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INTRODUÇÃO 

  

O Plano de Governo é o Instrumento que o Candidato demonstra à 

sua comunidade e à Justiça Eleitoral o seu planejamento e intenções 

para a Gestão dos próximos 04 anos de governo, caso obtenha êxitos na 

Eleição. 

Esse Plano será desenvolvido ao longo dos 04 anos de gestão, 

gradativamente, sendo inserido no PPA, LDO e LOA, por meio de 

discussões setoriais, com a sociedade organizada e representativa. 

O Candidato Claudio Carneiro Santana - MDB, juntamente com 

seu Candidato a Vice-Prefeito, Luís Edgar Monteiro Tolentino - SD, filhos 

de Araguatins, de famílias pioneiras no município, vislumbram em seus 

corações o desejo de poder contribuir com o bem estar da comunidade 

Araguatinense, almejando uma cidade onde as pessoas possam ter sua 

qualidade de vida melhorada, com investimentos e políticas públicas que 

venham proporcionar a satisfação individual e coletiva dos seus 

munícipes, fazendo da cidade uma Araguatins feita pra GENTE. 

O Candidato Cláudio Santana, após vários anos de experiência 

política, se propõe a implementar um novo modelo de Gestão, onde a 

participação popular seja soberana, tanto no campo do planejamento, 

como da Fiscalização e controle dos atos públicos exercidos pelo Gestor 

e seus demais colaboradores. 

Sabedor de que o setor de Saúde é o maior gargalo das gestões 

em todas as esferas de governo, o que não é diferente no município de 

Araguatins, onde segundo preconiza o SUS, é o atendimento de baixa 

complexidade, sendo prioridade Atenção Básica e Primária, porém, a 

gestão 2021-2024 se propõe a buscar parceria para ampliação do 

atendimento, com vistas à contratação de mais Médicos Especialistas e 

equipamentos do Hospital Municipal, para realização de procedimentos 

cirúrgicos, bem como para os serviços de maternidade. 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda” (Paulo Freire). 

A Educação é o meio mais favorável para transformação de uma 

sociedade que quer gozar de liberdade e vamos buscar priorizar todas as 

ações que visem melhorar o crescimento intelectual de cada cidadão do 

nosso município. 
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 O município de Araguatins é muito conhecido e procurado por seu 

potencial turístico, que terá um tratamento diferenciado e atendido como 

uma das prioridades de atendimento, pois aquece a economia local por 

meio do setor hoteleiro, gastronomia, barcos, e outros segmentos que 

geram centenas de empregos diretos e indiretos.  

O novo Modelo de Gestão que se propõe tem foco em 

instrumentos de planejamento e rigoroso acompanhamento de metas e 

ações. É igualmente firmado sobre uma forte disciplina de execução, o 

que possibilitará o diagnóstico com informações essenciais para a 

percepção de novo horizonte para a cidade a curto, médio e longo prazo, 

fazendo com que o município ocupe, de fato e de direito, o seu lugar de 

importância na região e também no estado do Tocantins. 

 Consciente de que o Município não é autossuficiente para 

implementação do Plano, será priorizada a busca por parcerias em meio 

aos Deputados e Senadores do Estado para viabilização dos recursos 

necessários à implementação das politicas públicas ora propostas, bem 

como a parceria de entidades como o SEBRAE e SENAR, para o apoio 

técnico necessário ao “Fortalecimento das Empresas” e dos “Produtores 

Rurais”, com vistas à melhoria da capacidade de geração de emprego e 

rendas. 

 Assim sendo, seguem as propostas, que fazem parte dos sonhos e 

anseios dos candidatos aqui apresentados, Claudio Santana e Edgar 

Tolentino, na busca de melhores dias para os Araguatinenses. 
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ADMNINISTRAÇÃO 

 Realização de Concurso Público em todas as áreas; 

 Modernização do sistema de arrecadação tributária; 

 Regularização Fundiária Urbana e das localidades rurais; 

 Revisão do Plano de Carreira dos Servidores Municipais. 

 

EDUCAÇÃO 

 Revisão do Plano de Carreira dos Servidores da Educação; 

 Garantir o Direito à Progressão Funcional, conforme estabelece o 

Estatuto do Magistério; 

 Promover reforma e ampliação das Escolas Municipais no Distrito de 

Transaraguaia, Natal e Araguanópolis e nos Povoados Taquarizinho 

e Canto do Barreiro; 

 Otimização do Sistema de Transporte aos estudantes da rede 

municipal;  

 Fortalecer o Programa de Capacitação e Formação continuada dos 

profissionais da Educação;  

 Aperfeiçoar o  Programa de Informática nas unidades Escolares;  

 Garantir as vagas para Educação infantil;  

 Garantir as condições adequadas aos servidores, para que possam 

continuar cumprindo as metas estabelecidas, em especial o IDEB; 

  Cumprir os Planos e Metas estabelecidas no Plano Municipal da 

Educação; 

 Construir uma Unidade Escolar com 06 salas de Aula no bairro Vila 

Miranda;  

 Implementar programa visando a erradicação do analfabetismo no 

município; 

 Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre 

os alunos do 4º e 6º ano; 

  Adequação do Calendário Escolar valorizando a realidade local, com 

visando a redução da evasão escolar em períodos de plantios e 

colheitas;  

 Articular junto aos representantes no Senado federal, para a 

implantação de um Campus da Universidade Federal do Norte em 

Araguatins; 
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SAÚDE 

Assistência Hospitalar e Especializada 

 Realizar Cirurgias de Pequeno e Médio Porte e Partos Cesáreos 
Eletivos no Centro Cirúrgico que foi recentemente Reformado e 
Equipado.  

 Estruturar o Centro Obstétrico para realizar partos normais com 
garantia de cuidados básicos à gestante e Recém Nascido. 

 Fornecer Cursos Intensivos de Atendimento Pré-Hospitalar e de 
Urgência e Emergência para os Servidores do Hospital Municipal a 
fim de melhorar a Assistência prestada no Hospital Municipal. 

 Garantir o pleno funcionamento das quatro ambulâncias existentes 
atualmente e Adquirir mais duas Ambulâncias de Simples Remoção 
para Melhoria do Transporte Eletivo de Pacientes. 

 Implantar do Prontuário Eletrônico na Assistência Hospitalar, 
integrando o mesmo com o Sistema E-SUS, para ter um relatório 
completo da História Pregressa do Paciente, com resultados de 
Exames e Atendimentos Médicos Anteriores. 

 Manter o Acolhimento e Classificação de Risco, enfatizando em 
treinamento para um Acolhimento Humanizado e de forma ágil nas 
situações de Urgência e Emergência. 

 Melhorar a capacidade de tratamento de patologias de média 
complexidade evitando encaminhamentos desnecessários para os 
Hospitais de Referência.  

 Implantar o Atendimento Pediátrico de Urgência e Emergência, com 
intuito de reduzir encaminhamentos desnecessários e de possível 
tratamento em Araguatins.  

 Ampliar as cotas de exames laboratoriais e especializados como 
USG, Mamografias, Tomografias entre outros conforme a 
necessidade local, buscando parcerias com órgãos estaduais. 

 Fornecer continuadamente os insumos de qualidade e medicamentos 
necessários para assistência médica e de Enfermagem, a fim de que 
se reduza a necessidade de Encaminhamentos. 

 Implantar o Ambulatório de Especialidades Médicas, com 
atendimentos locais de Consultas Especializadas como Cardiologia, 
Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, Cirurgia Geral e Oftalmologia. 

 Ampliar a oferta e as especialidades de Exames Laboratoriais a fim 
de garantir um melhor suporte diagnóstico para a assistência médica 
de qualidade. 

 Garantir Refeição de Qualidade para os pacientes e servidores do 
Hospital Municipal com suporte e acompanhamento de um 
profissional nutricionista a fim de que as dietas sejam específicas 
para cada tipo de patologia.  
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Atenção Primária em Saúde. 

 Construir uma Unidade Básica de Saúde - Porte l, conforme padrão 
do Ministério da Saúde, no Bairro Vila Cidinha, para contemplar a 
demanda dos Bairros, Vila Cidinha, Conjunto Vitória e Residencial 
Cristal. 

 Manter em bom estado físico e estrutural todas as 12 Unidades 
Básicas de Saúde garantindo assim uma assistência de qualidade 
ofertando condição de trabalho aos profissionais. 

 Implantar mais quatro equipes de Saúde Bucal, garantindo 100% de 
Assistência Odontológica à população Araguatinense, contemplando 
a população Rural e Ribeirinha. 

 Implantar a “casa da mulher” visando à assistência especializada à 
gestante, enfatizando o pré-natal de alto risco, com a realização das 
sete consultas de pré-natal, já preconizadas, e garantir três USG por 
gestação, em parceria ao projeto da “Rede Cegonha” do Governo 
Federal. 

 Aquisição de um gabinete odontológico móvel para atendimento 
itinerante as comunidades mais distantes. 

 Aquisição de veiculo equipado com equipamentos e insumos de 
laboratório, para execução de plano de atendimento itinerante, para a 
coleta e ou realização de exames nas comunidades rurais; 

 - Aquisição de veículos para Transporte de Servidores para todas as 
Equipes de Estratégia Saúde da Família, visando a Continuidade da 
Assistência e Visitas domiciliares. 

 - Manter em Pleno Funcionamento o Prontuário Eletrônico E-SUS, 
garantindo internet de Qualidade e Insumos necessários para 
continuidade do Programa Informatiza APS. 

 - Fornecer continuadamente os insumos de qualidade, necessários 
para assistência médica, odontológica e de Enfermagem, a fim de 
que a assistência não seja interrompida. 

 - Manter a farmácia Básica em Pleno Funcionamento, fornecendo 
todos os medicamentos descritos na RENAME – Relação Nacional 
de Medicamentos, bem como medicações Psicotrópicas para os 
Usuários da Saúde Mental e os Insulinos Dependentes. 

 - Implantar o PAI - Programa de Entrega de Medicamento para Idoso 
em casa. A iniciativa é parte do programa de atenção ao idoso, que 
vai prever atendimentos diferenciados e políticas públicas de 
prevenção e atendimento especial para pessoas com 60 anos ou 
mais. 

 - Implantar o Monitoramento contínuo das Equipes de Estratégia 
Saúde da Família com o intuito alcançar os Indicadores preconizados 
pelo Ministério da Saúde. 

 - Ampliar o número de Unidades Básicas de Saúde que atendem pelo 
Programa Saúde na Hora, com intuito de ampliar a Assistência em 
saúde com horários ininterruptos.  



7 
 

 - Criar um Plano de Incentivo Financeiro para as Equipes de Atenção 
Primária que Atingirem os indicadores preconizados pelo Programa 
Previne Brasil. 

Vigilância em Saúde 

 Monitorar, acompanhar e realizar ações de vigilância em saúde, com 

ênfase inicialmente ao enfrentamento do Coronavírus e de doenças 

endêmicas como a Dengue, Chikungunya, Malária e Doenças de 

Notificações Compulsórias.  

 Construção de um Centro de Zoonose para realização de 

Monitoramento, controle da população de animais e o surgimento de 

possíveis epidemias.  

 Aquisição de um veículo próprio adaptado para o transporte de 
Animais para o Centro de Zoonose. 

 Aquisição de Um Veículo para realização de borrifações de Rotina e 
Visitas da Equipe de Vigilância em Saúde. 

 Adquirir um veículo e uma Câmara Fria para a Central de 
Imunização, para apoiar as campanhas de vacinação e o 
fornecimento de rotina dos imunobiológicos para as Unidades de 
Saúde. 

 Implantar um Núcleo de Saúde do Trabalhador, com o intuito de 
fomentar as ações voltadas para os trabalhadores em geral, bem 
como os trabalhadores da Saúde. 

Saúde Mental 

 Construção da sede própria do CAPS Mente Brilhante – Centro de 
Atenção Psicossocial, conforme projeto padrão do Ministério da 
Saúde. 

 Construção da sede própria da Residência Terapêutica, para 
moradores de rua com transtorno mental e sem vinculo familiar. 

 Aquisição de um veículo próprio adaptado para o transporte dos 
portadores de transtorno mental – Tipo Micro-ônibus.  

 Implantação da Equipe de saúde mental emergencial para 
atendimento à crise nos períodos noturnos e nos finais de semana e 
feriados. 

Gestão em Saúde 

 Garantir autonomia ao Secretário (a) de Saúde e implantar um 
colegiado gestor municipal com a participação da sociedade, 
profissionais e coordenadores para tomadas de decisão acerca das 
ações em saúde e seus recursos financeiros; 

 Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Saúde, respeitando a 
Lei nº 8.142/90 garantindo aos Conselheiros, espaço para 
desenvolver suas atribuições, além de buscar capacitação para os 
mesmos desempenharem seu papel;  
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 Implantar uma equipe multiprofissional juntamente com a assistência 
Social e cartório de registro civil, para apoiar e auxiliar os familiares 
em momento de óbito, auxiliando os mesmos com as questões 
burocráticas dos atestados de óbito, guia de sepultamento, certidão 
de óbito, urnas e enterro;  

 Organizar a Estrutura Administrativa conforme preconiza o Ministério 
da Saúde, a fim de que Superintendências, Diretorias, Coordenações 
e Gerências prestem apoio estrutural e funcional na resolução dos 
problemas de saúde; 

 Garantir o pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores em 
dia, bem como implantar o Plano de Cargo, Carreira e Salários dos 
Servidores da Saúde; 

 Manter a Frota de Veículos da Secretária Municipal de Saúde em 
Pleno Funcionamento, com revisões periódicas, a fim de garantir o 
pleno funcionamento dos mesmos com segurança para os motoristas 
e passageiros; 

 Adquirir outro Transporte Eletivo Sanitário com 15 Lugares para 
Ampliar a oferta de vagas para os Municípios de Araguaína e 
Palmas; 

 Regulamentar junto à câmara de Vereadores a carga horária para 30 
horas semanais dos servidores da Enfermagem que atuam na 
Assistência Hospitalar; 

 Assegurar a Aplicação no mínimo 20% da Receita em Saúde a fim de 
proporcionar uma saúde de Qualidade aos Araguatinenses; 

 Alimentar o DIGISUS em tempo hábil com os Instrumentos de Gestão 
a fim de monitorar e acompanhar o planejamento em Saúde, 
juntamente com o Conselho Municipal de Saúde; 

 Buscar emendas junto aos Parlamentares Federais e Estaduais, bem 
como Incrementos junto ao Ministério da Saúde e ao Estado do 
Tocantins, para auxiliar no Financiamento das ações em saúde; 

 

INFRAESTRUTURA URBANA 

 Concluir o Projeto Técnico para Implementação do Sistema de 

Pavimentação e Drenagem da Avenida Araguaia, já contratado junto 

ao Ministério do Desenvolvimento Regional no Valor de 

R$2.827.586,21; 

 Construir a parte do Cais do Porto, desmoronada por meio de uma 

chuva torrencial; 

 Dar sequencia ao projeto de revitalização da orla, conforme projeto já 

contratado com o Ministério do Turismo; 

 Realização de obras de pavimentação asfáltica nos Bairros Vila 

Miranda, Vila Madalena, Conjunto Vitória e Residencial Cristal e 

IRIAL; 
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 Apoiar a regularização urbana dos Residenciais Araguaia II, Por do 

Sol I, II, II, IV e V; 

 Implantar o sistema de Drenagem na ligação da Avenida Araguaia e 

o complexo do IRIAL; 

 Construção de galeria sobre o córrego brejinho na Rua Getúlio 

Vargas, integrando o residencial Araguaia e o centro da cidade; 

 Reforma e Ampliação da Feira Municipal; 

 Implementação do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com 

direcionamento correto do lixo;  

 Concluir o processo de Licenciamento para Implantação do novo 

Cemitério municipal, na área já definida e com a estrutura básica 

concluída;  

 Dar continuidade na modernização das praças e espaços públicos 

visando dar condição para interação e fortalecimentos de vínculos 

por meio das relações interpessoais; 

 Otimização para o correto funcionamento da Frota de veículos do 

Município; 

 Recapeamento de vias urbanas com CBUQ; 

 Implantação de Sinalização Luminosa (semáforo) nos cruzamentos 

da TO 010. 

 

ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER 

 Equipar e climatizar o Centro Municipal de Eventos Job Pereira de 

Carvalho Neto; 

 Continuar realizando do Campeonato Municipal de Futebol, 

garantindo premiação satisfatória, para valorização das Agremiações 

participantes; 

 Continuidade na realização da Temporada de Praia; 

 Continuidade na realização das festividades do aniversário da cidade 

e das sedes das comunidades rurais; 

 Formalizar parcerias com os Governos Estadual e Federal para 

realização das festividades do Reveillon e Carnaval; 

 Fortalecimento a Liga de Futebol do Município, visando à 

regularização das Agremiações participantes, para que as mesmas 

tenham oportunidade de participação nas competições oficiais; 

 Apoiar os Esportes em suas diversas modalidades; 

 Construção de 01 pista de skate, conforme convênio já firmado e 

contratado junto ao Ministério dos Esportes, no valor de 

R$243.750,00 
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 Implantação de 03 Academias ao ar livre, na Praça Anísio Gomes de 

Oliveira Junior, Praça dos Pioneiros e Praça da Bíblia, já contratadas 

junto ao Ministério dos Esportes. 

 Aquisição de área para construção de pista para a pratica de 

ciclismo, formalizando parceria com a entidade representativa da 

classe; 

 Apoio à realização de passeios ciclísticos;  

 Apoio às Atividades de manifestações culturais e religiosas (festejos 

e similares); 

 Implantar programa voltado à valorização dos artistas da terra, com a 

realização de Festivais e outros eventos Artísticos;  

 Ampliar o atendimento de WIFI (internet móvel) nos principais centros 

e praças da sede do município e nas sedes dos Distritos, para 

promover a interação da comunidade, visando a inserção de todos no 

mundo da tecnologia da informação. 

 Promoção do Resgate Cultural e Histórico do Município, com a 

digitalização de documentos, fotografias e relatos históricos; 

 Reforma das quadras Poliesportivas dos Distritos Natal e Vila Falcão, 

e da Comunidade Esperança Viva; 

 Construção de Gramado e Alambrado nos Campos de Futebol dos 

Distritos de Macaúba natal e Transaraguaia; 

 Construção de Ciclovia no trecho Araguatins-Transaraguaia; 

 Apoio à realização do Enduro e competições de esporte radical; 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 Recuperação e adequação de Estradas Vicinais, conforme projeto já 

contratado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no valor de R$ 4.775.000,00. 

 Construção do Mercado Peixe, conforme projeto já contratado junto 

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no valor de 

R$ 500.000,00. 

 Construção do Tatersal junto ao Sindicato Rural, conforme convenio 

já firmado e projeto aprovado junto ao Ministério da Agricultura; 

 Buscar parceria junto ao SEBRAE para realização de curso de 

empreendedorismo para as Famílias do Campo, visando o 

fortalecimento da renda familiar:  

 Fortalecimento da Feira ECOSOL e da Agricultura Familiar, 

oportunizando aos Agricultores a comercialização do seu produto 

sem a figura do atravessador; 
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 Capacitação dos Produtores em parceria com o SEBRAE para 

obtenção do Selo de Inspeção Municipal; 

 Formalizar parceria com o SENAR Capacitação dos Produtores de 

hortifrúti que residem na área urbana e em seu entorno, para 

fortalecimento da produção. 

 Implantação do Departamento de Assistência Técnica e Extensão 

Rural para apoio ao pequeno produtor rural, valorizando a aptidão de 

cada região; 

 Apoio às Associações e Cooperativas legalmente constituídas, para 

fortalecimento das entidades de classe representativas; 

 Apoio na aquisição de tratores para as comunidades rurais Macaúba, 

Araguanópolis, Natal, Vila Falcão e Transaraguaia, para preparo do 

solo e aumento da produção das comunidades. 

 Construção de Pontes de Concreto Armado nas Estradas Vicinais, 

para garantia da segurança de transporte de passageiros e cargas; 

 Apoio aos Projetos de Cavalgada e Vaquejadas; 

 Apoio à realização dos campeonatos de pesca; 

 Fortalecimento do CMDRS; 

 Criação de Hortas Comunitárias, no entorno e comunidades rurais; 

 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 Otimização do Sistema de Limpeza Urbana na sede e localidades 

rurais; 

 Implantação do sistema de coleta seletiva; 

 Reativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 Regularização e Licenciamento do Aterro Sanitário; 

 Criação da Brigada de Incêndio; 

 Revitalização das Matas Ciliares e Manutenção de limpeza às 

margens e nascentes dos córregos Brejinho Taquari e Lavatório; 

 Dar continuidade e apoio aos projetos de Educação Ambiental; 

 Ornamentação de Praças e margens de vias urbanas; 

 Doação de mudas frutíferas e ornamentais, por meio do viveiro 

municipal em parceria com o IFTO; 

 Identificação e recuperação das áreas degradadas da APA do rio 

Taquari; 

 Conclusão do Plano Municipal de Saneamento, em parceria com a 

FUNASA e Universidade Federal do Tocantins; 

 Aquisição de Caminhão PIPA. 

 Fortalecimento das Empresas Locais com apoio do SEBRAE, por 

meio da sala do Empreendedor; 
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 Apoio e incentivo à Instalação de Indústrias no Município. 

 

SEGURANÇA E TRÂNSITO 

 Apoio à Implementação do Sistema de Vigilância e Monitoramento 

em parceria com as Policias Civil e Militar; 

 Dar continuidade ao sistema de Sinalização de Trânsito nas vias 

urbanas e rurais; 

 Contratação de Agentes de Trânsito via Concurso Publico, para 

exercer a fiscalização; 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

   Viabilização Junto ao Ministério da Cidadania, de uma ESTAÇÃO 

CIDADANIA, espaço que integra programas e ações culturais, 

práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação profissional, 

serviços sócio assistenciais e políticas de prevenção à violência; 

 Construção do Prédio do CRAS, conforme projeto já aprovado e 

recursos contratados junto ao Ministério da Cidadania no valor de 

R$348.800,00 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social; 

 Viabilização Junto ao Ministério da Cidadania, a Construção da sede 

do CRAS, para otimizar o atendimento ao publico beneficiário; 

 Criação de centro de recuperação jovens infratores e viciados em 

drogas;  

 Implantação de Programa de orientação para prevenção de 

alcoolismos e entorpecentes;  

 Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual;  

 Promover Curso de Aperfeiçoamento dos Conselheiros Tutelares 

para aprimoramento das atividades desenvolvidas pelos mesmos;  

 Implantação de programa permanente de habitação, com apoio dos 

órgãos Estaduais e Federais;  

 Fortalecimento do Programa do Cadastro Único visando a inclusão  

nos Programas Sociais, buscando incluir pessoas atualmente que 

não cumpriram os requisitos por ausência de documentos, ou outros 

fatores; 


