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O Projeto Político-Administrativo que apresentaremos à sociedade de Araguatins, em fase de 

construção, além das suas linhas gerais, aqui delineadas, permanecerá aberto para ser construído 

com contribuições durante a campanha política e a gestão. Faz-se necessária a elaboração de um 

Plano Diretor, onde a participação popular ajudará na construção do Araguatins do futuro. A 

inclusão social e a participação popular serão marcas da próxima gestão. Que Deus seja o Norte em 

todas as nossas decisões! 

 

SAÚDE – Dentre os diversos problemas por que a sociedade de Araguatins enfrenta, a SAÚDE é um 

dos que mais afligem a todos os seus segmentos, não apenas quanto à Pandemia da COVID-19. 



Propiciar uma Saúde de qualidade é resgatar parte da nossa Cidadania. Temos pressa em buscar 

soluções. Os investimentos precisam ser priorizados, acima do limite mínimo exigido 

constitucionalmente. Atuaremos, preventivamente, nas áreas da medicina e odontologia. 

Buscaremos ampliar as parcerias com o Estado e a União. Valorizaremos os profissionais da área, 

seja quanto aos seus salários e melhores condições de trabalho. As Unidades Móveis de Saúde 

voltarão a atender à comunidade rural com assistência Médica, Odontológica e Laboratorial. 

Valorizaremos a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, na cidade e no meio rural, agilizando 

na resolução dos problemas. Retornaremos as Farmácias Básicas de Primeiros Socorros, em todas 

as comunidades rurais, com medicamentos que sejam permitidos a sua distribuição. Voltaremos a 

estruturar a Farmácia Artesanal, valorizando os conhecimentos que são repassados por muitas 

gerações. Buscaremos parcerias para a instalação do Hemocentro (Banco de Sangue) e do IML 

(Instituto Médico Legal), com todas as suas estruturas técnico-administrativas. A reestruturação do 

Hospital Municipal de Araguatins será prioridade, em especial quanto ao atendimento às gestantes, 

com equipamentos e corpo clínico especial. As famílias voltarão a ter seus filhos nascendo em 

Araguatins. Preventivamente, os alunos da rede pública municipal terão avaliações semestrais sobre 

suas condições auditivas, oftalmológicas e odontológicas, interferindo, diretamente, na qualidade 

do ensino/aprendizado. Daremos atenção especial quanto aos problemas dentários de pessoas 

idosas, aposentadas ou não, para que voltem a ter saúde bucal e sorrisos nos seus rostos. Haverá 

um programa específico para atender aos jovens estudantes da rede pública municipal. As áreas da 

ginecologia, pediatria, geriatria e da ortopedia, serão atendidas de forma planejada. O idoso será 

tratado com prioridade nas áreas da saúde e de sociabilização. Buscaremos recursos para a 

construção e implantação do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. O PSF – Programa Saúde da 

Família terá total apoio da próxima gestão. Em momentos inesperados, como o atual, frente ao 

avanço da COVID-19, buscaremos a agilidade e eficiência e seremos transparentes com as 

informações. 

 

EDUCAÇÃO – Concomitantemente aos investimentos na Saúde, a EDUCAÇÃO é fundamental para o 

desenvolvimento de um povo. Os investimentos em recursos humanos, na administração e na 

docência, irão além dos salários, propiciando atualizações constantes nas suas formações, 

melhorias nos ambientes de trabalho, facilitando o acesso às novas tecnologias como apoio 

pedagógico, resgatando o respeito às escolas e aos educadores. Havendo demandas, novas escolas 

serão construídas ou ampliadas as existentes. A climatização das salas de aula será efetuada tanto 

na zona urbana quanto na zona rural. Serão realizadas eleições diretas nas escolas para a escolha 

das direções. Havendo viabilidade, após estudos e demandas, retornaremos o funcionamento de 

escolas da primeira fase do ensino fundamental, na Zona Rural, reduzindo as possibilidades de 

acidentes de trânsito e a vulnerabilidade sexual de menores. Incentivaremos a alfabetização dos 

adultos, disponibilizando as salas ociosas nas escolas no período noturno. Será criado o Projeto das 

bibliotecas volantes, até a implantação das bibliotecas na cidade, distritos, povoados e vilas. 

Buscaremos parceria junto aos governos federal e estadual para a implantação de uma Escola de 

Tempo Integral, tendo como foco a lacuna deixada pelo Programa ‘PIONEIROS MIRINS’. 

Incentivaremos os alunos da rede pública municipal, os que mais se destacarem, premiando-os com 

cursos extras em língua inglesa ou espanhola. Incentivaremos entidades de ensino superior que 

tenham planos de expansão a se instalarem no município de Araguatins. Somadas às entidades já 



instaladas, pretendemos transformar Araguatins em uma cidade universitária. Incentivaremos o 

civismo, patriotismo, o respeito aos símbolos nacionais, estaduais e municipais. Faremos uma maior 

interação entre a família e a escola. Educação e Cultura terão grande interação em suas realizações.  

 

CULTURA – A cultura é um resumo do que somos e a base para os nossos avanços. Incentivaremos 

as nossas diversas manifestações culturais. A cultura musical terá o seu resgate, através da 

realização de um grande Festival Aberto e de apoio e incentivo à iniciação musical. As secretarias da 

Educação e da Cultura do município promoverão, incentivarão e apoiarão eventos que envolvam 

literatura, música, artes visuais (pintura, escultura, fotografia, gravura e outras), artes cênicas, 

preservação cultural das danças da catira, da súcia, das quadrilhas juninas, do bumba meu boi, dos 

reisados, das cavalgadas, dentre outras. Daremos apoio às entidades religiosas, reconhecendo os 

relevantes serviços prestados ao município, ao estado e ao país, no resgate de vidas desviadas dos 

princípios da cidadania. Incentivaremos e apoiaremos iniciativas quanto ao resgate das memórias 

da continuidade da história do nosso município.   

 

INFRAESTRUTURA – Promover ações que permitam o desenvolvimento, da Sede e da Zona Rural de 

Araguatins, é o grande desafio. A expansão urbana, acelerada nas últimas décadas, não foi 

acompanhada pelos serviços básicos que permitem uma boa qualidade de vida. Seja por falta de 

planejamento ou de recursos, existe um passivo que precisa ser priorizado. O Abastecimento e 

distribuição de água de qualidade, os serviços de esgoto sanitário, as pavimentações e suas 

respectivas drenagens, requerem projetos, recursos e ações para serem resolvidos em curto, médio 

e longo prazo. Daremos total apoio ao Produtor Rural. A recuperação e manutenção das estradas 

vicinais do município, inclusive com a construção de pontes de concreto armado e bueiros, onde 

necessários, ocorrerão ao longo de toda a gestão. Daremos especial atenção às estradas vicinais nos 

períodos das chuvas, onde muitas se tornam intransitáveis. As obras inacabadas, após as 

providências legais, serão retomadas. Devido ao potencial turístico do município, o cais da cidade, 

além de recuperado, precisa ser revitalizado e melhor iluminado. Os barqueiros terão um ponto de 

apoio para desenvolver as suas atividades. O acesso da TO-010 ao Aeroporto, através de parceria 

com o governo estadual, precisa ser pavimentado. A feira coberta precisa, urgentemente, de uma 

reforma e modernização. A Avenida Araguaia precisa ser urbanizada, mas, dependerá das 

providências quanto aos diversos setores e bairros que estão a montante (topograficamente, acima 

dela). Ao longo da gestão, daremos início aos trabalhos quanto à acessibilidade, principalmente 

quanto aos órgãos públicos e de atendimento ao público, e às novas obras que forem construídas. 

Os Cemitérios terão a estrutura necessária para seu bom funcionamento, inclusive com um local 

para que os familiares possam velar seus mortos. A pavimentação das vias da sede do município e 

as principais vias dos distritos serão priorizadas. A aquisição de um caminhão adaptado com sonda 

roto-pneumática para a construção de poços artesianos e semiartesianos estará entre as 

prioridades para resolver os problemas de abastecimento de água na sede e na Zona Rural. Na área 

anteriormente destinada à PHARMAKON, serão desenvolvidos projetos para implantação de um 

Centro Poliesportivo e um bosque em seu entorno, para o desenvolvimento de diversas atividades 

esportivas. Através de parcerias, na mesma área, buscaremos a instalação de um Campus 

Universitário e um Parque Industrial. A recuperação do Taquari, o ribeirão que abastece a cidade, 

será uma ação desenvolvida em parceria com a sociedade, principalmente com os que vivem às 

suas margens. Da mesma forma, trataremos o Ribeirão Barreiro, em um segundo momento. A 



construção de um Almoxarifado Central servirá para o controle de entradas e saídas de produtos 

adquiridos pelo município. O programa Internet para Todos, na sede do município e dos distritos, 

será implantado ao longo da gestão. A implantação de novos loteamentos acontecerá de forma 

criteriosa. Em função do crescimento da ocupação da área urbana de Araguatins, serão definidos 

novos limites para a Zona Urbana, Futura Expansão Urbana e Zona Rural, a serem discutidas quando 

da construção/revisão do Plano Diretor. A melhoria nos serviços de iluminação pública e de limpeza 

serão prioridades. O destino final do lixo produzido em Araguatins será feito no Aterro Sanitário, 

seguindo as diretrizes ambientais corretas. 

 

MEIO AMBIENTE – Não será tratado como metade. Priorizaremos recuperar o tempo perdido e 

avançarmos nas boas práticas. Quando falamos sobre INFRAESTRUTURA, citamos as recuperações 

do Taquari e do Barreiro, mas, faremos um trabalho de conscientização quanto aos outros 

mananciais, principalmente quanto à preservação de suas nascentes, a manutenção de suas matas 

ciliares e contra o assoreamento. Faz-se necessário um Projeto Paisagístico para Araguatins. 

Iniciaremos pela arborização em espaços públicos, e incentivaremos em áreas privadas, doando 

mudas e oferecendo o apoio técnico, na sede e na Zona Rural. Voltaremos a arborizar, com espécies 

frutíferas, dos trevos de Araguatins à Transaraguaia. Todas as ações ambientais além dos benefícios 

às pessoas, fauna e flora, são fontes de recursos, através do ICMS ecológico. O destino final do lixo, 

de forma correta, no Aterro Sanitário será uma referência. Incentivaremos a coleta seletiva do lixo e 

a formação de uma associação de catadores/recicladores. Essa atividade gera emprego, renda, 

presta serviços ambientais relevantes. A brigada contra incêndio terá total apoio da nossa gestão, 

equipando-a e aumentando o seu efetivo. O Corpo de Bombeiros terá na gestão um aliado. Os 

ribeirinhos terão especial atenção da gestão, principalmente em períodos críticos das cheias, em 

parceria com a Defesa Civil do estado. Daremos incentivos à implantação de empresas de geração 

de energias solar e eólica. De forma gradual, iniciaremos estudos de viabilidade para a implantação 

desses sistemas nos prédios públicos municipais e nas novas obras que forem 

projetadas/construídas. Em parceria com a Energisa, SEMUSA e Secretaria de Educação, faremos 

um trabalho de conscientização sobre o uso consciente da energia e da água, não apenas nos 

prédios públicos, para combatermos os desperdícios. Através de consultoria especializada, 

buscaremos o acesso aos créditos por sequestro de carbono em nosso município. O maior 

beneficiário do MEIO AMBIENTE deve ser, sempre, o ser humano. 

 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO - O slogan para estas atividades será: “Araguatins 

produz!”. Será reformulada a Secretaria para tratar destes importantes segmentos da nossa 

economia. Buscaremos parcerias com o IFTO – Instituto Federal do Tocantins, com sede no nosso 

município, RURALTINS, INCRA, os integrantes do Sistema S (SENAI, SESI, IEL, SENAC, SESC, SENAR, 

SENAT, SEST, SEBRAE, SESCOOP), e outras instituições que detenham conhecimentos que possam 

ajudar a alavancar o desenvolvimento nessas áreas, através de convênios e parcerias, novas 

técnicas na área de produção de mudas, implementos agrícolas, manejo florestal sustentável, 

irrigação, melhoria genética dos rebanhos bovino, suíno, caprino, dentre outros. A colônia de 

Pescadores, e todos seus afiliados, terão total apoio, em especial no período da piracema, tendo 

uma atividade alternativa com a criação de peixes em tanque, comum a todos os membros, como 

uma fonte de renda e de alimento para si e para a família. A melhoria genética dos rebanhos, para 



produção de carne ou leite, através da inseminação artificial, voltará a ter parceria do município. 

Incentivaremos a avicultura, em especial a denominada caipira, para a produção de carne e ovos, 

visando sua aquisição através da compra direta para consumo na merenda escolar do município, 

propiciando qualidade na alimentação e mais uma oportunidade ao produtor rural. Incentivaremos 

a cadeia produtiva do mel. Incentivaremos a cadeia produtiva da mandioca, não apenas para 

produção de farinha, mas, também com foco na industrialização de outros produtos em alta escala. 

Daremos total apoio aos produtores rurais que de fato queiram empreender em nosso município. 

Incentivaremos a fruticultura em grande escala, através de parcerias com o IFTO de Araguatins, 

INCRA, SENAR, SEBRAE e outros parceiros possuidores de carteiras de negócios rurais no Brasil e no 

exterior. Daremos apoio aos projetos de Assentamentos do governo federal, estadual e de 

cooperativas. A Cooperativa de Produção de Agricultores e Agricultores Familiares do Araguatins 

terá total apoio da nossa gestão para o seu fortalecimento. Manteremos as estradas vicinais 

conservadas. Daremos apoio à abertura e manutenção de represas para os nossos produtores 

rurais. Cobraremos do governo federal a energia elétrica às localidades desprovidas de tal benefício 

em nosso município. Criaremos a Casa de Apoio ao Produtor Rural. FEIRAS DOS PRODUTORES - 

Ampliaremos o número de feiras livres alternativas em nossa sede. Daremos total apoio aos 

produtores de hortaliças, em especial aos que já exerciam essa atividade. Será adquirida uma área, 

caso não exista disponível do município, para atender a estes produtores. A Diretoria de Produção 

será a responsável por alavancar o setor de indústrias, estimulando as já existentes, atraindo novos 

empreendimentos, abrindo espaços em área apropriada para a implantação do novo Parque 

Industrial de Araguatins, complementar ao que será implantado em parte da área da PHARMAKON, 

tendo em vista que o existente já está praticamente cercado por empreendimentos imobiliários, 

tornando-o inviável para diversos setores produtivos. A agroindustrialização será uma meta a ser 

efetivada em Araguatins. 

 

TURISMO – Araguatins tem grandes potenciais turísticos, precisam ser incentivados e estruturados, 

também, no meio rural. O turismo envolve os segmentos do comércio, da prestação de serviços, 

desperta novos negócios, gera muitos empregos diretos e indiretos, além de divulgar e trazer novos 

recursos. O planejamento, com a diversificação das ações e eventos, poderá aquecer o setor ao 

longo dos doze meses do ano. A criação de um calendário municipal de atrações garantirá ao 

empresariado o investimento em todos os setores que envolvem a atividade. Criaremos o Festival 

Gastronômico de Comidas Típicas. Daremos total apoio à temporada à Praia da Ponta durante o 

período de alta temporada. Os eventos religiosos, culturais, esportivos, de aventuras e do 

agronegócio, farão parte do calendário de atrações turísticas. A gestão do município cuidará da 

infraestrutura da cidade, incentivará o empresariado local quanto à melhoria de suas instalações, 

investimentos quanto aos recursos humanos, para bem recepcionar os turistas. 

 

 
 

JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – Na área contígua à 

PHARMAKON deverá ser construído o Centro Poliesportivo 

com toda a estrutura para a prática do vôlei de praia, campo 

para futebol 7 (society), pista para ciclismo, pista de skate, 

pista de atletismo. Em uma área externa será construída a 

pista para bicicross, MotoCross, 

espaço para som automotivo, 

para os jovens utilizarem da 

forma que acharem 

conveniente, dentro da 



legalidade. Em várias localidades do município serão criadas 

quadras poliesportivas, cobertas ou não, em localidades da 

zona urbana e rural, propiciando lazer saudável às 

comunidades. No Centro Poliesportivo serão realizadas, 

anualmente, as olimpíadas escolares, premiando os 

MEDALHISTAS com apoio para participarem em eventos no 

estado e em nível nacional. Aproveitando o potencial do Rio 

Araguaia, serão incentivados os esportes náuticos. 

Apoiaremos o uso das embarcações para o lazer, 

construindo um píer no cais do porto. Apoiaremos os 

campeonatos de futebol para que no futuro Araguatins 

possa participar da primeira divisão do estado. 

 

DIRETORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

– Ligada ao Gabinete do Prefeito Municipal, desenvolverá 

ações de proteção e acolhimento às mulheres, 

principalmente quanto à situação de violência. Incentivando 

o resgate da cidadania da mulher, garantido pela 

Constituição. Daremos especial atenção às gestantes, mães 

de primeiro (a) filho (a), preparando mães, pais e familiares 

no acolhimento ao filho (a). Incentivaremos a 

conscientização às jovens, sobre os métodos 

contraceptivos, sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, com ênfase na Prevenção da Gravidez na 

Adolescência. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, RENDA E 

DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO – O Primeiro Emprego 

será incentivado e o jovem será apoiado junto às 

instituições já consagradas nestas atividades, como o 

Sistema S. Fortaleceremos o setor produtivo, o do 

agronegócio e turismo, como grandes geradores de 

emprego, renda e divisas para o nosso município. Com 

apoio de programas do governo federal, retornaremos o 

programa da construção de moradias (casas populares). As 

construções terão fiscalização para que sejam feitas com 

qualidade. Vamos duplicar os projetos sociais já existentes. 

Seremos sensíveis a quem buscar o ombro amigo do poder 

público. Vamos dar atenção especial ao FUNPREV - Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores, para 

garantir a tranquilidade ao servidor público em sua 

aposentadoria. Garantiremos, a 

todos os servidores 

concursados, o plano de cargos 

e carreiras, principalmente da 

Secretaria de Assistência Social, 

que nunca foi aprovado. Dentro 

da estrutura administrativa 

desta Secretaria será criada 

uma Diretoria para dar especial 

atenção aos IDOSOS, fazendo 

com que seja cumprido o 

ESTATUTO DO IDOSO, 

promovendo atividades de 

recreação e lazer, com especial 

atenção à saúde dos mesmos, 

integrando-os socialmente. 

Criaremos Academias a céu 

aberto, adaptadas para a 

Terceira Idade, inclusive para os 

PNE - Portadoras de 

Necessidades Especiais. 

 

SEGURANÇA – Segurança 

Pública é atribuição do Estado, 

mas, a Prefeitura, dentro das 

normas institucionais e 

constitucionais, estará à 

disposição das policias militar e 

civil e do poder judiciário, 

cooperando com a segurança 

do cidadão araguatinense. 

Seremos parceiros da 

campanha “Respeitar Proteger 

Garantir - Todos Juntos pelos 

Direitos das Crianças e 

Adolescentes”. Seremos 

parceiros no combate à 

exploração sexual 

infantojuvenil, ao trabalho 

infantil, ao uso de álcool e 

outras drogas, às crianças e 

adolescentes em situação de 



rua e crianças e adolescentes perdidos ou desaparecidos. 

Seremos parceiros na implantação de guaritas de 

fiscalização para melhor garantir a nossa segurança. 

Faremos uma melhoria significativa na iluminação pública, 

inibindo a atuação de pessoas quanto à prática de ilícitos, 

ajudando a reduzir os índices de violência. 

 

ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E FINANÇAS – 

Administraremos Araguatins conscientes dos problemas do 

presente, mas, com os olhos voltados para o futuro. Os 

recursos serão bem geridos e para transformar as 

realidades em dias melhores para o povo.  Fortaleceremos o 

setor produtivo, principalmente o turismo e o agronegócio, 

que atrairá o início da agroindústria e, juntos, fortalecerão o 

comércio local. Daremos preferência ao comércio local e na 

prestação de serviços não continuados daremos prioridade 

ao nosso povo, fortalecendo a nossa economia. O IFTO e o 

SEBRAE serão importantes parceiros da nossa gestão e de 

quem queira empreender em nosso município. Daremos 

incentivo fiscal e de infraestrutura para atrair investidores 

em qualquer área de atividade, seja do turismo (serviços), 

do comércio, do agronegócio, da agroindústria etc. 

Apoiaremos a cadeia produtiva, seja na agricultura, 

pecuária, aquicultura, fruticultura, mineração, dentre outras 

que possam ser viáveis economicamente, tendo em vista a 

posição estratégica que o município de Araguatins 

representa pela proximidade de três polos consumidores 

em expansão, como Imperatriz, Marabá e Araguaína. Os 

empregos virão de investimentos e na atração de novos 

empreendedores. Reformularemos o código tributário 

municipal, tornando-o mais justo a quem produz e gera 

empregos. Faremos uma reanálise na Planta de Valores dos 

imóveis. Os contribuintes pagarão um valor justo. 

Araguatins precisa crescer com desenvolvimento. Junto ao 

governo federal buscaremos a implantação de uma 

Delegacia da Receita Federal. 

 

MENSAGEM PARA REFLEXÃO – Não criamos os problemas, 

mas, poderemos ser parte da solução. Ao longo dos anos os 

problemas de uma cidade pequena foram crescendo 

juntamente com ela. Alguns mereceram mais atenção do 

que outros. Seja por escassez de recursos ou outros 

motivos. Na Zona Rural não está 

diferente. Araguatins já não é 

mais uma cidade pequena. 

Estamos bem intencionados em 

fazer os avanços necessários 

para que Araguatins seja um 

município desenvolvido. Está 

nas mãos de Deus, das pessoas 

de bem, da cidade ou da Zona 

Rural, o destino da próxima 

gestão. Com as Bênçãos de 

Deus, planejamento e 

responsabilidade, colocamo-nos 

à disposição de todos para, com 

a participação popular, 

fazermos o resgate da nossa 

DIGNIDADE.    
 

MENSAGEM ESPECIAL AOS 

COMPANHEIROS DE 

CAMPANHA – Faremos uma 

Campanha e Administração 

respeitando e reconhecendo o 

esforço e a dedicação de cada 

um a Araguatins. Que Deus 

abençoe a nossa caminhada.  
 

Muito OBRIGADO, 
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