidade de Araguatins o sistema de segurança 

eletrônica com câmeras instaladas nos pontos de maior 

incidência de vandalismo; 

 

Apoio permanente às campanhas educativas de combate às 

drogas; 

 

Elaborar campanhas e ações preventivas em conjunto com as 

Polícias Militar e Civil e a sociedade organizada um plano 

emergencial de prevenção e combate a criminalidade; 

 

Criar a GMM – Guarda Municipal Mirim com banda de música 

para atender a crianças e jovens em estado de 

vulnerabilidade; 

 

Implantar equipamentos municipais (Posto GMA, iluminação 

das vias públicas, acesso para as viaturas, quadras 

poliesportivas e projetos sócio educacional) nas áreas de 

insegurança com a finalidade de diminuir ou minimizar a 

criminalidade. 
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TURISMO, NOSSO POTENCIAL 

 

Criação de um Plano Municipal de Divulgação de Araguatins 

em eventos, internet e imprensa nacional; 

 

Valorização e promoção do turismo rural; 

 

Apoio institucional às bandas de músicas, orquestras e todas 

as manifestações culturais do Município; 

 

Promoção e realizações de festas Culturais e religiosos 

promovendo e projetando o município no calendário turístico 

nacional; 

 

Promoções de torneios juvenis, escolares e amadores, Festas 

Araguatins, Motocros, Pecuária, Leilões de gado, Praia da 

Ponta, encontro de lanchas, etc. 

 

Capacitar os colaboradores e prestadores de serviços da rede 

hoteleira, bares e restaurantes para melhor servir os turistas e 

visitantes. 

 

Recuperar e ampliar o CAIS DO PORTO (Orla), transformando 

num espaço de lazer permanente.  

 

Facilitar a comercializar de produtos e souvenir nos pontos 

turísticas da cidade. 
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Resgatar os festejos de manifestações culturais (carnaval, 

natal, réveillon, aniversário da cidade, eventos gospel, etc.) 

 

ESPORTE E LAZER PARA TODOS 

 

A prática de atividades esportivas é de grande relevância para 

todas as faixas etárias. Já está comprovado que esporte e lazer 

são atividades importantes para prolongar uma vida saudável e 

produtiva, além de afastar jovens das drogas e da 

criminalidade. 

 

Proporcionar aos diferentes públicos (crianças, mulheres, 

adolescentes, trabalhadores, 3ª idade, pessoas portadoras de 

necessidades especiais) momentos de inter-relação e 

integração; 

 

Articular parcerias e buscar programas sociais esportivos de 

nível estadual e federal em contra turno escolar; 

 

Fomentar e valorizar o esporte educacional na cidade e em 

seus distritos buscando evitar a seletividade e a hiper 

competitividade de seus praticantes, com a finalidade de 

alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo; 
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Valorizar a identidade dos moradores com os distritos, 

assentamentos rurais e bairros onde vivem, mediante a 

realização de projetos esportivos voltados ao tempo livre das 

pessoas, para as diferentes faixas etárias, intercâmbio 

planejado e organizado entre os bairros com torneios, 

campeonatos, jogos e atividades que fortaleçam o sentimento 

de valorização do assentamento/distrito/bairro, como peça 

importante na construção da consciência coletiva; interesses  

comunitários; 

 

Valorizar as manifestações do esporte amador da cidade, 

principalmente aquelas em fase inicial de organização, não 

esquecendo o futebol. Apoiar as entidades que administram o 

Esporte para o desenvolvimento de programas e eventos 

esportivos; 

 

Buscar recursos para melhoria e construção de ambientes 

para prática esportiva; 

 

Lazer Esportivo é destinado há preencher o tempo livre dos 

indivíduos com atividades físicas e esportivas que propiciem o 

desenvolvimento; 
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Resgatar e ampliar os campeonatos municipais amadores de 

futebol de campo, society e salão como o Campeonato 

Municipal de Bairros; 

 

da sociabilidade e relações interpessoais, da melhoria da 

qualidade de vida, da participação espontânea, da criatividade 

e da ocupação prazerosa do tempo, também interagindo com 

outras formas de lazer; 

 

Ampliar a Academia ao Ar Livre com disponibilidade de 

horários para atendimento gratuito com profissionais 

capacitados da área da Educação Física buscando uma 

prática correta e orientada visando qualidade de vida; 

 

Dar oportunidade aos profissionais do município que estejam 

formados e/ou cursando nas atividades e eventos esportivos; 

 

Fomentar a prática esportiva em parceria com um núcleo para 

os PcD (Pessoas com Deficiência) a fim de estimular novas 

expectativas de vida e auto estima. 

 

Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-

las para o uso da comunidade, principalmente no fim de 

semana. 

 

Construção de uma Pista de pedestres e práticas de 

exercícios físicos na margem direita da Avenida Castelo 
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Branco com inicio na Vila Miranda até o Povoado Santa 

Tereza e uma academia de ginástica ao lado do Posto de 

Saúde da Vila Madalena.  

 

Construção de um parque municipal as margens do Rio 

Taquari para entretenimento e práticas de diversos esportes e 

apresentações culturais; 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

A VOLTA DO PROGRASSO EM ARAGUATINS 
 

Inovação e agregação de valor nos segmentos de agricultura, 

indústria e serviços criativos, micro e pequenas empresas e 

start ups.  

 

Criação do BANCO DO POVO Municipal, com novos modelos 

de financiamento da atividade produtiva e de promoção do 

empreendedorismo; 

 

Retomar uma política protagonista de atração empresarial ou 

de diplomacia econômica. Para isso, o ambiente favorável 

precisa ser recriado, com o retorno da confiança por parte dos 

investidores, e com respeito; 

 

Integrar as políticas de turismo com as áreas de cultura, 

esporte, educação e meio ambiente; 

 

Contribuir para a criação e formalização de micro empresas e 

micro empreendedores individuais; 
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Criar o CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, juntando 

SEMUSA, TRIBUTOS, INCRA, ADAPEC, Receita Federal, 

Estadual, etc., em um só espaço, facilitando a vida do 

contribuinte araguatinense; 

 

Proporcionar celeridade ao processo de formalização dos 

negócios privados; 

 

Ampliar as compras governamentais das micro e pequenas em 

até 25% do volume de compras da prefeitura visando estimular 

a economia local e a geração de empregos; 

 

Criação do Cadastro Municipal das Empresas com todos os 

dados e informações comerciais, permitindo que através da 

internet possamos aumentar e fomentar negócios; 
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SANEAMENTO BÁSICO – SAÚDE GARANTIDA 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

Conclusão e operação do Aterro Sanitário de Araguatins 

dotado de condições paisagísticas adequadas. 

Implantar a Logística Reversa no Município; 

Estruturação e melhoramento do Sistema de Coleta de 

Resíduos Sólidos Urbanos com veículos adequados e 

implantação da coleta seletiva de Resíduos Sólidos; 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Concluir a rede de coleta de esgoto sanitário na cidade de 

Araguatins; 

Concluir o sistema de tratamento de esgoto sanitário na 

cidade de Araguatins; 

Ampliar o sistema de captação de esgoto sanitário a novos 

bairros na cidade de Araguatins;  

ÁGUA POTÁVEL  

Concluir a rede de abastecimento de água para oferecer água 

de qualidade a toda população Do município  de Araguatins; 

Ampliar a disponibilidade de armazenamento e universalizar 

distribuição de água potável na cidade de Araguatins; 
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Ampliar e revitalizar o Sistema de captação e tratamento de 

água da cidade de Araguatins;  

 

Drenagem e manejo de águas pluviais na Avenida Araguaia 

para evitar o alagamento de ruas e avenidas da cidade;  

Aumentar a captação de água de chuva na cidade de 

Araguatins, através da ampliação da rede de drenagem de 

chuva; 

Canalizar trechos que provocam acumulo de água durante o 

período de chuvas em toda a cidade; 

Solução definitiva para execução das redes pluviais e 

drenagem do Centro da cidade e fim dos problemas causados 

nos períodos das chuvas. 
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INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

 

Atender as necessidades da população, e ter a condição de 

oferecer serviços de qualidade para a todos: 

 

Através de uma equipe especial e exclusiva, treinada para tal 

serviço, iremos com uso de mão de obra de cada comunidade, 

levar pavimentação aos nossos assentamentos,  distritos, ruas e 

bairros; 

 

Realização de obras de pavimentação em bairros periféricos 

(Vila Miranda, Vila Madalena, Vila Cidinha, Setor Irial, Conjunto 

Vitória, etc.); 

 

Construção de calçamento e meio-fio nas principais ruas da 

cidade e dos povoados; 

 

Vamos, com o empenho, priorizar a instalação de luz em todas 

ruas e avenidas do município de Araguatins, principalmente na 

zona rural; 

 

Manutenção e encascalhamento de nossas estradas vicinais 

rurais; 

 

Projeto de tornar nossa cidade mais bela, com urbanização e 

reparação das praças e jardins;  

 

Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal. 
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Equipar o departamento de obras com máquinas e 

equipamentos necessários para o desenvolvimento de um 

trabalho eficiente; 

 

Promover cursos de qualificação profissional nas diversas 

funções desempenhadas no setor; 

 

Zelar pela conservação das estradas, pontes e bueiros;  

Buscar recursos para o asfaltamento de ruas e recuperação de 

calçadas de forma ininterrupta; 

 

Criação do moderno programa “Cidade Conectada” para 

instalação de WIFI (internet) nos principais ponto e praça da 

cidade para facilitar comunicação e interação da população 

acompanhando as novas tecnologias. 

 

Implantar programa de prevenção de riscos ambientais, na qual 

será analisados previamente os riscos que envolvem a função 

do funcionário, analisando a atividade de cada servidor 

municipal, propondo, neutralizando, e diminuindo os agentes 

agressivos e condições de risco a sua saúde; 
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Colocar em prática o programa de prevenção de risco para 

obras de pavimentação, montagens de redes pluviais e esgoto, 

terraplanagem e outros, eliminando as condições de riscos 

químicos, físicos, biológicos, assim como os acidentes no 

trabalho que tanto mutilam, matam ou adoecem nossos  

colaboradores; 

 

Treinar e capacitar os trabalhadores na função exercida, 

incentivando-os a crescer profissionalmente; 

 

Fornecer todos os equipamentos de proteção individual 

necessário para execução segura das atividades; 

 

Cuidados totais na manutenção preventiva e corretiva em 

máquinas e equipamentos de utilização nas obras e serviços 

públicos; 

 

Recapeamento de ruas e avenidas; 

 

Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro 

urbano do Município; 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Compromisso com o direito de todos a Assistência Social como 

política pública e direito social, ainda exige o enfrentamento de 

importantes desafios. Assim, nossa proposta de governo é 

continuar fazendo valer o que preconiza essa importante política 

e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias que dela 

necessitam. 

Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e a 

continuidade de formas inovadoras e criativas na sua 

implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação, 

pautando sempre no bem estar da população 

Geração de Oportunidades para inclusão social; 

 

Programa de combate à pobreza e exclusão social, garantindo 

alimentação básica para famílias comprovadamente carentes; 

 

Realização permanente de campanhas institucionais de apoio à 

3ª Idade, Infância e Adolescentes; 
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Criar e implantar o Centro de Convivência para atividades com as 

crianças, adolescentes e idosos tais como: natação, 

hidroginástica, capoeira, artesanatos, aulas de dança, 

informática, dentre outros, no espaço da antiga AABB – 

Associação Atlética Banco do Brasil, com parceria a ser 

formalizada; 

 

Orientação psicológica às famílias de baixa renda; 

 

Atuar de forma integrada com a população na solução dos 

problemas através do Projeto “Prefeitura Mais Perto de 

Você”, visando atender as necessidades da população em 

cada bairro segundo suas prioridades; 

 

Assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito 

à vida, saúde e alimentação; 

 

Apoio à prevenção da dependência de drogas afins; 

 

Participação da sociedade, mediante organizações 

representativas (associações), na formulação de políticas e 
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programas e no acompanhamento e fiscalização de sua 

execução; 

 

Ampliar as condições de prevenção das deficiências físicas, 

sensorial e mental, com prioridade para a assistência pré-natal e 

à infância, e de integração social do portador de deficiência, em 

especial do adolescente, e a facilitação do acesso a bens e 

serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e remoção 

de obstáculos arquitetônicos; 

 

Orientação e promoção às pessoas com dons artísticos e 

descobertas nas escolas e associações comunitárias; 

 

Combate a fome em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social). O programa municipal consistirá em:  

 

PROGRAMA “LEITE É VIDA”, Banco de Alimentos, Agricultura 

Urbana e rural (produção de alimentos de nosso município), 

Distribuição de Cestas de Alimentos as famílias assistidas pelos 

CRAS e CREAS; 
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Ampliar e reforçar as ações de atendimento e apoio das 

populações em situação de fragilidade social ancoradas nos 

CRAS e CREAS; 

 

Serviço de Enfrentamento à Violência, ao abuso, e a exploração 

sexual de crianças e adolescentes; 

 

Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de 

medidas sócio-educativo; 

 

Expandir e melhor estruturar de forma articulada com a 

população as ações preventivas e emergenciais de Defesa Civil; 

 

Criar uma coordenação especializada para articular as ações e 

políticas públicas de prevenção e combate à violência contra as 

mulheres e os jovens; 
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DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 

Como forma de modernizar e fortalecer a gestão ambiental e 

implementação da política municipal de meio ambiente e bem 

estar social, nossa missão será a de promover a adoção dos 

princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a 

recuperação do meio ambiente, o uso coerente dos recursos 

naturais, a inclusão do desenvolvimento sustentável na 

formação de políticas públicas de forma participativa e 

democrática.  

Fortalecer o Sistema Municipal do Meio Ambiente; 

 

Estruturar, regulamentar e operacionalizar o Fundo Municipal do 

Meio Ambiente; 

 

Estruturar e fortalecer o Conselho Municipal do Meio Ambiente 

de Araguatins; 

 

Fortalecer ações ambientais visando o incremento do ICMS 

ecológico no Município de Araguatins; 
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Estruturar a Secretaria do meio ambiente para emissão de 

Licenças Ambientais pertinentes; 

 

Estruturar uma brigada municipal de prevenção e combate aos 

incêndios florestais no município;  

 

Criar o Programa Adote um Brigadista;  

 

Realizar a Gestão e operacionalização do Aterro Sanitário de 

Araguatins;  

 

Adotando a coleta seletiva de lixo, proporcionando a 

preservação ambiental e facilitação da triagem dos resíduos 

sólidos, que agridem o meio ambiente; 

 

Equipando os veículos de coleta do lixo á realidade atual, 

utilizando equipamentos modernos, inclusive fornecer os EPIs 

(equipamento de proteção individual) aos colaboradores; 

Incentivar o descarte de lixo em forma seletiva, para coleta dos 

resíduos; 
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Recriar o CTRL – Centro de Triagem e Reciclagem de 

Lixo, com triagem e reciclagem do lixo, com retorno de 

renda voltada para projetos de proteção ambiental, e 

voltar a receber o incentivo do ICMS Ecológico; 

 

Arborização das ruas da nossa cidade, bairros e distritos. 

Parceria e diálogo entre prefeituras da região, conselhos, 

fornecedores e fabricantes de agrotóxicos voltados para 

a lavoura, promovendo cursos de orientação com 

relação à aplicação, manejo, segurança pessoal e 

proteção ambiental em todas as regiões do município; 

 

Implantação do Programa de Gestão das Águas na área 

da APA Taquari; 

 

Dotar de condições exeqüíveis para elaborar e  implantar 

a Lei Produtor de Água de Araguatins, para garantir a 

perenidade de nossas nascentes e o abastecimento de 

água da cidade, bem como a recuperação de áreas 

degradadas, com o reflorestamento de topo de morro e 

recomposição de matas ciliares; 
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Implantar em parceria com produtores rurais, viveiros de 

mudas de árvores nativas para atender o programa 

Produtor de Água de da APA Taquari; 

 

Projetos de saneamento básico (fossa sépticas)  das 

áreas rurais com a construção de fossas sépticas e 

sanitários, através de recursos específicos do Governo 

Federal, Estadual e Entidades não Governamentais, com 

objetivo de despoluição das águas; 

 

Implantação do Programa de Limpeza e Reflorestamento 

das Margens do Rio Araguaia e Taquari no perímetro 

urbano; 

 

Sistematização da parceria com o IFTO e organismos 

ambientais, nacionais e internacionais para implantação 

do projeto “produtor de água“ da APA Taquari de 

Araguatins para recuperação ambiental da Bacia do Rio 

Taquari/ APA Taquari ; 

 

Implantação do Programa de Limpeza dos lotes vagos; 
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Implantação do Programa de erradicação de fossas 

negras;  

 

Criação do Programa “Sociedade Sustentável” com 

programas educacionais voltado para reeducação do 

consumo e a preservação ambiental. Campanhas 

Educativas, seminários, fóruns, debates e workshops 

visando a melhoria da qualidade de vida; 

 

Apoiar a participação do COMMA - Conselho Municipal do 

Meio Ambiente; 
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CULTURA COM CIDADANIA 

 

Essa é a perspectiva conceitual que integra todo o Plano 

nacional de Cultura, em sintonia com valores e 

referências conceituais de âmbito nacional e desafios 

identificados em diagnósticos sobre as atuais condições 

da produção e fruição cultural na nossa cidade. 

 

Prover recursos para o Centro de Convenção para 

favorecer o estímulo a cultura em geral, promovendo 

ainda a integração e apresentação de artistas de outros 

municípios; 

 

Promover novos concursos de dança, música e outros, 

que contribuam para o desenvolvimento cultural e 

artístico dos adolescentes e jovens; 

 

Enriquecer e ampliar a oferta de cursos estendendo à 

todo município; 

Organizar anualmente as Festas de Araguatins: Festa d a 

Praia da Ponta, aniversário da cidade, Réveillon dentre 

outras; 
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Elaborar o Projeto “Descubra o seu Talento”, para 

valorizar as habilidades do nosso povo; 

 

Ampliar e promover a feira de artesanato de Araguatins; 

Promover através de seminários o interesse dos 

araguatinenses pela nossa cultura; 

 

Apoiar a realização do FABIC – Festival Aberto do Bico 

do Papagaio. 

 

Apoio e incentivo às manifestações culturais do 

município, assentamentos e distritos, incrementando-as 

com novas atrações; 

 

Apoio e incentivo aos grupos de teatro, música, arte e 

todos os demais segmentos da Cultura; 

 

Apoiar o sarau e outras iniciativas para que se torne um 

evento permanente em nossa cidade;  
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Preservação do patrimônio histórico, preservando os 

tombamentos existentes e desenvolvendo ações para 

sua conservação; 

 

Apoio e incentivo às bandas, inclusive e eventos gospel 

e cantores locais; 

 

Apoio e incentivo ao folclore regional, cultura racial; 

 

Desenvolvimento de política que articule, integre e 

divulgue as manifestações culturais. 
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HABITAÇÃO POPULAR 
 

 

Habitação, Direito Constitucional de todo cidadão, 

pensando nisso nosso plano de governo traz metas e 

estratégias, que colocaremos em prática nos próximos 

anos para garantir e direito e o sonho de todo cidadão: - 

“A Casa Própria”, para isso propomos: 

 

Buscar recursos para construção de casas populares 

para a população de baixa renda, na cidade e em todos 

os assentamentos, distritos e comunidades rurais; 

 

Buscar recursos para reforma e ampliação das casas 

para a população de baixa renda na cidade, 

assentamentos  e distritos; 

 

Priorizar a realização de obras de infraestrutura dos 

projetos habitacionais já existentes em nossa cidade e 

distritos; 

 

Criar o sistema de trabalho em mutirões para 

acelerarmos os serviços de reforma e construção de 

casas populares atendendo com êxito em tempo mais 

ágil a entrega de casas à população; 
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Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 

 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

Estreitar a relação da Secretaria de Agricultura, 

RURALTINS, e Conselhos visando o fortalecimento 

da nossa agricultura e outros programas que 

favorecem o homem de campo: 

 

Criar condições para agregar valor aos produtos rurais 

visando melhor preço de venda; 

 

Suporte técnico e condições para diversificação de nossa 

agricultura, saindo da  monocultura; 

 

Promoção de cursos para aprimorar o conhecimento de 

nossos produtores rurais desde o plantio, a cuida o 

manejo e a venda de seus produtos; 

 

Criar programas com palestras sobre melhorias de nossos 

rebanhos, principalmente o bovino; 
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Incentivar a criação de pequenos animais, que possam 

gerar uma grande economia como criação de abelhas 

para produção de mel; 

 

Manter parceria com os conselhos na busca de 

intercambio de experiências, inclusive com outras 

cidades; 

 

Incentivar todos residentes da Zona rural ao plantio de 

horta e pomares, enriquecendo assim sua alimentação e 

gerando renda própria; 

Oferecer um novo local com conforto a feira do produtor; 

 

Incentivar, estimular e revitalizar programas de produção 

agrícola; 

 

Incentivar a Melhoria da qualidade da genética do gado 

da região de Araguatins através de capacitação do 

produtor para inseminação artificial. 

 

Promoção de leilões trazendo gado de qualidade de 

outras bacias leiteiras; 
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Carrear recursos para mecanização do pequeno 

produtor através das associações e associativismos; 

Busca da titularidade da propriedade através do 

ITERTINS; 

 

Capacitações continuadas ao pequeno produtor sobre o 

manejo e manutenção de equipamentos agrícolas; 

Apoiar o produtor rural com o programa de calcário; 

Assessoria ao pequeno produtor na busca de recursos 

financeiros junto às instituições competentes. 

 

PROGRAMA AGRICULTURA E PECUÁRIA FORTE 

 

Atender toda cadeia produtiva do município de Araguatins 

com atenção especial aos agricultores familiares que se 

encontram-se em situação de vulnerabilidade social 

promovendo ações que levem a Segurança Alimentar , 

desenvolvimento social, ambiental e econômico de todos 

envolvidos nesta cadeia produtiva que serão  convidados 

a participar desse projeto de desenvolvimento rural 

sustentável como  a Ruraltins, MAPA, SEAGRO, INCRA, 
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EMBRAPA, SENAR, SEBRAE, IFTO, SUZANO 

CELULOSE, SINOBRAS, DEPUTADOS, etc.. 

 

PLANO DE AÇÃO / METAS: 

 

PROGRAMA SEDE PRÓPRA 

 

Criação da sede própria da Secretária municipal de 

Agricultura: Local: Antiga Phamarcon 

 

Garagem própria dos maquinários e implementos 

somente da pasta da Agricultura 

PROGRAMA VERDE 

Produção de mudas de árvores frutíferas e madeiráveis 

 

Criação de viveiro próprio (local: Antiga Pharmacon) 

 

Distribuição das mudas para os produtores atendidos 

pelos programas do município  

PROGRAMA CINTURÃO VERDE 

Criar o pólo dos agricultores de Hortaliças de Araguatins 

na antiga Pharmarcon, onde serão organizados neste 

local; 
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Objetivo de facilitar o apoio para esses horticultores como 

busca de insumos (cama de frango, esterco de bovinos, 

calcário) e assistência técnica in loco. 

 

Realização de capacitação através dos cursos 

ministrados pelos parceiros mencionados acima. 

 

Incentivar o uso de sementes certificadas; 

 

PROGRAMA SOLO PRODUTIVO 

Levantamento de maquinários/implementos do município: 

Fazer orçamentos de todas as máquinas e implementos 

do município de Araguatins para realização das 

manutenções necessárias com objetivo de atender o 

maior número de produtores na safra 2021/2022. 

 

Serviços de Aração e gradagem nas pequenas 

propriedades rurais: Cadastrar unidades de produção que 

serão beneficiadas, rotas, data, definir quantidade 

horas/agricultor. 
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Serviços de Aração e gradagem com parcerias com 

agricultores familiares tradicionais, pequenos, médios e 

grandes: Prefeitura (maquinas e mão de obra) x Produtor 

rural (Combustível e alimentação). 

 

Compra de Máquinas e implementos agrícolas: Aquisição 

de tratores de pneus, carretinha, ensiladeira, plantadeira 

adubadora de quatro linhas (milho e feijão), debulhador de 

milho, distribuidor de calcário e fertilizantes. Buscar 

recursos através das emendas parlamentares estaduais e 

federais. 

 

Safra 2022/2023 – Locação de maquinas e implementos 

através do município para atender os produtores. Colocar 

essas despesas no orçamento do município conforme 

planejamento desta safra. 

PROGRAMA ESTRADA BOA 

Buscar recursos federais através de convênios para 

manutenção/recuperação das estradas vicinais, 

construção de pontes e bueiros da zona rural para que os 

produtores possam fazer o escoamento da sua produção. 
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Buscar parcerias com os produtores rurais que se 

interessa em fazer essa parceria (combustível e 

alimentação). 

 

Buscar parcerias com o Governo do Estado (máquinas e 

combustível). 

 

PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO 

Incentivar o uso do calcário através da análise de solo; 

 

Buscar parceria com o IFTO/Araguatins para realizar as 

análises de solos dos produtores que serão atendidos 

pelo município. 

 

Buscar parcerias de logística com o município/Estado x 

contrapartida do produtor (combustível) 

 

Técnico responsável para interpretação dos dados das 

análises 

PROGRAMA MESA CHEIA 

Implantar lavouras comunitárias 
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Incentivar o uso de sementes certificadas 

 

Buscar parcerias para doação de sementes para o plantio, 

adubo, calcário e etc. 

 

Apoio com assistência técnica 

 

Apoio com máquinas e implementos agrícolas 

PROGRAMA SISTEMINHA DA EMBRAPA 

Incentivar os agricultores a produzir alimentos saudáveis 

no fundo de quintal; 

 

Programa com diversificação de alimentos (aves, peixes, 

hortas, feijão verde, milho verte, frutas e etc.). 

 

Assistência técnica na implantação; 

 

PROGRAMA APOIO A COMERCIALIZAÇÃO 
 

Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade 

por parte dos municípios de aquisição de gêneros da 

merenda escolar de produtores locais; 
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Criar grupos de agricultores empreendedores 

 

Capacitar os agricultores quanto à produção, 

padronização, classificação de qualidade dos produtos. 

 

Inserir os agricultores familiares no mercado local, 

regional e nos programas sociais como PAA, PNAE, 

CONAB. 

 

Programa de fortalecimento e incentivo de produção 

agrícola orgânica na agricultura familiar 

 

PROGRAMA PERFURAÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS/ÁGUA É VIDA 

Buscar parcerias com governo do Estado para perfuração 

dos poços artesianos. 

 

Buscar recursos para aquisição da maquina de perfuração  

 

Cadastrar as unidades de produção familiar que serão 

beneficiadas. 
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Contrapartida do produtor (canos, bomba e demais 

componentes para funcionamento do poço). 

 

Emitir a documentação junto ao Naturatins, Ruraltins e 

sindicato (DUI, DAP, CAR) 

PROGRAMA BALDE CHEIO 

Incentivar o uso de tecnologias nesse programa como, 

correção do solo, adubação, cerca elétrica, irrigação com 

objetivo de melhorar a renda do produtor. 

 

Assistência técnica; 

 

Melhoramento genético através de IATF; 

 

Incentivar a produção de silagem; 

 

Incentivar a implantação de capineira para as 

propriedades que não tem como fazer irrigação; 

 

Buscar parcerias com os laticínios pra implantação de 

tanques de resfriamento e órgãos do governo. 
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PROGRAMA ABC CORTE 

Incentivar os pecuaristas a participar desse programa com 

objetivo de intensificar sua propriedade de bovinos de 

corte 

 

Fazer convênios com os órgãos responsáveis por esse 

programa (EMRAPA e Ruraltins) para dar assistência 

técnica durante o programa; 
 

PROGRAMA DE DESENVOVIMENTO DA 

PISICULTURA 

Capacitação técnica dos piscicultores. 
 

Buscar recursos para aquisição de uma PC para escavar 

tanques para os agricultores 
 

Parcerias com piscicultores para escavação dos tanques 

de peixes (combustível e alimentação). 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

FRUTICULTURA 

Apoio aos agricultores com assistência técnica 

 

Apoio com máquinas e implementos agrícolas 
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PROGRAMA VITRINE 

Realizar dia de campo para os agricultores envolvidos no 

projeto de desenvolvimento do município 

 

Realizar visitas técnicas; 

PROGRAMA FEIRA FORTE 

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; 

 

Buscar recursos para implantação da estrutura física da 

feira através das emendas parlamentares e outras fontes 

de recursos. 
 

Padronização da estrutura física da feira 

 

Local para guardar os equipamentos dos feirantes 
 

Construção de banheiros e bebedouros 
 

Capacitação dos feirantes e assistência técnica 
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