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Mensagem 

Gurupi já encontrou o seu caminho. O caminho que 

começou com uma grande mudança realizada pelo 

prefeito Laurez. Uma transformação que resultou na 

recuperação da economia, da estrutura da cidade, do 

meio ambiente, mas também na recuperação do orgulho 

de ser tocantinense. 

A cidade está mais bonita, a nossa gente está mais feliz. 

Gurupi merece seguir nesse caminho de crescimento, de 

trabalho, de gestão competente e de cuidado verdadeiro 

com a população. E ela pode ser ainda mais desenvolvida 

para gerar mais empregos e renda para a nossa gente. 

Continuar o que Laurez começou será o nosso passo inicial. 

Inovar, ir além, fazendo Gurupi crescer ainda mais, será o 

nosso desafio diário. Eduardo Fortes e eu, estamos 

preparados para fazer de Gurupi tudo o que ela pode e 

merece ser: uma linda cidade com mais oportunidades 

para todos. 

Vamos juntos seguir em frente, crescendo ainda mais. 

   Gutierres 
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Apresentação 

Humanizar a cidade, cuidar das pessoas. 

Nosso Plano de Governo vai além de sugestões e de propostas. Entendemos a 

realidade que o desafio de dar prosseguimento a uma gestão exitosa como a 

que tivemos nesses últimos oito anos, não é uma tarefa fácil. O próximo passo 

a ser adotado é o de sempre discutir gargalos e urgências, analisar as 

possibilidades das contas públicas, definir prioridades e reavaliar estratégias. A 

partir daí, com bom senso e sensibilidade, propormos políticas públicas 

ajustadas, sempre demonstrando porque elas são eficazes e importantes. 

Nosso Plano de Governo para o período 2021/2024 é marcado por posições e 

valores factíveis, firmando compromissos, definindo metas e mostrando a 

todos os cidadãos gurupienses como fazer. As diretrizes do Plano, que agora 

apresentamos aos eleitores de Gurupi, buscam responder, de forma objetiva, 

todas essas questões. Elas são resultado de estudos, reflexões, diálogos com 

especialistas, gestores, representantes de entidades e comunidades de nosso 

Município. 

Muito foi feito nos oito anos desta gestão outorgada pelo nosso povo, em 

2013, e isso pode ser visto em cada esquina, em cada rua, em cada 

semblante satisfeito de nossa gente, em cada bairro e no meio rural do nosso 

município, mas temos consciência de que muito ainda podemos fazer para 

tornar Gurupi uma terra em que o desenvolvimento sustentável seja uma 

constante, acompanhando sempre a dinâmica do seu crescimento 

econômico e suas conquistas sociais, de modo a imprimir a felicidade e o 

bem estar a todos os cidadãos gurupienses, cuidando das pessoas como fator 

primordial. 

 

 

 

Gutierres 
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 Nosso Plano de Governo foi construído com base em                             

  TRÊS EIXOS ESTRATÉGICOS: 

  ARGUMENTO                                                               

Humanizar a cidade, cuidar das pessoas!  

Compromissos 
 

É nosso compromisso repactuar a relação do poder PÚblico com a população. 

Abrir a prefeitura, manter ela transparente, próxima, parceira do cidadão e 

entidades. Nosso foco é fazer da política o instrumento para humanizar a cidade, 

com direitos assegurados e serviços dignos para todos, priorizando sempre 

àqueles que mais necessitam. 

Nosso objetivo principal é melhorar a cada dia o cotidiano das pessoas, criar uma 

cidade funcional, ambientalmente equilibrada e esteticamente bela, capaz de 

dar oportunidades aos que nasceram e aos que escolheram nela viver. 

Finalmente, nosso alvo é agir no presente e pensar o futuro, deixando às próximas 

gerações uma cidade melhor, sustentável, democrática e segura. 

Percepções 
 

Há uma nítida percepção de que a atual gestão municipal é aprovada pela 

maioria absoluta da população de Gurupi. Uma gestão que foi capaz de 

acompanhar o dinamismo da cidade. E mais: uma gestão exitosa, calcada na 

construção coletiva, exige contrapartidas de todos. 

Vivemos um período de queda na receita PÚblica e retração econômica. Há que 

se eleger prioridades, sem, contudo, deixar um só ponto de atendimento às 

necessidades atuais de todos os munícipes, nem perder de vista o futuro das 

próximas gerações. 

Cidade Cuidadora 

É o eixo voltado aos serviços PÚblicos e direitos sociais, sob responsabilidade do 

poder municipal, garantidos pela Constituição de 1988. Engloba questões como 

ensino infantil e fundamental, atendimento médico, habitação e urbanização, 

assistência social, proteção aos idosos, deficientes, mulheres e crianças, 

responsabilidade com a juventude, atenção às minorias, prevenção à violência e 

às drogas, combate ao preconceito racial, religioso e homofóbico, entre outros. 
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Cidade Dinâmica 

Contempla ações voltadas à fluidez urbana, infraestrutura e sustentabilidade, 

além de estímulos ao ambiente econômico e às inovações tecnológicas, 

aplicadas ao desenvolvimento urbano. São temas essenciais à requalificação de 

espaços PÚblicos, zeladoria urbana, transporte e mobilidade, atração de 

investimentos, empreendedorismo, geração de emprego e renda, cultura e 

turismo, recursos hídricos, saneamento e coleta seletiva de resíduos sólidos, entre 

outros. 
 

Cidade Transparente 
 

Por fim, é o eixo voltado especificamente ao aperfeiçoamento institucional da 

gestão e aos mecanismos de promoção da participação. São focalizados temas 

como planejamento e contas PÚblicas, controle, corregedoria e transparência, 

descentralização, novas tecnologias e gestão de processos, informatização de 

setores funcionais, atendimento ao cidadão e avaliação permanente de serviços, 

entre outros. 

 

 O QUE CONSTA NO NOSSO PLANO DE GOVERNO  

 

O nosso Plano de Governo é composto de 

três blocos: 

I - NOSSOS SONHOS E MOTIVAÇÃO                                                  

II - NOSSAS BANDEIRAS 

III - NOSSO PENSAMENTO E NOSSAS PROPOSTAS 
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I - NOSSOS SONHOS E MOTIVAÇÃO 

 

NOSSOS SONHOS 

• Fazer de Gurupi um Município Forte e de grande visibilidade 

regional, consolidando a sua condição de segunda Cidade 

mais desenvolvida do Tocantins. 
 

• Melhorar a Autoestima dos Cidadãos Gurupienses, tornando 

a cidade ainda mais humana, com intervenções que 

imprimam um padrão de qualidade capaz de fazer dela um 

lugar de excelência, uma cidade ambientalmente 

equilibrada, funcionalmente bem resolvida e esteticamente 

mais bela. 
 

• Imprimir, de forma substancial, a oferta de bens e serviços 

que promovam o bem estar das pessoas, sem distinção, 

preparando a cidade para o presente e para as futuras 

gerações. 
 

NOSSA MOTIVAÇÃO 

• O que nos move e nos motiva é o senso de responsabilidade 

que temos em proporcionar a felicidade e o bem estar ao 

nosso povo, imbuídos do desejo de equacionar, com 

coragem e determinação, os muitos problemas municipais e 

urbanos, acumulados ao longo dos Últimos anos. 
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II – NOSSAS BANDEIRAS 

• OPORTUNIDADES, para Geração de Emprego e Renda para que todos os 

gurupienses possam trabalhar, empreender e viver cada vez melhor. 

• EDUCAÇÃO DE QUALIDADE para que as nossas crianças e  nossos jovens 

possam construir seu futuro em um mundo melhor, vivendo numa cidade 

bem resolvida e mais humana. 

• ACESSO À SAÚDE PLENA, com um novo modelo que trate a todos com 

dignidade e humanismo. 

• RESPEITO À VIDA COM GARANTIA DE SEGURANÇA, para todos os 

gurupienses em todo o território do nosso município. 

• PROTEÇÃO SOCIAL, cuidar das pessoas como caminho para a cidadania 

plena e inclusão. 

• QUALIDADE E REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA, com ética e 

transparência, sem privilégios nem corrupção. 

• GESTÃO RESPONSÁVEL, SIMPLES E MODERNA, que funcione para o 

cidadão, para o trabalhador e para o empreendedor. 

• RESPONSABILIDADE COM AS FUTURAS GERAÇÕES, com foco no respeito ao 

meio ambiente, na sustentabilidade e nos investimentos em polos geradores 

de emprego e renda, com destaque para o fortalecimento do comércio, 

dos serviços, da indústria e do agronegócio, modernos e indutores do 

desenvolvimento humanizado. 

• GURUPI FORTE, com o município assumindo efetivamente o protagonismo 

de Capital Regional. 

• PROTEÇÃO À MULHER, com foco na prestação de assistência e amparo a 

todas as situações e circunstâncias de vulnerabilidade impostas às mulheres 

por atos de violência. 

• RESPONSABILIDADE COM A JUVENTUDE, com foco na atenção aos 

problemas sociais e psicosociais dos jovens, envolvendo situações e eventos 

voltados para livrar esse segmento da deliquência e das drogas. 
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III – NOSSO PENSAMENTO E NOSSAS PROPOSTAS 
 

Gurupi espera muito de nós e nós esperamos que esse conjunto de propostas, 

aqui apresentado, seja capaz de, objetivamente, espelhar uma visão precisa da 

realidade do município e da cidade de Gurupi, mostrando, com simplicidade,  as 

conquistas alcançadas, os efeitos das mazelas que ainda restam sobre os nossos 

indicadores sociais e sobre os poucos índices de desconforto que ainda estão por 

resolver e, finalmente, os caminhos reais que juntos trilharemos para construir as 

mudanças e os avanços pretendidos e desejados por todos. 

Para que pudéssemos oferecer ao nosso povo um novo e ousado Projeto para o 

desenvolvimento sustentável e humanizado da nossa cidade e do nosso 

município, promovemos, num esforço conjunto com arquitetos e urbanistas, e 

contando com a inestimável colaboração de abnegados cidadãos  gurupienses, 

uma ampla apreensão dos cenários atuais, em cada eixo temático, e que 

configuram a nossa Gurupi. 

Esse conjunto de sugestões colhidas na cidade, permitiu que estruturássemos este 

Plano de Governo em três partes: Parte 1 – Nosso Pensamento sobre o  Tema; 

Parte 2 – Panorama Atual e Parte 3 – Propostas para cada Tema. Essas propostas 

foram embasadas pelo que acatamos, de forma participativa, junto às 

representações da nossa sociedade, traduzindo tudo nas intervenções sugeridas 

e tidas como necessárias ao processo de transformação que todos almejamos e 

que juntos vamos construir. 

Sim, é perfeitamente viável atuar sobre todos os temas que configuram o quadro 

urbano e municipal de Gurupi, e que aqui são postos, procurando a melhor forma 

de fundamentar os nossos futuros projetos que propiciarão a captação dos 

recursos necessários para suas concretizações. 

Antes de tudo precisamos planejar a administração municipal para dar as 

respostas que todos esperam, garantindo-lhe o suporte administrativo e financeiro 

de que necessita para a execução de todas as intervenções que darão corpo às 

transformações que aqui propomos. 

É preciso saber aonde chegar e traçar os objetivos a serem alcançados. Este é o 

papel do Prefeito, pois ele irá escolher o melhor caminho a ser seguido. No 

entanto, para que isso seja possível, é fundamental conhecer profundamente seu 

município, sua realidade urbana e regional e o cenário político, atuando com 

competência para planejar estrategicamente suas ações. 
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Vivemos um momento histórico, onde os efeitos positivos e negativos da 

globalização, a forte competitividade, as rápidas mudanças tecnológicas, as 

instabilidades proporcionadas por uma pandemia mundial causada pelo 

coronavírus que abalou a economia mundial, brasileira e tocantinense, além dos 

demais fatores circunstanciais, exigem dos Gestores Municipais uma redobrada 

capacidade de percepção, adaptação e, até mesmo, de antecipação a essas 

mudanças. 

Para isso, pretendemos que essas mudanças sejam calcadas em ações 

honestamente formuladas e projetadas, fomentando-as no sentimento puro de 

compromissos reais com as necessidades e com os destinos da nossa cidade e do 

nosso município. 

Assim posto, argumentamos que, diante de todos os cenários estudados, estamos 

diante de um grande desafio, mas também de um magnífico Projeto para o qual 

precisamos da força cooperativa do nosso povo e dos nossos representantes 

políticos! 

 

O QUE PENSAMOS E O QUE PROPOMOS PARA                  

O NOSSO MUNICÍPIO E A NOSSA QUERIDA CIDADE. 

 

 

        Política Proposta 

   É GURUPI NO CAMINHO CERTO 

 

No Caminho do Desenvolvimento Sustentável 

com Humanização da Cidade 
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ESTRUTURAR E LANÇAR O 

PROGRAMA GURUPI CIDADE 

HUMANIZADA 

O que pensamos sobre Humanização 

 

 
 

 

PRETENDEMOS REALIZAR O MAIOR PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E HUMANIZADO QUE GURUPI JÁ EXPERIMENTOU 
 

 

A despeito de todas as mazelas e dos efeitos negativos, o mundo globalizado é 

competitivo e aposta na qualidade como fator de distinção e escolha. No foco 

do desenvolvimento urbano, as cidades tentam resgatar essa qualidade e 

mantê-la a todo custo, porque o crescimento desordenado e a degradação do 

seu tecido urbano-ambiental vêm contribuindo, ao longo do tempo, para a 

depreciação dos seus valores humanísticos e físico-urbanísticos. 

 

Nesse cenário, essas cidades vão se desumanizando, à medida que assistem à 

subtração dos elementos essenciais ao seu padrão de conforto urbano ou de 

urbanidade. Na maioria dos casos, essas perdas têm reflexos diretos nos aspectos 

urbanísticos e ambientais, mas terminam por interferir na autoestima dos 

cidadãos. 

 

Urge, portanto, resgatar esses valores humanísticos para que possamos oferecer a 

esses cidadãos e usuários da cidade, um ambiente prazeroso, confortável, 

funcional e belo. 

MÓDULO I 

PARA O TERRITÓRIO URBANO DE GURUPI 
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Alguns itens que configuram o nosso Projeto de Humanização da Cidade já estão 

contemplados no exitoso programa “DESENVOLVE GURUPI”, cujos Projetos tiveram 

várias de suas etapas implementadas pela atual gestão e outros completarão o 

elenco de nossas propostas, porque Gurupi está NO CAMINHO CERTO e Merece 

Mais! 

Se os Gurupienses nos derem a honra de administrar o nosso município e a nossa 

cidade, teremos a implantação desse grandioso Projeto dentro do “Desenvolve 

Gurupi” e ele abrangerá sete Eixos Temáticos que interagem com os demais 

temas aqui detalhados. 

São estes os Eixos Temáticos do PROGRAMA GURUPI CIDADE HUMANIZADA: 

1- Conforto Ambiental 

2- Mobilidade e Acessibilidade Urbanas 

3- Desenvolvimento Urbano e Habitação 

4- Desenvolvimento e Assistência Social  

5- Renovação da Imagem Urbana 

6- Dinamização Sociocultural (Esporte, Lazer e Cultura) 

 

O que Propomos para a Humanização de Gurupi              

Este Programa de Humanização de Gurupi interage com o grandioso Programa já 

exitoso e em pleno processo de implementação que é o “Desenvolve Gurupi” e 

deve se caracterizar como um conjunto de ações complementares e que dão 

corpo a cada eixo temático, aplicado na sede do município, por isso são 

essencialmente urbanas, e que configuram os itens que interferem na satisfação e 

na autoestima dos cidadãos. 

Mas não eliminamos com isso as ações e intervenções mais abrangentes sobre o 

meio rural do nosso município e que merecerão ações específicas, a serem 

explicitadas no bojo deste documento. 
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Nesse novo Programa, que ora propomos, incluiremos, portanto, as ações 

voltadas para resolver as questões ligadas ao padrão de urbanidade, 

contemplando os 06 (seis) principais Eixos Temáticos que configuram os itens que 

interferem no bem estar e na autoestima dos cidadãos e que dão corpo e 

identidade ao Programa. 

Eixo Temático 1 - CONFORTO AMBIENTAL                                                            

 

Segundo a Teoria de Gaia o Planeta Terra é um ser vivo e como tal possui a 

capacidade de auto-sustentação, ou seja, é capaz de gerar, manter e alterar 

suas condições ambientais. Essa teoria foi criada pelo cientista e ambientalista 

inglês James Ephraim Lovelock, no ano de 1969. O nome da teoria é uma 

homenagem à deusa Gaia, divindade que representava a Terra na mitologia 

grega. Todos os dias, acompanhamos na televisão, nos jornais e revistas as 

catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo, rapidamente, no 

clima  mundial. Nunca se viu mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores 

como tem ocorrido nos Últimos anos. 
 

A Europa tem sido castigada por ondas de calor de até 40 graus centígrados, 

ciclones atingem o continente (principalmente a costa sul  e  sudeste),  o  nÚmero 

de desertos aumenta a cada dia, fortes furacões causam mortes e destruição. O 

que pode estar provocando tudo isso? Os cientistas são unânimes em afirmar que 

o aquecimento global está relacionado a todos estes acontecimentos. 
 

Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está 

ocorrendo em função do aumento da emissão de gases poluentes, 

principalmente, derivados da queima de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, 

etc.), na atmosfera. Estes gases (ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido 

nitroso e monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes, de difícil 

dispersão, causando o famoso efeito estufa. Este fenômeno ocorre porque estes 

gases absorvem grande parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, 

dificultando a dispersão do calor. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/ciclone.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/ciclone.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/furacao.htm
http://www.suapesquisa.com/clima
http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/ozonio.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/dioxido_de_carbono.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gas_metano.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/monoxido_de_carbono.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/monoxido_de_carbono.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases.htm
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     NOSSAS PROPOSTAS PARA O AMBIENTE URBANO 

 

 Dar continuidade no processo de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário junto a BRK; 

 Viabilizar recursos com intuito de canalizar o córrego pouso do meio, 

em todo o seu perímetro urbano; e revitalizar e urbanizar as margens do 

córrego mutuca até a UFT; 
 

 Promover a proteção das nascentes do córrego mutuca com a 

do parque até a sua nascente; 

 Elaborar Projetos de Preservação Ambiental; 
 

 Viabilizar recursos para a ampliação do aterro sanitário;  

 Reforçar e implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos, fortalecer a 

cooperativa de catadores de materiais recicláveis, por meio da 

conscientização popular e tratamento do lixo; 

 Instituir o plano de gestão e de gerenciamento de resíduos  sólidos; 

 Propor a educação ambiental como disciplina curricular obrigatória                    

nas escolas municipais; 

 Revitalizar o viveiro público municipal para a produção de mudas e para a         

jardinagem no município, triplicar a produção; 

 Elaborar e implementar Projetos de Educação Ambiental; 

 Promover a melhoria de saúde ambiental da cidade no âmbito do controle 

da qualidade do ar, da água, da poluição sonora e poluição visual; 

 Criar um Parque Ecológico que venha ao encontro dos anseios da          

comunidade Gurupiense proporcionando um local com estrutura de lazer 

local para prática de atividades físicas e esportivas e culturais, o Parque 

Pouso do Meio;  

 Construir novos Centros de Transborbo em todas as saídas da cidade, para 

diminuir os impactos ambientais. 

 Atuação nos Cenários Regional, Estadual e Nacional. 

 Revitalizar as praças existentes preservando as espécies nativas e construir 

novas praças com jardins, mini-bosques e equipamentos sociais.

 Promover a recomposição da sinalização visual e do mobiliário urbanos;

 Reformular as soluções existentes específicas aos portadores de deficiências, 

como piso podotátil, guias rebaixadas para trânsito de cadeirantes;
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 Construção de Praças em diversos bairros, com a implantação de academias 

ao ar livre, academia para idoso, parquinho infantil e paisagismo.  

 

 Promover a urbanização e paisagismo das praças e avenidas. 

 

 Implantar sistema de irrigação das praças municipais, novas e revitalizadas; 

 

 Promover a recomposição de matas ciliares às margens de rios e córregos 

urbanos;

 Promover a elaboração do Plano Estratégico e Programa de arborização 

Qualitativa e Paisagismo;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustração baseada em Referências Projetuais pesquisadas em internet. 



 

  Referência Projetual para arborização urbana 
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Eixo Temático 2 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANAS:      
 

A mobilidade urbana é a expressão da capacidade de deslocamento de 

pessoas e bens no espaço urbano para a realização das atividades cotidianas, 

em tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro. Ter mobilidade é 

conseguir se locomover com facilidade de casa para o trabalho, do trabalho 

para o lazer e para qualquer outro lugar onde o cidadão tenha vontade ou 

necessidade de estar, independentemente do tipo de veículo utilizado. 

É pegar o ônibus com a garantia de que se chegará ao local e no horário desejado. É ter 

alternativas para deixar o carro na garagem e ir ao trabalho a pé, de bicicleta ou com o 

transporte coletivo. É dispor de ciclovias e também de calçadas que garantam 

acessibilidade aos deficientes físicos e visuais. E, até mesmo, utilizar o automóvel 

particular quando lhe convier e não ficar preso nos engarrafamentos. 

Garantir mobilidade urbana é oferecer as condições necessárias para o 

deslocamento das pessoas. 

O conceito de mobilidade urbana está fundado na expressão mais  democrática 

do preceito constitucional do direito de ir e vir. A mobilidade urbana tem grande 

impacto na economia local e na qualidade de vida das pessoas. Quando 

problemática, custa caro ao estado e a sociedade, em  virtude das perdas que 

proporciona. 

Já existem estudos que conseguem medir em valores o custo com doenças 

respiratórias e estresse, com perdas de materiais perecíveis ou mesmo com os 

cuidados necessários para sua conservação, com a queda de produtividade em 

geral, devido ao cansaço e a perda de tempo e principalmente com as 

deseconomias decorrentes do consumo excedente de combustíveis fósseis 

(petróleo – carvão) e dos impactos ambientais causados pelas emissões de CO2 

na atmosfera advindo dos escapes dos veículos. 

Pensar a mobilidade urbana de modo mais eficiente em termos sociais, 

econômicos e ambientais, é sustentabilidade. 
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Manter os projetos exitosos em curso e pensar a mobilidade urbana com ainda 

mais tecnologia e inovação, é um dos desafios que queremos enfrentar em 

Gurupi. 

 

NOSSAS PROPOSTAS PARA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANAS 
 

 No quesito relacionado à Mobilidade e Acessibilidade Urbanas, 

deveremos concentrar os esforços nos elementos que interferem na 

circulação de pessoas nos ambientes PÚblicos da cidade, nas suas 

razões de deslocamentos e nas condições favoráveis às melhorias do 

Transporte PÚblico e Particular. 

 

 Garantir mobilidade urbana com acessibilidade é oferecer as condições 

necessárias para o deslocamento das pessoas. A mobilidade urbana é a 

expressão da capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço 

urbano para a realização das atividades cotidianas em tempo considerado 

ideal, de modo confortável e seguro. 

 Ter mobilidade é conseguir se locomover com facilidade de casa para o 

trabalho, do trabalho para o lazer e para qualquer outro lugar onde o 

cidadão tenha vontade ou necessidade de estar, independentemente do 

tipo de veículo utilizado. 

 Os efeitos do tráfego pesado terão uma melhora significaiva com a 

implantação da alça viária com definição de circuitos Intra-urbanos que 

liberem o trânsito interno da cidade. 
 

Nossas propostas para Melhorar os Deslocamentos e a Acessibilidade 

em GURUPI 

A mobilidade urbana é definida como a condição que permite o deslocamento 

das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e 

econômicas. Ônibus, outros transportes coletivos e carros fazem parte das 

soluções de mobilidade. No dicionário, mobilidade significa “facilidade para se 

mover”. Gurupi atualmente tem 86,647 mil habitantes, uma frota aproximada de 

60,893 mil veículos (estimada pelo IBGE, 2018) além de uma forte tendência ao 

uso de estratégias de mobilidade sustentável, a exemplo o uso das bicicletas. 
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A fim de atender aos interesses de todos os usuários da mobilidade urbana, do 

nosso Plano de Governo constam as seguintes ações, organizadas de acordo 

com os objetivos do Plano de Mobilidade Urbana de Gurupi: 

Ação 1: Serviço de Transporte PÚblico Coletivo 

Atualmente o município encontra-se em processo de licitação para contratação de 

serviço de transporte publico coletivo. 

Além da efetivação de empresa para a prestação de tal serviço atendendo a 

necessidade da população em qualidade propõe-se: 

 Oferta de ônibus para transporte PÚblico; 

 Oferta de 100% da frota com ar condicionado e acessibilidade, primando pelo 

bem-estar do usuário/ cidadão gurupiense; 

 Ampliação de 100% das rotas para transporte coletivo. Atualmente o 

município dispõe de 06 rotas para 12  rotas. 

 Incorporar, regulamentar e fiscalizar o transporte coletivo alternativo, como 

vans e micro ônibus de operadores independentes, de forma a criar novas 

alternativas ao automóvel individual que cubram áreas periféricas com 

maior eficiência e dinamismo, complementando o transporte coletivo de 

massa, que operaria nos corredores de maior fluxo; 

Ação 2 : Circulação Viária 

A Circulação Viária é uma rede que fornece o sentido do tráfego, deve 

colaborar para a segurança e viabilizar acesso dos usuários a todas as 

localidades da cidade. Para tanto, propomos: 

 Instalação de mini rotatórias: Tem como função principal diminuir o nÚmero 

de conflitos existentes em interseções com baixa intensidade de tráfego e 

elevado índice de acidentes, reduzindo a velocidade das aproximações e 

ordenando as conversões. As experiências com as mini rotatórias na cidade 

vêm demonstrando ser uma excelente alternativa em áreas que 

historicamente registravam grande nÚmero de acidentes que reduziram em 

80%. 

 Instalação de novos semáforos no perímetro urbano. As localizações dos 

semáforos obedecerão aos critérios indicados pelo Código Brasileiro de 

Transito (CTB). A intenção é colaborar com a ordenação do trânsito, 

buscando evitar acidentes; 

 Ampliar o trabalho educativo no trânsito; com aplicação do projeto mini  

multa e agentes mirins de transito. 

 Adquirir novos veículos e instrumentos necessários à ação de fiscalização 

educativa e corretiva para a possível execução das ações. 
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 Regulamentar os aplicativos de transporte urbano. É indiscutível a 

aceitabilidade de tal modelo de transporte no mundo e também em nossa 

cidade. No entanto faz-se necessário a regulamentação de tal modelo de 

transporte a fim de garantir a segurança ao usuário e condições de 

competitividade para todos que realizam o mesmo trabalho. 
 

Ação 3: Infraestrutura do Sistemade Mobilidade 

A Construção de alças viárias, visando à diminuição dofluxodeveículos 

pesados no centro da cidade: 

 Partindo da BR-153, passando pelo Setor Madrid, ligando à BR 242. 

 Partindo do Frigorífico, passando pela estação detratamento da BRK, 

ligando à BR 242. 

 Promoveraconstrução de novarota rápida, integrando o Viaduto BR -153 com 

Rua Lenival Correia Ferreira e a Via Universitária, criando nova alternativa de 

acesso aos setores Parque das Acácias, Campo Belo e Aeroporto, Hospital 

Regional e Universidade UnirG. 

 Promover a reestruturação (cobertura) dos pontos de ônibus. Com o 

crescimento da cidade, é indispensável a ampliação dos pontos de ônibus, 

bem como sua modernização, a fim de assegurar a segurança e bem estar dos 

usuários do serviço; 

 Instalar novos pontos de ônibus nos diversos bairros da cidade. 

 Promover a criação da Estação de Terminal de Coletivos. Tal serviço permitirá 

ao usuário uma economia de passes de transporte. 

NOTA 

Ao invés de ligar diretamente os bairros com os polos, são construídas 

Estações de Integração entre linhas do transporte coletivo, ou seja, o usuário 

passa a  fazer baldeação nas estações reduzindo o nÚmero e preços de 

passagens pela metade. Os passageiros embarcam em seu bairro nas linhas 

de pequeno porte, denominadas Alimentadoras, e, ao desembarcarem na 

estação, baldeiam para as linhas de grande porte, denominadas Troncais ou 

Estruturais. Nesse sistema, há a integração entre as tarifas das duas linhas 

utilizadas, através do Cartão/ vale transporte ou em dinheiro, reduzindo o 

gasto com transporte. Essa baldeação entre linhas é denominada Sistema 

Tronco-Alimentado. Também há o Sistema Interbairros, que liga regiões 

distantes ou polos urbanos importantes com o centro ou com outros polos e 

corredores urbanos. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baldea%C3%A7%C3%A3o
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Ação 4: Melhoria na malha viária 

 Realizar asfaltamento com CBUQ nas principais rotas do município: Av. 

Goiás, Rua 13, Rua 07, Rua 20, Av. S15, Av. D e Av. Amapá; 

 Construir calçadas com acessibilidade, buscando financiamento pÚblico a 

ser implementada visando garantir a acessibilidade aos cidadãos; 

 Criar calçadas verdes. Esse tipo de calçada melhora a mobilidade, a 

permeabilidade e embeleza a cidade. Será instituída nos principais órgãos 

do município. Podemos, ainda, instituir benefícios fiscais aos proprietários de 

imóveis que utilizarem / adotarem esse modelo. 

 

NOTA 

De acordo com a quantificação da mobilidade nas cidades brasileiras, realizada 

pela Associação Nacional de Transportes PÚblicos (ANTP, 2002), 43,6% dos 

deslocamentos com distâncias superiores a 500 m são feitos a pé, e todos os 

demais tipos de deslocamento (de carro, ônibus, bicicleta, etc.) incluem trechos a 

pé, independente da classe econômica envolvida. Para apoiar esses modais, 

prevemos as seguintes ações: 

 Manter a sinalização horizontal e vertical da área urbana. 

 Continuar a sinalização horizontal e vertical nas áreas urbanas que 

ainda não receberam tal instrumento. 

Mobilidade Sustentável 

A questão da mobilidade urbana surge como um novo desafio às políticas 

ambientais e urbanas, num cenário de desenvolvimento social e econômico do 

país, no qual as crescentes taxas de urbanização, as limitações das políticas 

PÚblicas de transporte coletivo e a retomada do crescimento econômico têm 

implicado no aumento expressivo da motorização individual (automóveis e 

motocicletas), bem como da frota de veículos dedicados ao transporte de 

cargas. Em grandes cidades de todo o mundo o plano de mobilidade urbana dá 

prioridade aos pedestres e ciclistas, especialmente nas regiões centrais. 

Estacionamentos de bicicleta adicionais estão sendo criados, além de melhorias no 

acesso a conexões entre os aeroportos e regiões mais movimentadas. 

Em Gurupi, a mobilidade sustentável se impõe por meio da integração de ciclovias e 

ciclo-rotas. O município atualmente detém um dos maiores nÚmeros proporcionais de 

ciclistas esportivos, de laser e para fins utilitários. 

Até o presente momentoa cidade apresenta 4km de ciclovia, localizada à Avenida 

Universitária e ainda 4,4km de ciclofaixa no setor Waldir Lins e Setor Bela Vista. 12Km 

de ciclo rotas distribuídas nas Av. C e B, na altura dos Bairros Nova Fronteira e Bela 

Vista. Precisamos avançar ainda mais e pretendemos ampliar essa oferta. 
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Ação 5: Criação do Plano Diretor Cicloviário 

A rede cicloviária prevista no Plano Diretor Cicloviário que pretendemos lançar, seria 

implantada na sua totalidade, garantindo continuidade e segurança no 

deslocamento dos ciclistas e de equipamentos de mobilidade pessoal. Essa rede seria 

complementada ainda com novos eixos, antes não previstos, e que seriam 

incorporados ao sistema. Pretendemos obter recursos pÚblicos e privados, para 

implementação desse Plano Diretor, com implantação e manutenção da rede 

cicloviária, contemplando parcerias e doações, sempre que for possível. 

 

Previsão de ações para se incorporarem ao Plano Diretor: 

 Ciclo-trilhas: Identificação e sinalização das ciclo-trilhas e vias rurais no 

município visando a dar segurança aos praticantes do ciclismo. 

 Implantação de ciclovia, saindo da Av. Goiás, próximo aosetor Boulevard, 

indo até o Setor Industrial, próximo a Cooperfrigo. 

 
 

Tipo de faixa Extensão Percurso 

Ciclofaixa 4km Continuação da Av. B 

Ciclovia 5km 
Na ligação  entre o Setor 

Industrial e Setor Boulevard 

Ciclo-rota 20km Em diversos bairros da cidade 

  Mapeamento e sinalização de 

ciclo-rotas nas vias rurais 

 

Para garantir segurançae qualidade aos usuários do modal “Bicicletas”, nosso Plano 

de Governo prevê, ainda: 

 Promovera instalação de bicicletários no setor central, nas praças da cidade e 

nas proximidades das ciclofaixas e ciclo-rotas. 

Outras Ações Previstas para Melhorar a Mobilidade e Acessibilidade Urbanas: 

 Proporcionar acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição 

de mobilidade nos principais espaços pÚblicos da cidade; 

 Integração dos modos de transporte pÚblico e destes com os privados e 

não motorizados; 

 Regulamentar o transporte urbano via aplicativos; 

 Regulamentar o Sistema de Transporte de Cargas; 
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 Implantar novas áreas de estacionamento nacidade; 

 Promover a extensão do modelo de estacionamento já implementado 

na Avenida Goiás, para as avenidas Maranhão, Pará, Mato Grosso e 

Piauí. 

 Manter revitalizadas as marcações de vagas determinadas (motos, 

carros, bicicletas) nas áreas centrais da cidade. 

 Manter adequada a oferta de vagas de estacionamento aos idosos e 

portadores de necessidades, conforme legislação vigente. 

Áreas e horários de acesso e circulação restrita 

 

 Viabilizar e garantir a segurança de feiras livres e outros eventos em áreas 

pÚBlicas; 

 Criar horários de acesso restrito a veículos em áreas próximas aos parques 

lineares da cidade para uso de pedestres e prática de esportes 
 

A mobilidade urbana é um aspecto de grande importância. Todos os cidadãos 

desejam exercer seu direito de ir e vir com segurança e conforto. É dever do 

município oferecer condições adequadas à mobilidade urbana para todos os 

pÚBlicos. Para gerir a mobilidade, é indispensável um trabalho transversal com 

todas as outras Secretarias Municipais, permitindo alcançar as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. O planejamento e a gestão integradas estarão 

funcionando na sua plenitude, integrando serviços PÚblicos municipais, dentre eles o 

transporte PÚblico, e garantindo uma mobilidade mais conectada, confiável e 

transparente. Cabe à gestão pública observar as mudanças e soluções que a 

tecnologia vem apresentando para o segmento. Observar os anseios de sua 

comunidade e buscar recursos para tal. 

No viés da pretendida humanização da cidade, estão previstas, 

ainda, as seguintes ações: 

 Promover ampla avaliação de todos os espaços e equipamentos urbanos, 

quanto ao cumprimento da Lei Federal Nº 10.098 de dezembro de 2000 que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida; 

 Implantar correções e ajustes de acessibilidade em todas as avenidas e 

praças da cidade, com rampas de acesso às calçadas, faixas podo-táteis 

ao longo das mesmas; 

 Promover ampla avaliação de veículos coletivos (Vans e Ônibus), quanto à 

acessibilidade dos mesmos (altura do estribo). 

 Revisar os sistemas de semáforos da cidade, introduzindo o sinal sonoro  para 

facilitar a travessia em faixas de pedestres de pessoas deficientes visuais; 
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Eixo Temático 3 – DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO:            
 

     
      

O processo de desenvolvimento urbano pressupõe um crescimento ordenado do 

território, harmonia no desenho de uso e ocupação do solo, disciplina na 

distribuição espacial das atividades econômicas, valorização da função social da 

cidade como um todo e da propriedade urbana - como preconiza o  Estatuto da 

Cidade – Lei Federal nº 10.257, de outubro de 2001 - e deve proporcionar a toda 

população melhores condições de vida, bem estar e satisfação plena, não só 

com a cidade, mas com o campo, em suas condições naturais do habitat. 

Na Gestão que pretendemos conduzir, a política de desenvolvimento urbano de 

Gurupi terá como objetivo, portanto, o ordenamento do pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade, visando a assegurar as condições favoráveis à 

produção econômica e a plena realização dos direitos dos cidadãos, tais como: 

direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental com a 

preservação e recuperação do ambiente natural, à infraestrutura urbana, à 

mobilidade, à acessibilidade, à priorização do transporte coletivo, aos serviços 

PÚblicos de qualidade, ao trabalho e ao lazer, além do cumprimento da função 

social da propriedade urbana. 

O Planejamento Urbano que pretendemos implantar e implementar deve ser 

contínuo e permanente, construído a partir da participação dos diferentes atores 

sociais para se sustentar e se adequar às demandas locais e às ações PÚblicas 

correspondentes, como forma de ordenar a ocupação urbana futura e de 

viabilizar a gestão da cidade. O Desenvolvimento Urbano do munícipio de Gurupi 

está associado à função social da terra, porém não devemos esquecer das 

pessoas que estão nessa terra, falar em desenvolvimento urbano é pensar nos 

equipamentos urbanos que devemos construir ou ampliar para melhorar a 

qualidade de vida. 

Queremos desenvolver uma gestão participativa em que o cidadão gurupiense 

opine e saiba quais as decisões serão tomadas em suas regiões, assim dividiremos 

o município em 08 (oito) regiões e em audiência pública apresentaremos 

proposta e ouviremos a comunidade. 



          PLANO DE GOVERNO 

      Gutierres – Prefeito / Eduardo Fortes - Vice 
2021/2024 

24 

 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 

 

Regularização fundiária é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à 

titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao 

meio. 

No Município de Gurupi desde 2013 vem acontecendo o processo de 

regularização bem como a aprovação de loteamentos e o desmembramento de 

imóveis urbanos que é um direito que a Prefeitura concede ao proprietário de 

dividir sua propriedade em duas ou mais partes, desde que siga as especificações 

exigidas pela mesma. 

Moradora da Periferia Recebe Título de Propriedade de seu imóvel 

 

NOSSAS PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

 Implantar ações do Plano Diretor atual, atualizando-o sempre que 

necessário, viabilizando sua implementação e constante aplicação dos seus 

instrumentos de planejamento e controle de uso e ocupação do solo; 

 Integrar as atividades de planejamento urbano e implementação das ações 

pelos setores finalísticos da administração municipal (infraestrutura, obras, 

meio ambiente, serviços PÚblicos: limpeza urbana, tráfego,  transporte, 

iluminação PÚblica etc.); 

 Elaborar Planos Setoriais, definidos no Plano Diretor como instrumentos de 

captação de recursos, contemplando as áreas de educação, sAÚde, 

cultura, habitação, desenvolvimento industrial, limpeza urbana e 

recuperação ambiental e funcional. 
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O Desenvolvimento Urbano será dividido em 3 pilares: Habitação, Expansão 

Urbana e Regularização Fundiária. 

1º Pilar – Moradia 

     Aumento quantitativo: 

• Buscar parceria junto ao Governo Federal para ampliar a oferta de unidades 

Habitacionais para suprir o déficit habitacional e beneficiar as pessoas de 

menor poder aquisitivo; 

• Disponibilizar áreas pÚblicas abrindo processo licitatório para construções 

Habitacionais em que a contra partida do município será a área e o 

beneficiário poderá financiar sua Unidade Habitacional priorizando 

servidores PÚblicos e posterior aos demais interessados. 

• Implantar nos 7 Empreendimentos já existentes: Alvorada I e II, Campo Belo I 

e II, Morada Verde, Madrid e João Lisboa, imperativa/ associações de 

Empreendedorismos tais como: 

 Alimentos e Bebidas 

 Vestuários 

 Beleza 

 Automotiva 

 Melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda com convênios ou 

emendas para a melhoria de casas. 

 

2º Pilar – Expansão Urbana 

 Definir junto com a comunidade atendendo aos requisitos da Lei Municipal, 

Federal e Estadual qual o Equipamento Urbano que devem ser implantados 

em Gurupi, atendendo assim os anseios da comunidade. 

3º Pilar – Regularização Fundiária 

 Regularizar os setores de Gurupi que não são regularizados e tem casas 

construídas antes de 2015, dando continuidade ao trabalho que já está 

sendo realizado o cidadão passa a ser Dono de Fato e de Direto. 
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Modelagem de Gestão do Desenvolvimento Urbano Sustentável 

Este modelo está calcado em 3 estratégias de sustentabilidade nos bairros 

integrantes de cada Território, a seguir delineados: 

ESTRATÉGIA 1 :  Sustentabilidade Funcional ou do Padrão de 

Urbanidade 

Resgate e Manutenção das Condições Físico-Urbanísticas e Infraestruturais, 

considerando:  

 Requalificação Urbana de ruas, praças, avenidas, espaços de 

convivência, praças poliesportivas, áreas de lazer, entre outras. 

 Recuperação e humanização de calçadas, estacionamentos, pontos de 

ônibus, mobiliário urbano, equipamentos comunitários, no foco do conforto, 

beleza estética e funcionalidade, sob a ótica da acessibilidade e satisfação 

dos cidadãos e usuários. 

 Humanização da acessibilidade e mobilidade urbana, estendendo 

benefícios a crianças, idosos, deficientes físicos ou pessoas com  dificuldades 

de locomoção: rebaixamento de guias, implantação de rampas, entre 

outros. 

 Revisão geral da rede de iluminação PÚblica e cênica, com valorização da 

segurança e destaque para os cenários urbanos com ênfase turística. 

 

ESTRATÉGIA 2 : Sustentabilidade Ambiental 

Resgate e Manutenção das Condições Socioambientais e Infraestruturais, 

considerando:  

 

 Manutenção dos elementos de suporte à rede geral de esgotamento 

sanitário. 

 Revisão e ampliação dos serviços de coleta e destino final dos resíduos 

sólidos – implantação do “marketing” e manutenção da condição de 

“Cidade Limpa”. 

 Ampliação de sistemas de reciclagem dos resíduos sólidos. 

 Requalificação de áreas degradadas. 

 Implantação maciça do Programa de Arborização Qualitativa em todas as 

macro áreas da cidade. 
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ESTRATÉGIA 3 : Sustentabilidade Social e Econômica 

Inclusão Social, considerando: 

 Ampla revisão do funcionamento das Unidades de SAÚde, incluindo as do 

tipo UBS e ou UPA; 

 Implantação de Centros Municipais de Educação em Tempo Integral ou 

para Turnos Intermediários; 

 Implantação de Equipamentos de Melhoria de Renda / APLs – Arranjos 

Produtivos Locais, a partir do aproveitamento de cadeias produtivas 

existentes; 

 Implantação de InDÚStrias Comunitárias nos anéis (bairros) periféricos; 

 Implantação experimental de Vilas Mistas de Moradia e Trabalho 

Autônomo, em bairros periféricos. 

 Implantação de Complexos Integrados de Habitação e  Polos de 

Emprego e Renda com instalação de Unidades Industriais não poluentes, 

em  parceria com o empresariado gurupiense. 

 

Eixo Temático 4 – DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

 

A Assistência Social faz parte dos pilares da Seguridade social, sendo os outros 

dois a Previdência e a Saúde. A Constituição Federal prevê a Assistência Social 

como política pública, na qualidade de um direito fundamental e social. Assim, a 

Assistência se mostra como um direito disponível a quem dela necessitar, ou seja, 

não é universal, é prestada para indivíduos que comprovem a necessidade de 

usufruto de tais atividades sociais, sem necessidade de contribuição à seguridade 

social. 
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Ela, como um dos pilares da Seguridade que visa garantir o bem-estar universal, 

se apresenta para preencher lacunas que são deixadas pela previdência social. 

Tal relação pode ser vista principalmente no fato de que a previdência é 

prestada àqueles que contribuem com ela, em contrapartida, a assistência é 

prestada àqueles que necessitam, mas não podem contribuir. Assim, busca 

abarcar situações que não são contempladas pela previdência, visando a 

efetivação do Princípio da Universalidade da Seguridade Social. 
 

Objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III -    a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

Com isso a política da assistencia social se consildou por meio da Política 

Nacional de Assistência  Social  –  PNAS  (2004)  e  Norma  Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social –  NOB/SUAS  (2005)  consolidam  a  política  

de assistência social em um sistema  único,  na  qual  se  destaca  a garantia da 

previsão e continuidade das ações. 

Para tanto, a Lei Orgânica de Assistência Social –  LOAS  (1993)  estabelece  no  

artigo 30, inciso III, como uma  das  condições  para  repasse  de  recursos 

financeiros, a elaboração do Plano de Assistência Social rompendo desta forma, 

ações fragmentadas, instituindo a cultura do planejamento com base no 

conhecimento e estudo da realidade,  permitindo  o  monitoramento  e  a  

avaliação das ações para garantir a qualidade dos serviços, além de organizar, 

regular e nortear a execução da política pública de assistência social definindo 

suas prioridades de ações nos níveis de proteção social básica e especial. 

Com o foco nas referidas regulações que discorrem sobre a implantação da 

Política de Assistência Social, a SEMTAS de Gurupi – TO concentrou seus esforços 

na construção de um plano norteador para expressão das políticas e dos 

compromissos de assistência social. 

Assim o fizemos, por entender que o Plano Municipal de Assistência Social é um 

instrumento legal que, além de sistematizar as ações e planejar o processo de 

implementação pelo período de 2014 a 2017, contempla serviços, projetos, 

programas, benefícios socioassistenciais e fortalecimento dos conselhos que 

foram implantados e adequados às novas legislações e na perspectiva de 

direitos e exercício de cidadania para quem dela precisa, rompendo com a 

visão assistencialista e de benesse que perdurou por vários anos. 
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A necessidade da construção coletiva possibilitou o reconhecimento, valorização 

e mobilização das potencialidades dos cidadãos, das capacidades das  famílias  

e   do empenho dos profissionais e trabalhadores do SUAS, ressaltando a valorosa 

contribuição dos conselheiros, dos trabalhadores e profissionais da área e 

representantes de políticas públicas que tem interface com a Assistência Social, 

além da sociedade civil. 
 

Foram contempladas as propostas referendadas nas últimas Conferências 

Municipais de Assistência Social, as  metas  do  Pacto  de  Aprimoramento  da 

Gestão do SUAS; também foram  utilizados  como  embasamento  o  Plano  

Plurianual 2014-2017, o Orçamento Municipal 2014 e Resolução nº 18, de 15 de 

julho de 2013 da Comissão Intergestores Tripartite,  a  qual  dispõe  acerca  das  

prioridades e metas específicas para a gestão municipal do Sistema Único de 

Assistência Social. 

Vale destacar que a conquista deste documento deve-se ao anseio do Plano 

Municipal é um caminho simbólico a ser percorrido de mãos dadas com as 

esferas estadual e federal. Um caminho aberto na construção de uma cidadania 

que favoreça o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos usuários da 

política do SUAS. 

NOSSAS PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO E A ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de segurança 

alimentar com foco na diminuição da insegurança alimentar a exemplo do 

PAA – Programa de Aquisição de Alimentos. 

 Expandir o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o 

objetivo de fortalecer as relações familiares e comunitárias, prevenindo 

situações de risco social, ocorrendo com grupos de crianças, adolescentes, 

adultos e idosos. 

 Fortalecer as instâncias de controle social (conselhos municipais ligados a 

secretaria), conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 

democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada. 

 Fortalecer a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, 

estaduais e federais cujo foco seja a mitigar os impactos ocasionados por 

situação de pobreza. 

 Fortalecer e incentivar a manutenção permanente de programas de 

combate às drogas, colaborando com os órgãos de segurança em todas as 

suas ações. 
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 Promover a implantação de mais uma unidade de CRAS com polo de 

Cadastro Único, visando atender as áreas descobertas da região do outro 

lado da BR sentido Dueré. 

 Promover a implantação de uma Casa de Acolhimento para família/adultos. 

 Realizar um mapeamento das famílias de Gurupi usando as agentes de 

saúde e assistentes sociais. Nesse mapeamento poderemos identificar 

composição familiar e suas necessidades. Teremos condições de saber as 

condições de saúde, escolar e financeira; saber quantos idosos em situação 

delicada de sobrevivência. E a partir das informações, poder planejar ações 

efetivas nas áreas de educação, esportiva, saúde e econômica. 

 Promover a capacitação dos profissionais da secretaria a serem inseridos na 

programação da Escola de Formação do Servidor instituindo o núcleo de 

educação permanente. 

       Centro de Convivência para idoso 

 Construir Centro de Convivência para idoso com integração de esporte, 

lazer, cultura, saúde e atividades sociais. 

AÇÕES VOLTADAS PARA A MULHER 

Propostas para o fortalecimento das políticas públicas voltada à Mulher: 
 

1) Fortalecimento do Controle Social, Conselho Municipal do Direito da Mulher – 

COMDIM. 

2) Reestuturar a Coordenação da Mulher, transformando-a em um Centro de 

Referência em Atendimento à Mulher - CRAM com assistência jurídica, social 

e psicológica. 

3) Ampliação das vagas e cursos de qualificação profissional no Centro de 

Capacitação Profissional de Gurupi voltados para mulher. 

4) Ampliar as oficinas manuais realizadas nos equipamentos do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS. 

5) Articular parcerias para a criação do núcleo de inclusão da mulher no 

mercado de trabalho. 

6) Intensificar o calendário anual de palestras, campanhas informativas de 

violência contra a mulher, de orientação e prevenção. 

7) Fortalecer a rede entre os órgãos de proteção e garantia dos direitos da 

mulher, com criação de um comitê gestor. 

8) Fortalecer a parceria do projeto na rádio “Programa Espaço Feminino”, 

espaço que toda semana tem convidadas relatando suas histórias de vida, 

profissional, superação, empoderamento feminino. 

9) Ampliar a programação da “Semana do Bebê” que é realizada em 

novembro, com uma cobertura mais ampla para a mulheres gestantes com 

palestras, encaminhamentos, acompanhamento e fornecimento dos kit 

bebês; 
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10) Promover ações de visibilidade e empoderamento com enfoque no 

desenvolvimento da autoestima e valorização pessoal; 

11) Desenvolver projetos que contemplem incentivos fiscais destinados à mulher; 

 

 

AÇÕES VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

 

Propostas para o fortalecimento das políticas públicas voltada à 

criança e adolescente 

 

1) Fomentar a capacitação através de cursos de capacitação e 

profissionalizantes que atendam as reais necessidades dos jovens da 

cidade; 

2) Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos serviços e 

programas contra todas as formas de violência decorrentes de negligência, 

abuso, maus tratos, exploração sexual em relação à criança e ao 

adolescente; 

3) Desenvolver um projeto em parceria com o terceiro setor para propagar 

ações juvenis nos diversos bairros, espaços e públicos; 

4) Fortalecer, em parceria com o setor privado, o projeto “Primeiro Emprego”, 

com o objetivo de encaminhar os jovens de 16 a 24 anos, ao mercado de 

trabalho. 

5) Fomentar campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e 

drogas nos diversos bairros do município; 

6) Fortalecer do Controle Social, Conselho Municipal do Direito da Criança e 

do Adolescente – CMDCA. 

7) Ampliar as oficinas recreativas, educacionais, culturais realizadas nos 

equipamentos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 
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Eixo Temático 5 – RENOVAÇÃO DA IMAGEM URBANA:                         

Ilustrações com base em Referências Projetuais pesquisadas em internet 
 

A cidade é composta por diferentes elementos autônomos como ruas, prédios, 

casas, entre outros, que constituem a estruturação denominada contexto urbano.  

O contexto da cidade contribui para a sua significação, sendo assim, qualquer 

alteração e/ou mudança que ocorra no contexto urbano implicará na 

modificação daquele significado primeiramente estabelecido. Quando se pensa 

no ambiente urbano como um todo, vê-se que estes elementos se relacionam 

entre si, proporcionando a apreensão da cidade como unidade em uma 

percepção global e contínua. “Entendida como unidade de percepção, a 

cidade não é mais um dado, mas um processo contextual onde tudo é signo, 

linguagem” (FERRARA, 1986, p. 119). 

Tendo em vista que a cidade se faz uma construção no espaço, cada cidadão 

construirá, cotidianamente, uma relação com ela por meio de sua vivência e das 

informações urbanas com as quais tem contato, promovendo associações e, 

assim, impregnando-as de significados. Dessa maneira, cada pessoa irá criar 

algum tipo de relação com o ambiente que culminará em uma representação, 

em uma imagem urbana. Contudo, segundo Ferrara (1993) essa imagem não é 

rígida, mas é percebida em um  processo dinâmico, corrente e seletivo, no qual o 

indivíduo apreende a representação a partir de seu repertório individual ou do 

repertório coletivo. 

No território urbano, o corpo do sujeito e o corpo da cidade formam um, estando 

o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o destino de um 

não se separa do destino de outro. Em suas inÚmeras e variadas dimensões: 

material, cultural, econômica, histórica etc. O corpo social e o corpo urbano 

formam um só. Para nossa época, a cidade é uma realidade que se impõe com 

toda sua força. 
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Gurupi, a despeito de uma ampla e expressiva requalificação urbana levada a e 

feito pela atual Gestão Municipal, deve ampliar o atendimento aos muitos 

anseios e aspirações dos cidadãos que nela vivem e que alimentam no 

inconsciente coletivo referências de imagens urbanas bastante significativas em 

outros centros urbanos do país. 
 

PRAÇA D’ABADIA 

 

A convivência dos gurupienses com imagens urbanas que se tornaram signos da 

sua cidade vem sendo enriquecida pelos espaços e ambientes renovados e 

revitalizados na atual gestão, de tal maneira que aos poucos vão se 

incorporando ao imaginário dos habitantes. 

Esse processo de valorização do espaço urbano está intrinsecamente 

relacionado com o sistema de imagens urbanas que interagem com os hábitos e 

costumes dos usuários desses contextos. Há, por outro lado, a necessidade de 

criar novos referenciais para a imagem urbana como um todo, pelo 

aproveitamento de ideias renovadoras para espaços antes tidos como 

desqualificados ou ociosos e que podem ganhar vida e função. 

Nessa direção destacamos no bojo de nossas propostas para o tema 

RENOVAÇÃO DA IMAGEM URBANA, a continuação das intervenções que visam a 

proporcionar uma repaginada na cidade, multiplicando as ações e introduzindo 

novos conceitos, com a incorporação de inovações tecnológicas nos espaços, 

situações (eventos) e equipamentos urbanos no sentido de obter uma paisagem 

urbana efetivamente renovada, e, ao mesmo tempo preparando a cidade para 

o futuro. 

A simples aplicação do Programa GURUPI CIDADE HUMANIZADA, já 

proporcionará a nossa cidade um novo tempo de se desfrutar de soluções que 

buscam o equilíbrio do tripé da sustentabilidade a partir dos parâmetros que a 

tornarão um lugar ambientalmente equilibrado, funcionalmente bem resolvido e 

esteticamente cada vez mais belo. Resultado presumível: Cidade Humanizada e 

Cidadãos Felizes e com a autoestima elevada. 
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Eixo Temático 6 – DINAMIZAÇÃO SOCIOCULTURAL 

ESPORTE, LAZER E CULTURA 

Exemplo de Intervenção de Renovação da Imagem Urbana realizada em Gurupi, 

na Gestão 2013/2020 

ANTES DEPOIS 
 

 

O antropólogo mexicano Nestor Cancline, estudioso dos conflitos multiculturais na 

globalização, entende que a população das cidades que sofrem fluxos 

migratórios, com perda de população por falta de oportunidades ou incremento 

de novos contingentes, vive dois grandes dilemas de natureza cultural: a 

dissolução das monoidentidades e o reposicionamento das culturas tradicionais 

locais, diante dos avanços dos meios eletrônicos de comunicação. 

Essa fragmentação da monoidentidade gurupiense deu-se num momento em 

que os meios de comunicação via satélite passaram a exercer enorme influência 

na formação cultural da sociedade, trazendo para a cultura local conceitos e 

paradigmas da cultura globalizada. 

Diante desse contexto, entendemos que políticas PÚblicas voltadas para 

promover a dinamização sociocultural da sociedade, como um todo, devem 

contemplar as áreas de esportes, lazer e cultura, interagindo de forma integrada, 

no âmbito municipal, e devem levar em consideração esta multiplicidade 

cultural e buscar a convivência e a reciprocidade entre  a  existência  

comunitária e a internacionalização oferecida pelos meios de comunicação. Em 

outras palavras, a tradição não sobrevive sem a modernidade e a modernidade 

necessita da tradição. 

O local não sobrevive sem o universal e o universal não sobrevive sem o local. É 

urgente promover o desenvolvimento integrado das pessoas através das artes, 

condição indispensável para o exercício pleno e responsável pela sua cidadania. 
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Considera-se importante que instituições culturais e educativas facultem mais 

ferramentas e condições que facilitem no jovem o processo criativo ou o 

desenvolvimento da sua criatividade. Estes espaços/serviços deverão ser 

democráticos e nunca dogmáticos relativamente à sua intervenção cultural e 

deverão caminhar no sentido da inovação para criação de novos paradigmas e, 

desta forma, proporcionar a evolução sustentada. 

Por outro lado as práticas esportivas se constituem num elemento agregador e de 

promoção social, à medida que podem representar um fator de inclusão e de 

afastamento dos jovens da delinquência e das drogas. Daí a importância de um 

Projeto de Dinamização Sociocultural como o que ora propomos para a nossa 

amada Gurupi. 

ESPORTE E LAZER 

O esporte e o lazer são duas vertentes de integração social, de promoção da 

cidadania, de socialização de segmentos diferenciados da sociedade, de 

redução do stress e das tensões urbanas, de reinserção de jovens 

delinquentes à estrutura da sociedade, entre outros benefícios. O esporte 

performático por seu turno tem se consagrado como grande negócio na 

atualidade, gerando emprego e renda para diversos setores da economia. 

AÇÕES PARA INCREMENTAR O ESPORTE E O LAZER 

 Incentivar as competições amadoras de ciclismo inserindo no calendário 

anual de eventos esportistas, dado o crescimento do esporte na região;

 Organizar calendário esportivo contemplando: olímpiadas escolares, jogos 

estudantis, campeonatos intermunicipais e interestaduais nas diversas 

modalidades esportivas, corridas de rua, maratonas, ciclismo e outros;

 Realizar Conferência Municipal da Juventude e Esporte;

 Firmar Convênios e Parcerias com a: Federações, Associações, Clubes e 

Organizações esportivas para desenvolver um grande projeto esportivo 

para o Município de Gurupi;

 Viabilizar recursos para construção de praças com quadras poliesportivas 

de alto padrão em cada microrregião contendo: campo de futebol com 

alambrado, quadra para prática de jogos na areia, quadra de futsal,  

academia ao ar livre, pista de atletismo, tabela de basquete entre outros;

 Criar escolinhas de futebol e estabelecer parcerias para a iniciação 

esportiva em todas as modalidades esportivas atendendo crianças a partir 

de 06 anos de idade lavada aos bairros da cidade com o apoio do Centro 

Universitário UnirG ou outras parcerias público privadas;
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 Incentivar e promover a participação do desportista em eventos esportivos 

nas mais diversas modalidades em outros municípios ou estados por meio da 

Lei de incentivo ao desporto, mantendo a mesma atualizada de acordo 

com a demanda e resultados dos esportistas beneficiados.

 Promover festival de artes e talentos para a juventude;

 Revitalização dos campos de futebol já existentes

 Projeto de lazer e cultura para as crianças em parceria com as demais 

secretarias municipais

 Promover o Projeto Sábado no Parque com brincadeiras, danças, jogos 

educativos, apresentação de capoeira, dança, ginástica, jogos e muita 

diversão para as famílias gurupienses, e principalmente, para as crianças.

 Ampliação da academia da 3º idade em todos os pontos estratégicos da 

cidade com a realização de aulas periódicas de ginástica e interação.

 Circuito de corridas de ruas a serem realizadas em todos os setores da 

cidade;

 Jogos de interação da 3ª idade em parcerias com os programas das 

demais secretarias municipais.

 Fomentar a prática de esporte para reduzir criminalidade

 Propor a transformação do Ginásio da UnirG localizada no setor Novo 

Horizonte em Centro Esportivo de Excelência para atender comunidade 

acadêmica e projetos sociais com crianças de baixa renda e também a 

comunidade em geral.

 Sediar eventos esportivos como jogos universitários, que movimentam a 

economia local.

 Criar os Jogos abertos de Gurupi com diversas modalidades esportivas.


AÇÕES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE 

 Valorizar a participação social dos jovens no planejamento do município e 

na elaboração das legislações orçamentárias como o PPA (plano 

plurianual), LDO (lei de diretrizes orçamentárias) e LOA (lei orgânica anual), 

com a criação e o fortalecimento do Conselho Municipal de Juventude e o 

incentivo à presença da juventude inclusive em outros conselhos, câmaras 

temáticas e grupos de trabalho, conferências e construção de planos, 

programas e políticas, assegurando a aplicação das demandas 

apresentadas e aprovadas nestes espaços.

 Criar/Consolidar espaços de gestão participativa das políticas de juventude, 

com maior atenção à criação de Conselhos de Juventude, de modo a 

estimular criação de órgãos gestores de Juventude no município e instituir o 

Fundo Municipal de Juventude.
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 Elaboração e implantação do Plano Municipal da Juventude com 

participação efetiva dos jovens.

 Fortalecer a Educação Integral como instrumento de transformação social e 

expandir a rede de proteção social, aperfeiçoando e fortalecendo as 

instituições para assegurar a promoção de políticas públicas de amparo aos 

estudantes.

 Instalar o ESPAÇO JOVEM destinados à apoiar os jovens através de ações de 

acolhimento, inclusão social, emancipação social, cultural e política 

executados por meio do direcionamento do jovem à utilização dos serviços 

públicos ofertados na rede e desenvolvimento de programas tais como:

 Programa Estágio Juvenil voltado para teste vocacional;

 Programa Meu Primeiro Emprego;

 Programa Jovem Empreendedor com orientação e apoio técnico 

para abertura de micro e pequenas empresas;

 Programa Cultura Jovem com identificação e direcionamento do perfil 

artístico

 Programa Gurupi Aprova com fornecimento de cursos pré- vestibular e 

para concursos públicos a serem ofertados sazonalmente para jovens 

baixa renda.

 Programa de Inclusão Digital

 Realização do Dia D da Juventude com programações variadas na área 

do esporte, cultura e recreação.

 Fortalecer a rede de atendimento a mulher vitima de violência doméstica e 

familiar;

 Promover a ampliação de mais cursos ofertados pelo Centro de 

Capacitação Profissional de Gurupi.

Criação de projetos a serem desenvolvidos na elaboração do Plano 

Municipal da Juventude com as seguintes temáticas: 

GURUPI EM FÉRIAS - Atividades esportivas realizadas no período das férias de 

julho nos principais locais de Gurupi, sendo uma opção para os moradores e os 

turistas que visitam a cidade; 

PROJETO ATIVAÇÃO E VIDA SAUDÁVEL- Programa de incentivo a qualidade de 

vida, realizado por professores e acadêmicos das áreas afins do Centro 

Universitário UnirG, com o objetivo de fornecer aos moradores de Gurupi 

informações que oriente os praticantes a forma adequada da prática esportiva. 

PROJETO DE PROTAGONISMO JUVENIL – realização de encontros diretos com a 

juventude, fomentando o protagonismo do segmento, através dos grêmios 

estudantis, representantes de grupos, integrantes do Conselho dentre outros que 

se destacam no movimento jovem. 
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PLANO JUVENTUDE VIVA - Visa a erradicação da violência contra o jovem, 

especialmente aqueles que são alvo de ações de intolerância preconceituosa; 

PROJETO “E AGORA? SEXO, DROGAS E TECNOLOGIA” – Projeto realizado nas 

Escolas da rede municipal, visa discutir temas que são considerados tabus entre 

os pré- adolescentes, levando profissionais de cada área abordada para tratar os 

temas de forma descontraída e diferenciada; 
 

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - Implementar a Lei de Incentivo ao Esporte 

Municipal por meio de isenção fiscal o patrocínio de algumas modalidades 

esportivas, fomentando a parceria público-privado garantindo o crescimento do 

esporte local; 

PROJETO ECO JOVEM – Oficinas e palestras relativas a meio ambiente e 

sustentabilidade. 


CONSTRUÇÃO DE PARQUES TEMÁTICOS 

PARQUE POUSO DO MEIO 

O Parque Pouso do Meio é um projeto arquitetônico e audacioso da gestão 

atual e que contemplamos neste nosso Plano de Governo. 

O Parque terá uma área total de 180.000 m², preservando uma área de 420.000 

m² de matas nativas, ligando a Avenida Goiás à BR-153, margeando o córrego 

Pouso do Meio. O local terá o acesso principal pela Avenida Goiás com um 

amplo espaço para feiras ao ar livre e estacionamento. E contará também com 

um pórtico moderno na entrada. 
 

PARQUE POUSO DO MEIO 
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PROGRAMA DO PARQUE POUSO DO MEIO 

 Um belo lago com uma extensão de 65.000 m² de lâmina d’água com 

pedalinhos e chafarizes dentro do lago;

 Espaço com Quiosques e playground para lazer das crianças;

 Banheiros e observatórios com vista para o lago;

 Mirante em Deck à margem do lago;

 Cascata artificial;

 Pista de caminhada e ciclismo com uma extensão de 5 km em volta do 

parque;

 Pátio com academia ao ar livre;

 Ponte de madeira para travessia do lago;

 Talvegues naturais preservando as nascentes do lago;

 Segundo acesso pela Rua 14 com entrada para o Parque Ecológico que 

terá uma trilha ecológica com 2,5 km de extensão, proporcionando um 

contato direto com a natureza exuberante da região;

 A trilha ecológica terá mais de 10 abrigos ao longo do percurso para 

descanso ou observação da natureza;

 O Parque terá 3 Praças distribuídas em pontos estratégicos da sua 

extensão.  Elas terão quiosques, playground, pergolado, arborização com 

um ambiente agradável e saudável, circuito de skate, quadra poliesportiva, 

academia ao ar livre e com estacionamento pelo acesso via BR-153.

 O Parque Pouso do Meio foi pensado para proporcionar lazer e qualidade 

de vida a população e aos visitantes, preservando ainda mais as águas do 

córrego pouso do meio e a natureza local para as presentes e futuras 

gerações, além de promover e conscientização ambiental.

 

 

PARQUE ESTAÇÃO CIDADANIA 

Construir o Parque Estação Cidadania, um moderno parque com infraestrutura 

para oferecer à comunidade um lugar integrado, onde se trabalhe cultura, 

educação, assistência social e saúde, que já uma realidade com projeto 

aprovado e recurso federal angariado junto ao Ministério da Cidadania, disporá 

da seguinte estrutura: 
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PARQUE ESTAÇÃO DA CIDADANIA 

 

O Parque contará com: 

 1 palácio da cidadania com 350,00 m²;

 Multi espaço de convivência, educação e assistência social;

 1 ginásio de esportes coberto com vestiários de 1.500 m²

 1 quadra de futebol de areia com 1.200 m² iluminada

 1 quadra de tênis 650,00 m² iluminada

 2 quadras poliesportivas sem cobertura iluminada com 740,00 m² cada

 3 quiosques comercial com 36,00 m² cada

 2 banheiros público com 70,00 m² cada

 1 pista de skate com 250,00 m²

 1 quiosque de vivência, redário e leitura com 225,00 m²

 1 quadra de vôlei de areia iluminada com 650,00 m²

 4 byke stop com 28 vagas cada

 18 conjuntos de banco e lixeira em aço

 Playground com 1.250,00 m²

 1 abrigo panorâmico com 55,48 m²

 LOGRADOUROS

 1.960,00 m² de vias asfaltadas
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 500,00 m de drenagens

 Sinalização educativa, vertical e horizontal no entorno

 Acessibilidade

 500,00 m² de calçadas em ruas

 

PARQUE MUTUCA 

Continuar a revitalização do Parque Mutuca em toda sua extensão, e será 

ofertado para a população como uma alternativa sustentável para diminuir os 

impactos ambientais da extensão urbana e para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. 

No parque além da preservação das espécies nativas e da reurbanização 

adequada das margens do córrego, será criado uma zona de circulação com 

ciclovia, áreas de descanso com bancos e pergolados e pista de caminhada e 

corrida, destacando o município como exemplo nacional de mobilidade urbana 

e conscientização ambiental. 
 

 

PARQUE MUTUCA 

 

AÇÕES VOLTADAS PARA A CULTURA  

 Estabelecer parcerias com as Associações Artísticas da Comunidade.

 

 Efetivar as ações voltadas às diretrizes do Fundo Municipal de apoio à  

cultura.

 

 Ofertar oficinas permanentes de artes cênicas, musicais e visuais no Centro 

de Convenções Mauro Cunha.

 Criar grupos artísticos municipais e viabilizar suas produções, bem como a 

circulação de seus produtos por meio de mostras culturais e eventos 

inseridos no calendário cultural.



          PLANO DE GOVERNO 

      Gutierres – Prefeito / Eduardo Fortes - Vice 
2021/2024 

42 

 

 

 Criar o museu de Gurupi em diversos formatos, como físico e virtual, 

buscando disseminar a cultura local e seu contexto histórico.

 Organizar e divulgar a História da Arte de Gurupi, com base científica.

 

 Ofertar formações continuadas para os artistas através da promoção de 

palestras e oficinas.

 Divulgar o fazer artístico municipal nas diversas mídias digitais.

 

 Criar o dossiê artístico integrado e dinâmico que contemple o fazer cultural 

do artista com informações da sua área de atuação.

 Criar um calendário cultural que envolva todas as manifestações culturais a 

ser gerenciado pela SECULT.

 Utilizar o espaço externo do Centro de Convenções Mauro Cunha como um 

espaço de múltiplas atividades culturais.

 Dar continuidade às edições do Arraiá da Amizade.

 Apoiar as manifestações da cultura popular, ligados à comunidade, às 

organizações religiosas ou Associação de Bairros.
 

 Incentivar o desenvolvimento do artesanato e trabalhos manuais na cidade 

de Gurupi, inserindo - os nos eventos culturais.

 Realizar feiras de economia criativa, incentivando o artesanato e os 

trabalhos manuais e ceder um espaço fixo a comercialização de produtos 

artísticos.

 Produzir o Carnaval de Gurupi valorizando os artistas regionais e apoiando os 

blocos carnavalescos.

 Implementar Ações e Projetos Artísticos na Biblioteca Municipal de Gurupi.

 Realizar Festivais de Teatro e Circo, de Dança e Expressão Corporal

 Realizar Exposições e Instalações de Artes Visuais

 Organizar Mostra Acadêmico-Científica de Artes, em parceria com as 

Instituições de Ensino do Município.

 Apoiar e incentivar ações da Academia Gurupiense de Letras.

 Realizar concurso de fotografia, residências e lojas comerciais e 

apresentações artísticas no período natalino.

 Trabalhar de forma transversal com todas as áreas do governo municipal.

 Criar, revitalizar e ocupar novos espaços culturais nos bairros da 

comunidade.
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 Executar e manter atualizado o calendário cultural da cidade, inserindo a 

realização de eventos tradicionais como os Festivais, Concurso Benjamim 

Rodrigues de Poesia Falada, entre outros.

 Efetivar políticas públicas na área cultural com providências efetivas para 

colocar Gurupi no circuito de grandes espetáculos culturais através da 

participação efetiva dos representantes do Conselho Municipal.

 Colocar em prática da lei de incentivos fiscais para empresas investirem na 

cultura gurupiense.

 Realizar editais de incentivo à produção e circulação cultural nas diversas 

áreas culturais, conforme calendário e aprovação do Conselho Municipal, 

por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

 Implantar o Plano Municipal de Cultura, reorganizando-o a cada dois anos 

por meio da Conferência Municipal de Cultura.

 Promover o Concurso de poesias nas escolas em parceria com a Secretaria 

de Educação com premiação e inserção do resultado nas mostras culturais 

ou mesmo propositura de publicação através de parcerias.

 Estimular música nas escolas estendendo o projeto de iniciação da música 

desenvolvida pela secretaria.

 Criação do Farol do Conhecimento em vários bairros, onde as crianças terão 

leituras teatralizadas, filmes e biblioteca com computadores com o objetivo 

de inspirar o conhecimento em crianças de baixa renda.

 Viabilizar a captação de recurso para edificação de novos equipamentos 

culturais em diferentes regiões do município;

 Desenvolver uma política de fortalecimento da Literatura por meio da 

modernização da Biblioteca, ampliando sua atuação para envolver a 

comunidade externa, desenvolvendo simultaneamente as Feiras de 

Artesanato e Feira Literária.

 Estreitar laços com outras secretarias de cultura do Estado, para criar 

intercâmbios entre artistas, com cursos, workshops e apresentações.
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ESTRUTURAR E LANÇAR O PROGRAMA 

É GURUPI NO CAMINHO CERTO 

MÓDULO II                                 

PARA TODO O MUNICÍPIO DE GURUPI 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM TODO O 

TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO 

Um Programa que abrange todos os temas que integram a promoção do 

desenvolvimento sustentável do município, contemplando os aspectos que 

interferem no bem estar e na qualidade de vida dos habitantes do nosso 

município e visa ampliar qualitativamente os indicadores de desenvolvimento 

humano, atendendo ao que preceitua as exigências da ONU para as cidades no 

mundo inteiro. 

A maioria dos projetos aqui propostos já se inserem no exitoso Programa 

DESENVOLVE GURUPI iniciado na atual gestão e que pretendemos dar 

continuidade a sua implementação, naturalmente avançando em novas 

conquistas e utilizando ainda mais todas as inovações tecnológicas adotadas nas 

cidades e nos territórios rurais desse imenso Brasil e no mundo. Porque Gurupi está 

no Caminho Certo, deve se preparar para o futuro e proporcionar a atual e as 

futuras gerações um cada vez mais completo quadro de bens e serviços que dão 

corpo e alma ao desenvolvimento sustentável e humanizado. 

Esse novo Programa contempla 12 Temas que configuram o pleno 

desenvolvimento social e econômico do nosso município na direção de perseguir 

a tão desejada sustentabilidade que nos permitirá garantir a  qualidade de vida, 

com ampla oferta de bens e serviços para as futuras gerações, preservando a 

natureza e mantendo os recursos naturais renováveis protegidos continuamente. 
 

São 11 (onze) os Temas que constituem o nosso propósito de atender a todo o 

território de Gurupi, apresentando o panorama atual e as nossas propostas que 

gerarão projetos audaciosos, mas perfeitamente factíveis e realizáveis, pois 

garantimos a nossa luta por captar e bem aplicar recursos provenientes de todas 

as esferas de Governo e do capital privado, atuando em parcerias saudáveis e 

dignas. 
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TEMA 1 – SAÚDE 

PROJETO 1 – SAÚDE HUMANIZADA 

Saúde Para Todos 

O que pensamos sobre saúde:  

 
 

Saúde é vida! 

 
E é nosso compromisso levar saúde a todos os cidadãos gurupienses, 

indistintamente, em todo o território de Gurupi. 

Estamos propondo um modelo de sAÚde para o município e para a cidade, 

voltado para o atendimento da população no nível primário, ou seja, para a 

assistência médica preventiva, para a educação em sAÚde e para a vigilância 

epidemiológica e sanitária. 

Esse novo paradigma está calcado, principalmente, nos programas de  saÚde da 

família e de agentes comunitários de sAÚde. 

 

“A preocupação com a Saúde de Gurupi é de 

todos nós: da classe política e da sociedade 

organizada da cidade, do município e da região”. 
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O que Propomos para a Saúde em GURUPI                
 

 

 PLANO DE CARGOS, CARREIRAS e REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES  

         Garantir a implantação do PCCR aos servidores da saúde, dando 

continuidade nas ações já iniciadas de estudo e levantamento de dados. 

 Promover a capacitação dos profissionais da saúde a serem inseridos na 

programação da Escola de Formação do Servidor instituindo um plano de 

capacitação rotativa para capacitações especializadas.

 Valorizar a equipe administrativa, dando destaque para os profissionais com 

capacitação técnica e de carreira através do programa de banco de 

talentos.

 HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO

         Viabilizar recursos para a implantação do HOSPITAL MUNICIPAL 

UNIVERSITÁRIO e integrar de forma efetiva as atividades de residência 

médica do Centro Universitário UnirG. 

 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 Incluir as especialidades médicas nas Unidades Básicas de Saúde para dar 

agilidade nos atendimentos e diminuir tempo de espera no tratamento. 

 Construção do novo prédio das Unidades Básica de Saúde: São José, Bela 

Vista e Vila Nova, novo espaço que possa adequar as demais unidades. 

Para atender em estrutura a sua população. E com o crescimento 

acelerado do setor precisa ampliar equipes para prestar assistência a essas 

comunidades, conforme preconiza a política de atenção a sAÚde e 

comunidade.

 Promover a reformulação das áreas de atendimento das UBS’s com vistas a 

aproximar o munícipe da unidade e buscar maior interação do mesmo com 

a sua comunidade.

 Equipar as Unidades Básicas de Saúde com aparelhos para realização de 

exames especializados visando descentralizar os serviços realizados nas 

unidades Policlínica e Clínica da Mulher.

 Incentivar a utilização de transporte particular dos servidores, de forma 

indenizada, para o suporte no acompanhamento dos pacientes em 

internação domiciliar por equipe multidisciplinar na área de atuação.
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 Promover a modernização das unidades de saúde com o desenvolvimento 

do PROGRAMA SAÚDE NA HORA, através da disponibilização de um portal 

virtual de informações, com marcação online de consultas médicas e 

exames laboratoriais, atendimento estendido até as 22h nas Unidades 

Básicas de Saúde em atenção ao munícipe que não dispõe de tempo em 

detrimento ao horário de trabalho, criação de Ouvidoria específica para 

área da saúde pública municipal, acompanhamento das visitas do agente 

de saúde, dentre outras ações voltadas à facilitação do atendimento.

 Manter em estoque medicamentos disponíveis nas UBS, quer seja para 

utilização no atendimento quanto para o fornecimento para os usuários 

quando prescritos pelos médicos.

 Trabalhar dentro das particularidades de cada equipe com o conceito de 

ACESSO AVANÇADO junto com o agendamento para os casos de segmento 

de programas de acompanhamento (gestantes, diabéticos e hipertensos).

 Desenvolver projetos para melhor integração entre a Atenção Primária da 

Saúde com outros equipamentos comunitários como escolas, centros 

comunitários, comunidades religiosas entre outros.

 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

         Disponibilizar o MATRICIAMENTO para que os casos de menor complexidade 

possam ser acompanhados pelas equipes de Saúde da Família no domicilio 

do paciente, deixando para o segmento na referência dos casos mais 

complexos.

 Promover a construção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO 

JUVENIL – CAPSi, com implantação de um CAPS infanto juvenil com 

oferecimento de serviço de atenção psicossocial para atendimento de 

crianças até 18 anos

GURUPI COMO CENTRO DE REFERÊNCIA EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL DA 

REGIÃO NORTE 

 Viabilização de investimento para transformar Gurupi como Centro de 

Referência em Reabilitação Física e Intelectual da Região Norte do país, por 

meio do Centro Especializado em Reabilitação- CER.

 Ser referência no atendimento com equipe multidisciplinar na abordagem 

de pacientes com TEA autismo

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

 Incluir nos programas de atendimento do Centro de Especialidades 

Odontológicas tratamento voltado para ortodontia.

ODONTOMÓVEL 

 Aquisição de uma Clínica Ondontológica Móvel – Odontomóvel, adaptado 

e equipado para atender a comunidade nos bairros da cidade, escolas e 

atendimento, além das comunidades rurais, estabelecendo rotinas de 

atendimento itinerante de forma rotativa.
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CASA DE APOIO EM BARRETOS E GOIÂNIA 

 Montar a casa de apoio em Barretos e Goiânia para atendimento das 

famílias que se deslocam até esses municípios em busca de tratamento de 

saúde para propiciar condições dignas de hospedagem e apoio aos 

pacientes e acompanhantes.
 

NOVA SEDE DO SAMU 

 Promover a Construção de uma nova Unidade do SAMU em local 

estratégico de fácil deslocamento para atendimento das situações 

emergenciais.
 

CENTRO DE ZOONOSES 
 

 Viabilizar a criação de um CENTRO DE ASSISTÊNCIA E ACOLHIMENTO 

TEMPORÁRIO ao animal, para tratamento e assistência de cães e gatos, 

buscando descrever a questão da saúde pública e do bem-estar animal em 

âmbito municipal, bem como explicar a necessidade e importância de um 

centro de apoio à causa animal, que após recuperação serão 

encaminhados para adoção, por meio de parcerias firmadas com as 

Associações e ONG’s da classe. 

 

PERÍODO PÓS PANDEMIA 

 

 Instituir um Centro de Reabilitação para pacientes infectados pelo 

Coronavírus que tenham apresentado sequelas provocadas pela 

contaminação.

 Capacitar serviços envolvidos diretamente no atendimento para tratamento 

dos efeitos pós-pandemia

 Criar Centro de vacinação estratégico para aplicação da vacina contra 

Coronavírus.

 Manter atualizado plano de contingência da infecção.

 Realizar a semana de Conscientização de Respeito aos animais em parceria 

com as Associações e ONG’ s, informando à população sobre a importância 

da castração e bons tratos a seus animais promovendo a divulgação dos 

animais colocados à adoção;

 Realizar trabalho preventivo de doenças como Leishmanionse, que põe em 

risco não só a vida do animal, mas também do ser humano;

 Criar disque denúncia vinculado ao Centro de Zoonose para receber 

denúncias de maus tratos aos animais e encaminhamento destes à 

autoridade policial competente.
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TEMA 2 - EDUCAÇÃO 

PROJETO 2 – EDUCA GURUPI 

O que pensamos sobre Educação:                               

 

Educação 

Educação é o fermento essencial do desenvolvimento e o nosso Município 

não se furtará jamais a fazer a sua parte, e proporcionar a todos os 

segmentos da nossa população os meios necessários para essa modalidade 

de inclusão e promoção social. 

Sem dÚVida alguma, uma das estruturas básicas para uma boa  gestão 

municipal é a oferta de um ensino de qualidade a todos os níveis e iguais 

oportunidades para todas as classes sociais dos seus munícipes em idade 

escolar. Para tanto é preciso ofertar imóveis e equipamentos ditados pela 

necessidade do ensino que se propõem, capacitar o corpo docente com as 

novas técnicas de ensino, dotar os alunos da competitividade necessária 

para enfrentar as seguintes etapas do ensino para as suas formações futuras. 

Fundamentos de Nossas Propostas                             

 Valorização do Professor, qualificando-o e melhorando suas 

condições salariais.

 Gestão mais autônoma e democrática da educação em todos os níveis.

 Ampliação das melhorias de qualidade dos serviços prestados.

 Informatização ampla das Unidades Escolares – Tecnologias Modernas.

 Possibilidade de ampliar a educação integral (tempo integral e educação 

integral).
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Adquirir disponibilizar em regime de comodato um notebook para cada 

professor, em parceria com o governo federal; 

 Garantir a continuidade e a incrementação do projeto de formação 

continuada para todos os servidores da educação de acordo com a 

modalidade de ensino e a especificidade o cargo; 

 Proporcionar a revisão do PCCR e efetivar o pagamento das progressões 

para os profissionais do magistério e corrigir distorção da evolução salarial do 

inicio da carreira em relação às demais classes; 

 Garantir o pagamento da recomposição salarial/data base para todos os 

servidores, anualmente; 

 Reduzir a carga horária de trabalho dos auxiliares de serviços gerais e 

merendeiros lotados na Secretaria de Educação para 06 horas diárias de 

efetivo trabalho; 

 Garantir a continuidade do pagamento do piso salarial do magistério para o 

inicio da carreira e o cumprimento da carga horária estabelecida pela 

referida Lei para todos os profissionais do magistério; 

 Firmar parceria com Instituições de Ensino Superior, para fornecer bolsas de 

estudos para professores fazerem especializações; 

 Implantar, em parceria com a Secretaria Municipal de SAÚde, Programa de 

Atendimento Psicológico aos professores da rede municipal de ensino e 

Gurupi. 

Melhoria da condição de atendimento aos alunos 

 Disponibilizar vagas para 50% da demanda da educação infantil creche 

- crianças de 0 a 3 anos até 2024, conforme preconiza o Plano Nacional 

e Municipal de Educação. 

 Implantar Programa de Reforço Escolar, para os alunos da rede 

municipal de ensino de Gurupi no contra-turno; 

 Reduzir em 50% as taxas de repetência e evasão escolar, até 2024; 

 Distribuir gratuitamente uniforme escolar para todos os estudantes da 

rede municipal de ensino; 

 Distribuir gratuitamente kit de material escolar para todos os alunos da 

rede municipal de ensino de Gurupi; 

O que propomos para as Novas Ações do 

PROJETO EDUCA GURUPI: 
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 Garantir a continuidade da oferta de alimentação escolar saudável com 

         disponibilização de recursos próprios para tal e aquisição de produtos a 

agricultura familiar; 

 Garantir a continuidade da oferta do transporte escolar de qualidade 

para todos os alunos residentes na zona rural; 

 Garantir a continuidade e a incrementação do projeto de incentivo às 

ações culturais dos alunos nas escolas; 

 Garantir a continuidade e incrementação do projeto de incentivo às 

praticas esportivas por meio dos jogos estudantis e jornada esportiva 

campeões da escola; 

 Garantir a continuidade incrementação do projeto de incentivo à leitura 

e desenho com a realização regular de concursos e premiações; 

 Manter e ampliar a oferta do ensino em tempo integral, proporcionando 

o atendimento de 30% dos alunos matriculados na rede municipal de 

ensino até 2024, com atendimento de 100% da educação infantil de 00 

a 05 anos nesse formato; 

 Garantir o atendimento educacional de 100% da demanda de alunos 

especiais, conforme preconiza a legislação federal; 
 

Infraestrutura/equipamentos 
 

 Construção de 03 Centros Municipais de educação infantil padrão FNDE 

nos setores: Campo Bello, Setor Leste/Vila São José e Parque dos Buritis; 

 Construção de uma escola de tempo integral padrão projeto próprio no 

Parque das Acácias com: quadra de esportes, piscina, refeitório, 

auditório, pista de corrida e outros; 

 Construção de 05 escolas padrão FNDE nos setores: Bela Vista, Nova 

Fronteira, Medeiros, Jardim dos Buritis, Industrial e Jardim Bandeiras; 

 Construção de 05 quadras de esportes cobertas, padrão FNDE nas 

escolas: Domingos Barreira, Vila Nova, Orlindo Pereira da Mota, Dr. Ulisses 

Guimarães e Valnir Soares; 

 Construção de cobertura de 04 quadras de esportes no padrão FNDE 

nas escolas: Gilberto Rezende, Odair LÚCio, Benevenuto Alves Moreira e 

José Pereira da Cruz; 

 Reforma completa com ampliação das escolas: Odair LÚCio, Orlindo 

Pereira, Dr. Ulisses Guimarães e Benevenuto Alves Moreira; 

 Adquirir e implantar 05 Laboratórios de Ciências e Robótica nas escolas: 

Gilberto Rezende, Odair Lucio, Almeida Veras, Benevenuto, Ilsa Borges; 

 Manter atualizado a estrutura de combate a incêndio e pânico e os 

alvarás das escolas; 

 Manter a política de manutenção e ampliação dos Laboratórios de 

Informática; 
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 Manter a politica de manutenção e substituição de equipamentos e móveis 

escolares, para garantir o padrão de qualidade; 

 Manter a política de reformas e revitalizações periódicas das escolas, para 

garantir o padrão de qualidade na infraestrutura dos prédios; 

 Adquirir e instalar lousa digital nas salas de aula das escolas do 6º ao 9º ano. 
 

Parcerias 
 

 Manter e ampliar parceria com Instituições Filantrópicas de Educação 

Infantil, para atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; 

 Manter parceria com a AGAB para desenvolvimento de Programa 

Educacional Esportivo, com os alunos da Rede Municipal de Ensino no 

contra-turno; 

 Manter parceria educacional com a APAE para Atendimento dos Alunos 

Especiais; 

 Manter e ampliar a parceria com a Secretaria Municipal de SAÚde, para o 

atendimento especializado de sAÚde aos alunos da Rede Municipal de 

Ensino como: (Oftalmológico, Fonoaudiológico, psicológico, psiquiátrico, 

neurológico e social). 
 

TEMA 3 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO I 

AÇÕES ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 Constituir o Conselho de Desenvolvimento Econômico envolvendo 

representantes de classe com diretoria rotativa, para demonstração do 

potencial local na elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico. 

 Promover a elaboração de Plano de Desenvolvimento Econômico em 

parceria com projeto Inova Gurupi através da produção de vídeos 

institucionais para apresentação das potencialidades do município de 

Gurupi e região visando atingir futuros parceiros comerciais de outros 

estados, inclusive outros Países tais como China, Europa e Oriente Médio, os 

vídeos institucionais apresentarão o potencial de Gurupi para receber as 

indústrias, apresentando a ótima logística, nossa economia e os corredores 

de escoação da produção através das BR 153, BR 242 e ferrovia Norte Sul. 

 Desenvolver projeto voltado para celebração de parceria com governo 

Estadual voltado para incentivo industrial e comercial com a redução ou 

isenção de impostos, tais como ITCD e ICMS, com o objetivo de incentivar a 

instalação de grandes empresas; 
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 Promover a elaboração de leis que estabeleçam incentivos à instalação de 

indústrias no Parque Agroindustrial por meio de parceria com o município, 

fornecer a infraestrutura base do terreno com prestação de serviços em 

cooperação técnica com fornecimento de maquinário e mão de obra. 

 Promover a construção de espaço de convivência no Parque Agroindustrial 

 

 Promover a contemplação de rota específica para transporte coletivo para 

o Parque Industrial 

 Implementar ações voltadas para turismo de Festas Natalinas, transformando 

a cidade em modelo no segmento, celebrando parcerias com as instituições 

de ensino voltadas para apresentações teatrais e musicais típicas do 

período, instituir uma oficina de natal com a capacitação de servidores 

voltados para preservação dos artefatos utilizados na decoração anual, 

incentivar a população por meio de concurso a promover o enfeite natalino 

em seus imóveis, investir na infraestrutura necessária para realização da 

visitação nos locais de decoração, dentre outras ações. 
 

PROJETO 3 – PROJETO GURUPI PRODUTIVO 

O que pensamos sobre o Desenvolvimento Agrícola  

 
 

A agricultura no Brasil é, historicamente, umas das principais bases da economia 

do país, desde os primórdios da colonização até o final do século XX e início do 

século XXI, evoluindo das extensas monoculturas para a diversificação da 

produção. De acordo com cientistas e estudiosos do assunto, o conceito de 

agricultura mais aplicável ao momento em que vive o Brasil é o de uma 

agricultura sustentável e isto é frequentemente mal compreendido e mal 

aplicado. É preciso atingir um equilíbrio entre o uso da terra para produção e o 

uso para a conservação da biodiversidade. Paisagens diferentes têm vocações 

para diferentes esquemas agroambientais. 

Por tudo isso, a agricultura sustentável é um conceito mais complexo do que 

parece à primeira vista. Se o princípio não for bem compreendido, implementado 

com uma abordagem sistêmica e gerenciado na escala correta, pode até 

agravar os impactos ambientais das atividades agrícolas, em vez de reduzi-los. 

No caso de Gurupi, é fundamental gerenciar o processo produtivo de forma que 

as várias vocações sejam cumpridas.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Col%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monocultura
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Por outro lado, é preciso investir em processos e apoios nos quesitos de 

infraestrutura e serviços, para tornar mais atraente tanto o campo quanto a 

cidade aos novos empreendedores, ou seja, a produção agrícola precisa 

fomentar o processo agroindustrial que envolva efetivamente a produção local e 

regional, com impactos diretos na economia municipal e urbana. 
 

O QUE PROPOMOS PARA A AGRICULTURA                               

 

O Projeto GURUPI Produtivo contempla ações que deverão promover o 

desenvolvimento das terras produtivas de Gurupi, fortalecendo em primeiro plano 

a agricultura familiar, objetivando aprimorar a produção de mandioca, mel, 

frango, milho, suínos, peixes, etc. Voltado a garantir assistência técnica às famílias 

e o aumento da produção no campo, o Projeto GURUPI Produtivo visa a 

transformar a vida das pessoas na zona rural de GURUPI. 

As famílias receberão todo o apoio técnico necessário para produzirem, 

atendidas por engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas de nossa Secretaria 

específica. Além disso, o Projeto estende-se às obras de infraestrutura, como 

melhoria das estradas vicinais, ramais e pontes, para garantir o acesso de 

máquinas e de implementos agrícolas, e o escoamento da produção. 

 

AÇÕES PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA GURUPI PRODUTIVO 

 

 Promover a implantação do Programa de Distribuição de Sementes aos 

Pequenos Agricultores; 

 Promover ampla requalificação das estradas do município, vicinais e ramais, 

para ampliar e melhorar o escoamento da produção; 

 Intensificar o projeto de capacitação dos agricultores;

 Incentivar e apoiar a implantação de Hortas Comunitárias nos bairros de 

Gurupi.  A iniciativa estimula a produção para consumo próprio, por meio da 

mão-de-obra da própria comunidade e consiste em utilizar áreas de 

Associações de bairros ou particulares, para o cultivo de hortaliças, a fim de 

incentivar o consumo de produtos orgânicos e aproveitar melhor os espaços 

urbanos.
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TEMA 4 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO II 

PROJETO 4 – PROJETO GURUPI AGROINDUSTRIAL 

O que pensamos sobre o Desenvolvimento da Agroindústria   

 

Assumimos o compromisso com o presente e com o futuro de Gurupi. Com a 

visão e o pensamento de um Gestor antenado com o seu tempo e preocupado 

com a missão de proporcionar melhores condições de vida para sua gente, 

pretendemos acionar todas as linhas e os mecanismos propulsores do 

desenvolvimento econômico, fazendo produzir e distribuir riquezas e criar 

situações que se desdobrem em oportunidades de melhoria de condições de 

vida para todos os segmentos da nossa sociedade. 

O desenvolvimento econômico de Gurupi representará, portanto, geração de 

emprego, fortalecimento do município, aumento da arrecadação, dignidade 

para seus habitantes e mais confiabilidade nas administrações PÚblicas. 

Trabalharemos em TRÊS EIXOS, a seguir detalhados. 

EIXO I – AÇÕES ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO      

 

Medidas a serem adotadas como preparação para o 

desenvolvimento agroindustrial em Gurupi 

 Promover a descentralização da Pasta de Agricultura, destacando sua 

importância no cenário regional;

 Promover a verticalização da cadeia de produção da matérioa prima 

produzida na região sul, especialmente os grãos, promovendo a integração 

dos recursos locais;

 Incentivar a verticalização da cadeia de produção da matéria prima 

produzida na região sul, especialmente os grãos, promovendo a integração 

dos recursos locais;

 Fortalecer agenda de palestras e seminários focado no setor;

 Incentivar a modernidade, tecnificação de setores do agronegócio, através 

de parcerias com as Instituições de ensino envolvidas no Projeto Inova Gurupi

 Promover a estruturação do Sistema de Inspeção Municipal, com 

equipamentos necessários para o controle, monitoramento e fiscalização no 

processo de liberação e implantação do SIM – Vegetal.
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 Viabilizar recurso para aquisição de caminhão frigorífico para implantar o 

SACOLÃO DA AGRICULTURA MÓVEL para atendimento dos pequenos 

agricultores em sistema de feira itinerante.

 Implantar sistema de abastecimento de água para consumo humano e 

irrigação da produção com vistas ao aumento da produtividade do 

pequeno produtor rural através da aquisição de uma máquina perfuratriz 

para perfuração de poços artesianos.

 Criar APLs (Arranjo Produtivo Local) em parcerias com o INOVA e também 

todo apoio técnico do município de Gurupi incluindo maquinários para o 

incentivo da produção como a mandioca, abobora, banana, batata, 

beterraba, maracujá e abacaxi.

 Promover ampliação do CEASA – Centro de Abastecimento de Gurupi, 

estabelecendo a divisão dos boxes para as comercializações dos produtos 

acima elaborados nas APLs produzidos em nosso município pelos produtores 

atendidos.

 Transformar o CEASA em Polo de Distribuição para Região Norte buscando 

firmar parcerias, como o objetivo de o torna um polo extra, em que será feita 

daqui a distribuição dos alimentos para os municípios do norte do Brasil.

 Promover a manutenção do maquinário que executa os serviços em apoio 

ao agricultor familiar, com profissional disponível para realização do serviço.

 Viabilizar recursos para aquisição de novos maquinários para extensão e 

melhoria no atendimento às famílias do Programa Gurupi produtivo.

 Promover a ampliação e manutenção das parcerias com as Universidades 

locais UFT e IFTO nas assistências técnicas aos produtores da agricultura 

familiar do município.

 Promover a instalação de estrutura padronizada nas Feiras da Agricultura 

Familiar.

 Promover a criação e implantação em outros setores da cidade de novos 

pontos de feiras da agricultura familiar, aumentando assim o acesso da 

população de Gurupi aos produtos ofertados, gerando mais renda, 

qualidade de vida e segurança alimentar para todos.
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NOSSAS PROPOSTAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL EM GURUPI 

 

 
 

 

    

A agroindústria será o nosso foco de luta, pois, além de ampliar essa oferta, 

poderá proporcionar um significativo aumento de postos de trabalho, 

ampliando a oferta de emprego e renda para nossa população. 

PARQUE AGROINDUSTRIAL 

No foco da  indústria, temos a considerar que na nossa gestão daremos 

passos decisivos para a expansão do setor no município, prospectando novos 

empreendedores, na perspectiva de geração de empregos diretos e 

indiretos, com o fortalecimento do nosso PARQUE AGROINDUSTRIAL. 

Buscaremos abrir novas portas para outros investimentos e empreendimentos, 

visando diversificar a nossa produção industrial, em especial potencializando 

as forças realizadoras locais e o beneficiamento de produtos regionais e 

locais. 

AÇÕES PREVISTAS: 

 Fortalecer o PARQUE AGROINDUSTRIAL DE GURUPI, ampliando todos os 

fatores de atração de investidores e empreendedores do setor de 

inDÚStrias de beneficiamento de matéria prima preponderantemente 

produzida no município e na região. 

EIXO II – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM 

SUSTENTABILIDADE 
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PARQUE AGROINDUSTIAL DE GURUPI 

 

 Desenvolver junto com os empresários locais, um programa de 

fortalecimento e diversificação da produção local; 

 Implantar unidades cooperativadas de produção agroindustrial comunitária 

de doces, sucos, farinha, etc.; 

 Requalificar e modernizar as estradas do município, vicinais e ramais para 

ampliar e melhorar o escoamento da produção; 

INDÚSTRIA 

AÇÕES ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR 

 Viabilizar junto ao Governo Federal a construção da BR 0500 

Transbananal, mais um importante corredor de escoamento de produção 

que ligará o Tocantins ao Estado do Mato Grosso.

 Implantação do PROJETO OLHO VIVO no PAIG – Parque Agroindustrial de 

Gurupi, implantando câmeras de segurança em parceria com a Polícia 

Militar acompanhando em Tempo real em 24 horas.

 Instalação de sistema de água tratada no PAIG – Parque 

AGROINDUSTRIAL DE GURUPI em parceria com a BRK.

 Destinar galpão retomados de empresas fechadas no PAIG para 

implantação de projeto de incubadora de pequenas indústrias oferendo 

assim oportunidades para os pequenos empresários a redução do seus 

custos e consequentemente o crescimento do mesmo;

 Regulamentação da Lei Federal nº13.874/2019 no âmbito municipal que 

Institui a Declaração dos direitos de liberdade econômica, com gestão 

da rede nacional para simplificação do registro e da legalização de 

empresas e negócios.
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EIXO III – FORTALECIMENTO DOS SETORES DE 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 GURUPI COMO POLO DE CONFECÇÃO 

 Dar continuidade as ações de parcerias com sistema S junto núcleo de 

costura já existente em Gurupi, fornecendo estrutura e espaço físico para as 

empresas do ramo se adequarem ao que é produzido, buscando trazer novas 

experiências de outros núcleos já consolidados Ex: Núcleo de Confecção de 

Jaraguá-GO, aproveitando assim a ótima logística da cidade podendo assim  

se tornar um grande Polo de Confecção com objetivos de geração de 

emprego e renda
 

Como nós vemos o setor de Comércio e Serviços                      

No contexto da economia, o setor de comércio e serviços é o que envolve a 

comercialização de produtos em geral, e o oferecimento de serviços pessoais  ou 

comunitários, a terceiros, prestação de serviços às empresas, bem como aos 

consumidores finais, muitas vezes utilizados como um meio de agregar valor ao 

produto. 

As atividades comerciais e a gestão municipal poderão adotar medidas e ações 

no sentido de ordenar espaços existentes e criar novos espaços de 

estacionamentos e circulação de pessoas, reestruturar e eficientizar os sistemas 

de iluminação, reestruturar o paisagismo nas áreas centrais da cidade, entre 

outras ações de suporte ao seu funcionamento pleno. 

AÇÕES ESTRUTURANTES PARA FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO 

 Implantação de cursos em parceria com o SEBRAE/TO para incentivar e 

qualificar as empresas locais a participarem das licitações publica local, 

dando publicidade e incentivando os micros empreendedores de Gurupi a 

participarem destas licitações observando as legislações vigente para os 

MEIs.

 O setor terciário é o setor que mais contrata trabalhadores. Tanto profissionais 

liberais, profissionais informais, trabalhadores do setor terciário da economia. 

O setor terciário é, geralmente, a principal fonte de renda das cidades 

desenvolvidas. As funções desse setor não podem ser realizadas sem 

ordenamento urbano, infraestrutura e incentivos fiscais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o
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Gurupi  vem  recebendo  o incremento  de  expansão  com a  chegada  de   

novos   empreendimentos, contando com a instalação de inDÚStrias novas. Ainda 

assim possui apelo regional e muitos acorrem para nossa cidade com o   objetivo   

de abastecer os comércios de suas cidades de origem, tornando a cidade 

atraente e preparada para dar suporte a essa dinâmica. 

Evidente que os rebatimentos do setor secundário sobre o comércio também faz 

ampliar o setor de serviços da cidade, sobretudo quando resultam na instalação 

de novas agências bancárias, hotéis, restaurantes, lanchonetes, farmácias, salões 

de beleza, academias de ginástica, entre outros empreendimentos que 

impulsionam a dinâmica natural da economia, apesar do cenário de crise que se 

abateu sobre o nosso país. 

SERVIÇOS  

O setor de serviços deverá receber um grande impulso com o fortalecimento do 

nosso parque hoteleiro que, em síntese, será uma alavanca para a expansão do 

turismo de negócios. Outro ponto forte do nosso projeto é o compromisso de 

imprimir em todas as intervenções o traço de humanização que a cidade merece 

e precisa e que será a marca de uma gestão moderna, onde a acessibilidade 

universal seja considerada e realizada, proporcionando maior mobilidade aos 

segmentos que apresentam dificuldades de locomoção, a exemplo de 

deficientes físicos, deficientes visuais, idosos, entre outros. 

AÇÕES PREVISTAS PARA O SETOR 

 Priorizar a contratação sistemática de empresas e serviços locais, 

direcionando os recursos da municipalidade para o mercado local, 

integrando o setor local à economia municipal, por meio da aplicação da 

lei complementar 123/2006.



 Promover a mão de obra local para os serviços de urbanização, reforçando 

o consumo e a circulação de moeda no comércio local;


 Promover ampla reestruturação espacial e funcional da área central da 

cidade onde se concentra o grande volume de setores varejistas do 

comércio. 
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TEMA 5 – TURISMO 

Gurupi, cidade polo da Região Sul do Tocantins, centro de distribuição do 

turismo sul tocantinense. Conhecida como a Capital da amizade, Gurupi possui 

uma vasta rede hoteleira, que atende turistas que passam por aqui com 

qualidade e conforto. Gurupi está a 70 km do Rio Tocantins, onde se encontra a 

praia da Tartaruga, no município de Peixe. Há 120 Km de Gurupi,  se encontra o 

lago da Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, que é muito procurado pelos 

amantes da pesca esportiva. Gurupi está a 143 Km do município de Lagoa da 

Confusão, que possui um belo e enorme lago que atrai turistas de todo o Brasil. 

Gurupi está a 150 Km da maior ilha fluvial do mundo, a ilha do Bananal, nos 

municípios de Dueré, Formoso do Araguaia, Sandolândia e Lagoa da Confusão. 

A famosa ilha do Bananal é o local adequado para aventura em trilhas e 

expedições. Todo esse potencial turístico passa por Gurupi. Quem pensa em 

turismo no Sul do Tocantins, pensa em Gurupi, seja para se hospedar, abastecer, 

comprar, entre outros interesses e motivos, caracterizando, dessa forma, Gurupi 

como centro de distribuição do turismo no sul do estado! 
 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 Fomentar a classificação dos empreendimentos e equipamentos turísticos e 

adoção dos referenciais de qualidade definidos pelo Ministério do Turismo;

 Definir estratégias para inserção dos produtos e serviços turísticos de base 

local.

 Apoiar a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de 

planos estratégicos de desenvolvimento do turismo.

 Criar balcão de atendimento ao turista estendendo o atendimento nos 

locais onde serão realizados eventos de grande porte;

 Realizar estudos para a identificação e fortalecimento de produtos ou 

roteiros turísticos a serem desenvolvidos;

 Realizar estudos e pesquisas acerca da oferta e demanda turística; 
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 Explorar e implantar o turismo de eventos;

 Turismo de negócios envolvendo o comércio local;

 Estruturar a cidade para o turismo de eventos.

 

GURUPI REFERÊNCIA NO TURISMO DE NEGÓCIOS DA REGIÃO NORTE 


 Apoiar e incentivar a exposição agropecuária e leilões de gado na cidade

          O turismo de negócios é forte em Gurupi. Destaque para a exposição 

agropecuária realizada anualmente e os leilões de gado que tornam Gurupi 

um dos maiores centros de leilões do País, principalmente de bezerros. 

 Tornar Gurupi referência no Turismo de Negócios da Região Norte, 

explorando as riquezas locais voltadas para o desenvolvimento econômico 

local e as rotas de trânsito entre os pontos turísticos próximos.

TURISMO DE EVENTOS 

 CARNAVAL DE GURUPI 

          Fortalecer o Carnaval de Gurupi, que é conhecido como o melhor carnaval 

do Norte do Brasil e faz parte do roteiro de milhares de foliões no País. 

 ARRAIÁ DA AMIZADE 

         O tradicional Arraiá da amizade, que cresce a cada edição, resgata a 

tradição da festa junina e encanta o público com uma rica programação 

cultural. 

 CICLISMO DE AVENTURA 

         Fortalecer e apoiar o Mountain Bike, conhecido como ciclismo de aventura, 

potencial turístico de Gurupi. A cidade é privilegiada com 20 rotas para 

prática desta modalidade. 

 SEMANA GASTRONÔMICA 

         Criar a Semana Gastronômica de Gurupi. Considerando o amplo número de 

estabelecimentos do ramo alimentício em Gurupi, promover um concurso 

anual para os participantes apresentar suas especialidades gastronômicas. 

Forte potencial para atrair pessoas das cidades vizinhas e com isso 

movimentar também o setor hoteleiro, mercados, lojas, dentre outros. 

 CENTRO DE EVENTOS

         Criar um Centro de Eventos com auditório, com capacidade acima de 1.000 

pessoas, incentivando realizações de grandes eventos voltados 

especialmente para turismo de conhecimento. Esse Centro de Eventos nos 

permitirá captar eventos que possam movimentar a economia local, setor 

hoteleiro e gastronomia e abrir oportunidades, atingindo uma cadeia 

produtiva de negócios.  
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          Ao sediarmos eventos, podemos estender para pontos turísticos como a Ilha 

do Bananal e Peixe, fazendo assim uma parceria com esses municípios. 

Tendo a consciência que Gurupi será o apoio logístico e os municípios 

citados, a atração.

 

 TURISMO DO CONHECIMENTO 
 

O Turismo do Conhecimento é outro segmento de destaque em Gurupi, 

que oferece o maior evento de ciência, tecnologia e inovação do 

Tocantins: a Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi 

(SICTEG). 

 

 Fortalecer por meio de pequenos eventos e da SICTEG a cultura de 

Inovação e Empreendedorismo. 
 

TEMA 6 – EMPREGO E RENDA 

PROJETO 5 – PROJETO GURUPI INVESTE 

O que pensamos sobre Emprego e Renda                  

 

Os conceitos de emprego e renda estão intimamente ligados ao 

desenvolvimento do pensamento econômico, especialmente após a crise 

mundial iniciada com a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Tal 

acontecimento deu origem à teoria desenvolvida por John Maynard Keynes, o 

qual já dava destaque à questão da provisão do emprego como fundamental 

para superar momentos críticos similares. 

O Brasil é hoje o 3º país do mundo em desemprego. País tinha até 2019, cerca de 

12 milhões sem emprego e perdia só para a Índia, com 41 milhões. Há 20 anos, o 

Brasil estava em 9º. Atualmente com cerca de 14 milhões de pessoas 

desempregados, o Brasil é o 3º país do mundo com mais desempregados, 

ficando atrás apenas da própria Índia e da Indonésia. 

O que Propomos para GURUPI                                         

Diuturnamente estaremos trabalhando para promover a abertura de novos 

negócios na economia do município de GURUPI que venham a gerar empregos 

nos setores: comercial, industrial, serviços e no agronegócio. 
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NOSSO APOIO PARA O SETOR: 

 Apoio à instalação de micro e médias empresas, grandes geradoras de 

empregos, por meio da Sala do empreendedor.

 Viabilizar qualificação de mão de obra, por meio de parcerias com 

Instituições.

NOSSA POLÍTICA E PROPÓSITOS: 

Pretendemos viabilizar a implantação de novos e representativos polos geradores 

de emprego, a exemplo de mais inDÚStrias de beneficiamento de produtos 

agrícolas regionais tão necessárias quanto desejadas, e que contribui com a 

geração de muitos empregos diretos e indiretos. A Política de emprego e renda 

em nossa pretendida gestão será voltada para a formação e recolocação do 

trabalhador no mercado de trabalho profissional. 

Esta reintegração não passa apenas pelo mercado formal de trabalho, mas 

buscará despertar no indivíduo novas possibilidades, a exemplo do trabalho 

autônomo, cooperativado, e até mesmo micro empresarial. 

Para tanto, pretendemos implantar as seguintes ações: 

FEIRA DE NEGÓCIOS 

Pretendemos dar a essa feira a feição do que há de mais moderno e de grande 

impacto no tema, concebendo a sua modelagem urbanística e arquitetônica 

com um arrojado e funcional Centro de Negócios e de Comércio de grande 

porte. O programa previsto para a nossa FEIRA DE NEGÓCIOS prevê a instalação 

de pavilhões temáticos, espaços de exposições diversas e vendas de produtos, 

espaços culturais, bares, restaurantes, lanchonetes, nÚCleos de serviços.  

 

Esse Projeto  visa a promover ações e incentivos que possibilitem a expansão e a 

prospecção de investimentos nos polos de desenvolvimento do município, 

estimulando a geração de emprego e renda. Para isso, buscaremos cada vez 

mais parceiros que queiram somar à possibilidade de atrair importantes 

empreendimentos e investimentos para o nosso município. 

 

A proposta é que a Feira de Negócio em parceria com o Sindicato Rural de Gurupi, 

seja realizada no período que antecede a Exposição Agropecuária de Gurupi, para 

movimentar a economia local e atrair turistas de várias regiões do Brasil. 
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TEMA 7 – INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FEIRA DE NEGÓCIOS 
 

Simulação do Modelo Urbanístico–Arquitetônico da Feira 

Inovando, promovendo importantes ações, o “GURUPI INVESTE” estará trazendo 

um novo momento para o município com atos e eventos que marcarão o 

incentivo e o fortalecimento comercial de GURUPI, como a criação e 

implantação de grandioso projeto da FEIRA DE NEGÓCIOS que deverá se 

constituir no grande agente estimulador desse PROJETO GURUPI INVESTE, atraindo 

e estimulando empreendedores e investidores a conhecer a nova realidade e 

investir em nosso município e com isso gerar muitos empregos, com melhoria de 

renda para o nosso povo. 
 

PROGRAMA INOVA GURUPI 
 

O modelo de desenvolvimento liderado pelo poder público local a partir de uma 

governança pautada em inovação, empreendedorismo e tecnologia tem sido 

implantado em países mais desenvolvidos e que o conhecimento é a base da 

sua economia, pois permitem um desenvolvimento mais dinâmico e sinérgico. 
 

Modelo como: tríplice e sêxtupla hélice visam a integrar atores que podem 

planejar e executar ações mais consistente e efetivas para o desenvolvimento 

local. 
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O Programa Inova Gurupi evoluirá na próxima gestão do modelo de tríplice hélice 

para o modelo da Hélice Sêxtupla: Atores de Conhecimento Científico, Atores 

Públicos, Atores Empresariais, Atores de Habitats de Inovação, Atores Institucionais 

e Atores de Fomentos. Visa a estabelecer uma ambiência regulatória capaz de 

garantir segurança aos atores do ecossistema de inovação quando da tomada 

de decisões com ênfase em qualidade e produtividade, visão humana das 

cidades, sempre buscando a felicidade do seu cidadão, a liderança social e o 

compromisso com as próximas gerações. 

A ampliação do Programa se efetivará a partir de um sistema local para regional  

e visa promover, coordenar, executar, monitorar e avaliar o cenário regional de 

ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e educação profissional para 

o desenvolvimento econômico, social e sustentável da Região, tendo Gurupi 

como Cidade Metropolitana de um território que compreende 18 municípios, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 
 

 Sua visão é ser referência regional em modelo de gestão estratégica 

integrando ações inovadoras voltadas para à produção e democratização 

da ciência, da tecnologia e da inovação com inclusão social, garantindo 

educação profissional e acesso ao mundo do trabalho. Os seus valores estão 

pautados em: Inovação, Ética, Transparência, Excelência, 

Comprometimento, Valorização do Servidor, Senso de Equipe.         

 O objetivo geral do Programa é consolidar o Sistema Regional de Inovação 

a partir das relações geradas entre o setor empresarial, educacional e 

governo local a partir de modelo de Governança capaz de oferecer suporte 

necessário às políticas públicas perenes.

 Como objetivos específicos o Programa visa a:

 Estabelecer Arcabouço de Políticas sustentada por Leis, Programas, Projeto, 

ações e atividades para promoção da C,TI&E no Sistema Regional de 

Inovação;

 Estabelecer um modelo de Governança para viabilizar ecossistema sistêmico 

integrado de foco em desenvolvimento regional inovador a partir de CTI&E;

 Sistematizar a implantação, acompanhamento e avaliação de Habitats de 

Inovação Tecnológica Municipal e Regional.

 O Programa Inova Gurupi está estruturado em base educacional científica, 

tecnológica, empreendedora e inovadora que se efetiva em Projetos, ações 

e atividades que transversamente perpassarão os eixos temáticos de 

desenvolvimento estruturantes: saúde, educação, desenvolvimento 

econômico – agricultura, agroindústria, indústria, comércio, serviços; 

emprego e renda, turismo, infraestrutura, transporte e trânsito (mobilidade) , 

saneamento básico, limpeza urbana, segurança e iluminação pública, meio 

ambiente, cultura, esporte e lazer, gestão.
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O Programa fortalecerá: 

 A formação de profissionais para promoção local de inovação tecnológica.

 O planejamento orçamentário público às atividades de pesquisa e inovação 

voltadas às micro e pequenas empresas;

 Os instrumentos de apoio financeiro a inovação em micro e pequenas 

empresas intensivas em inovação.

 A infraestrutura laboratorial para atender demanda de atividades de 

pesquisa em inovação tecnológica e P&D;

 O Plano de Profissionalização Técnica e Superior para a Região Sul do Estado 

do Tocantins;

 A formação de graduados e pós-graduandos nas áreas de exatas e 

engenharias;

 A concentração de empresas que exportam seus produtos;

 A participação em captação de Editais e convênios internacional de 

iniciativa dos governos nacional/estadual/municipal de capacitação de 

pesquisadores para a região de Gurupi;

 O estímulo na formação de profissionais para promoção local de inovação 

tecnológica.

 A criação de subsídios técnico-científicos ao município para promoção do 

desenvolvimento endógeno.

 O planejamento orçamentário às atividades de pesquisa e inovação 

voltadas a micro e pequenas empresas;

 A garantia de instrumentos legais que permitam articulação de 

pesquisadores nas empresas;

 O fortalecimento da infraestrutura laboratorial para atender demanda de 

atividade inovativa;

 A implantação do sistema tecnológico, softwares, de planejamento, 

acompanhamento e avaliação de Habitats de Inovação;

 O fortalecimento, por meio de pequenos eventos e da SICTEG, a cultura de 

Inovação e Empreendedorismo;

 O Programa visa, ainda, a estabelecer uma ambiência regulatória capaz de 

garantir segurança aos atores do ecossistema de inovação quando da 

tomada de decisões com ênfase em qualidade e produtividade, a visão 

humana das cidades, sempre buscando a felicidade do seu cidadão, a 

liderança social e o compromisso com as próximas gerações.
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PROPOSTAS DE INFORMATIZAÇÃO   

 

 Promover a informatização do processo de atendimento ao cidadão no 

âmbito da Secretaria de Finanças, desenvolvendo aplicativo com a 

finalidade de realizar protocolo, acompanhamento de processos e emissão 

de documentos; 

 

 Promover a disponibilização de protocolo e tramitação de processos no 

Portal da Prefeitura para acesso da comunidade interna e externa; 

 

 Promover a implantação do Portal do Servidor com disponibilização de 

informações do dossiê, emissão de contracheque, agendamentos de 

perícias médicas e demais assuntos pertinentes à Junta Médica; 

 

 Promover a divulgação do banco de leis e demais Atos Administrativos no 

site da Prefeitura 

 

 Viabilizar a instalação de sistema de telefonia com disponibilização de 

acesso a internet para o Trevo da Praia e outras localidades do município. 
 

TEMA 8 - INFRAESTRUTURA 
 

 

   INFRAESTRUTURA 
 

 

Nossas Propostas para Infraestrutura                              


 Dar continuidade na construção de 100% dos meios fios nos Bairros, 

buscando a manutenção da malha viária.
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 Desenvolver projetos de adequação das instalações do Aeroporto Jacinto 

Nunes em parceria com a ANAC, promovendo as reformas e ampliação 

necessária para atendimento da legislação pertinente com intuito de 

facilitar o acesso ao município buscando incentivar o turismo, sobretudo no 

desenvolvimento econômico regional.

 Promover a aquisição de novos equipamentos para a manutenção das 

estradas vicinais. 

 Ampliar o projeto de instalação de pontos de ônibus modernos nos bairros.

 Estudar projetos para elevação de vias sob córregos para travessia e 

continuidade da mesma.

 Promover o recapeamento em CBUQ nas principais vias de Gurupi; 

 Desenvolver projetos de adequação das instalações do Aeroporto Jacinto 

Nunes em parceria com a ANAC, promovendo as reformas e ampliação 

necessária para atendimento da legislação pertinente com intuito de 

facilitar o acesso ao município buscando incentivar o turismo, sobretudo no 

desenvolvimento econômico regional. 

 Promover a automação de 100% da coleta de resíduos sólidos da cidade e 

ampliação do aterro sanitário para atender toda a região sul do estado por 

meio da celebração dos consórcios municipais que tanto tem contribuído 

com municípios de pequeno porte. 

 Avaliar e promover a reestruturação e ampliação dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

 Ampliar a substituição da iluminação pública existente aumentando a 

eficientização e economia com implantação de lâmpadas de LED. 

 Dar continuidade na construção de 100% dos meios fios nos Bairros, 

buscando a manutenção da malha viária. 

 Ampliar instalações de energia solar através das Usinas Fotovoltaica 

instaladas na rede municipal de ensino, nas unidades básicas de saúde e 

nas instalações do Centro Administrativo, para geração de 100% da  

energia consumida pelos órgãos públicos do municipio. 

 Promover o recapeamento com micro nos setores com 1.000.000m². 

 Ampliar o projeto de instalação de pontos de ônibus modernos nos bairros. 

 Revitalizar a Avenida Goiás, com humanização nos trechos comerciais. 
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TEMA 9 – LIMPEZA URBANA 

PROJETO 9 – SALUBRIDADE AMBIENTAL 

Limpeza Urbana 

Entre as condições de dignificação da vida humana, um ambiente limpo e 

saudável, desponta como fator preponderante, o qual não pode ser 

negligenciado em hipótese alguma. A qualificação do ambiente em que o ser 

humano habita é uma das mais fortes demonstrações de democratização e de 

humanização do espaço. 

Preocupa-nos todo o sistema de limpeza urbana de GURUPI, desde a aplicação 

real de uma coleta seletiva, com projetos socioeducativos, até o destino final. 

 

Panorama Atual 

O panorama geral da limpeza Urbana em Gurupi é muito eficiente, pois a 

administração municipal mantém a cidade limpa e com índices de salubridade 

satisfatórios, que reflete diretamente nos baixos índices de contaminação de 

doenças epidemiológicas, como a dengue. 

A coleta é feita diariamente seguindo um cronograma que atende todos os 

bairros , com destino final o Aterro Sanitário da cidade. 
 

NOSSAS PROPOSTAS PARA MANTER EFICIENTE O 

SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 

 A varrição continuará a ser feita, impecavelmente todos os dias, em toda a 

cidade, para evitar a proliferação de insetos, causadores de epidemias, com 

graves consequências para a sAÚde pública.

Propostas Adicionais: 

 Fortalecer o projeto RECICLA GURUPI, com sistema de integração entre 

cooperativas, contando com trabalho social de organização e 

sistematização operacional. 
 

Aterro Sanitário 

 Ampliar o Aterro Sanitário de Gurupi, respaldado por Estudos de Viabilidade 

Técnica, Ambiental e Econômico-Financeira, acompanhados de um Plano 

de Manejo para atender Gurupi e região.
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TEMA 10 – SEGURANÇA 

PROJETO 10 – GURUPI SEGURA 

O sentimento de medo e insegurança diante da violência urbana e do crime 

organizado já não é privilégio da Metrópole, começa a espalhar seus efeitos 

pelas cidades do interior do Tocantins. 

Gurupi, apesar da imagem de cidade pacata, de um povo simples e ordeiro, 

já começa a nos preocupar e estamos atentos a essa realidade. 

 

Nossas Propostas para o Sistema de Segurança PÚBLica 

• Adquirir novos equipamentos para ampliar o Sistema de Monitoramento 

e Vigilância por câmeras filmadoras nas ruas, bairros ou localidades de 

elevada periculosidade e maior incidência de violência, crimes e delitos, 

por meio do projeto "Olho Vivo", celebrado junto ao 4° Batalhão da 

Polícia Militar (4° BPM . 
 

          Fotos: Ilustração / Equipe de Assessoria Técnica de Campanha 

 

PROJETO OLHO VIVO 

O Projeto "Olho Vivo" é de autoria do 4° Batalhão da Polícia Militar (4° BPM). A 

Prefeitura de Gurupi é parceira por meio da aquisição e cessão dos 

equipamentos, aprovada pela Câmara Municipal através da Lei N° 2.450. O 

objetivo é a implantação de câmeras de videomonitoramento em pontos 

estratégicos da cidade. 

 

GUARDA MUNICIPAL 

Promover a ampliação no sistema de segurança e ordem pública, criando a 

guarda municipal, oferecendo mais segurança aos munícipes. 
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 Iluminação PÚBlica

A forma como as cidades são iluminadas, seja a iluminação do sistema viário, seja 

a iluminação de embelezamento ou ainda a iluminação de áreas especiais 

como praças, parques e demais equipamentos PÚblicos; interfere na qualidade 

de vida urbana e no sentimento coletivo de autoestima dos cidadãos por sua 

cidade, por suas construções, por seus monumentos e por suas paisagens – seus 

pontos de referência. 

Através da iluminação pÚblica poderemos melhorar e qualificar o uso do espaço 

urbano, fortalecer a identidade urbana, preservando o patrimônio  cultural  e ambiental. 

É imperativo, reiterar o papel preponderante do cidadão enquanto agente 

participante, ora ativo, ora passivo, da paisagem noturna de Gurupi e de suas 

atmosferas luminosas. Iluminar bem é pensar no  cidadão  gurupiense  em  pleno 

exercício de sua cidadania. Nós sabemos que o exercício pleno da cidadania 

envolve mÚltiplos requisitos, que vão além do suprimento básico das condições 

mínimas funcionais de uso dos espaços urbanos. 

 

NOSSAS PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

1. Dar continuidade ao Sistema de Eficiência Energética 

Dar continuidadeno projeto de modernização de infraestrutura com instação 

de iluminação reforçada em sistema LED, em torno de principais avenidas, 

praças, igrejas, escolas e todos os lugares que possa aglomerar pessoas. 

Propomos assim para o Sistema de Iluminação de Gurupi, um conceito de 

“Iluminação Cidadã”. Isto Significa trabalharmos prioritariamente ao nível da 

percepção do cidadão, buscando Garantir o suprimento dos critérios de 

segurança e funcionalidade da iluminação, conforme ou superior aos 

parâmetros normativos. 

TEMA 11 – MEIO AMBIENTE 

PROJETO 11 – GURUPI VERDE E SUSTENTÁVEL 

O que pensamos sobre o Meio Ambiente  
 

Preservar a biodiversidade do planeta e os biomas existentes nas cidades e 

no campo são desafios da atualidade e que nenhuma cidade pode se furtar 

a enfrentar. A responsabilidade de todos com o meio  ambiente  é  um 

procedimento que tem que acontecer constantemente,  em  especial  por 

parte do setor PÚblico que tem que dar o exemplo e fiscalizar sua realização. 
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MEIO AMBIENTE EM GURUPI 

A área de Meio Ambiente avançou muito na gestão atual, e para continuar 

avançando cada vez mais, devemos ampliar na busca pela sustentabilidade 

ambiental, ampliar e agilizar as atividades que hoje é responsável pela liberação 

ambiental de diversos e importantes projetos, executar ações de planejamento 

e educação ambiental, controle do Licenciamento e Fiscalização ambiental, 

além de ser responsável pelo ICMS Ecológico. 

 

NOSSAS PROPOSTAS 

 Ampliar as ações ambientais;

 Ampliar a coleta seletiva na cidade sensibilizando a sociedade quanto à 

importância da coleta seletiva promovendo o aumento da vida útil do 

aterro sanitário possibilitando à sociedade que conheçam e respeitem a 

profissão de catador;

 Criar um Centro Municipal de Triagem de Resíduos Recicláveis em Parceria 

com Associações de Catadores;

 Incentivar o descarte apropriado de óleo visando implantar 

processo de geração de biodiesel por meio de parcerias com 

empresas privadas

 Ampliação de centros de transbordo de materiais inertes nas principais 

saídas de Gurupi ficando mais próximo da população.

 Promover melhorias no sistema de análises de processos ambientais visando 

dar celeridade na aprovação dos mesmos com agilidade e eficiência.

 Desenvolver projetos voltados para conscientização do descarte 

adequado de materiais recicláveis, instalando em todo perímetro urbano 

lixeiras com identificação de tipos de material;

 Apoiar e incentivar os comitês de Bacias hidrográficas em que o município 

de Gurupi participa exercendo presidência e como membro titular em 

outros dois (CBHSAST CBHRF CBHLP) através do apoio técnico estrutural 

para recuperação de nascentes no âmbito das bacias e produção de 

mudas, ou naquilo que se fizer necessário para desenvolvimento do projeto;

 Limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes drenantes urbanas 

com atividades de infraestruturas e instalações operacionais na drenagem 

das águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas no perímetro urbano;
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 Fomentar a implantação de sistemas de coleta, tratamento e destino final 

de esgotos sanitários visando o controle de doenças e outros agravos, assim 

como contribuir para a redução da morbimortalidade provocada por 

doenças de veiculação hídrica e para o aumento da expectativa de vida 

e da melhoria na qualidade de vida da população;

 Disponibilizar brigada permanente intensificando em período de seca, 

oferecer todo suporte estrutural para a defesa civil.

 Reativar sala verde “CONVIVERDE” destinando o espaço para reuniões das 

câmaras técnicas da agenda 21, do fórum do lixo, do protocolo do fogo, 

conselho de saneamento básico, CADESG, comitê de bacias, 

comemoração de datas relevantes com temáticas de meio ambiente e 

demais parceiros que promovam a educação ambiental;

 Criação e Fortalecimento das Unidades de Conservação  (APP  e  matas 

ciliares) e de modelos sustentáveis para sua exploração econômica de 

novas unidades de conservação;

 Estruturar a diretoria de Meio Ambiente para o licenciamento ambiental da 

Agenda Verde para testar a viabilidade ambiental do empreendimento; 

aprovar a concepção, a localização, a instalação, a ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

florestais e ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, 

ou que possam causar degradação ambiental;

 Apoio técnico e estrutural para monitoramento do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) com elaboração de banco de dados de todas as 

propriedades rurais no município;

 Aquisição de um software para execução em todas as áreas relacionadas 

ao controle do Meio Ambiente Municipal tais como: a Educação, 

licenciamento, monitoramento e fiscalização Ambiental, Gerenciamento, 

armazenamento, organização, divulgação e disponibilização de 

informações digitais para educação ambiental, Licenciamento Ambiental, 

Monitoramento Ambiental e Fiscalização Ambiental;

 

GURUPI RECICLA 

O projeto Gurupi Recicla terá como base o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, firmado em 2013 pela Prefeitura Municipal de 

Gurupi - TO, de natureza contínua, com o objetivo de promover a coleta seletiva 

por meio da conscientização dos munícipes para a necessidade da mudança 

de hábitos, incentivando a redução, a reutilização e a reciclagem do lixo. 
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O principal objetivo do referido Projeto é ampliar o serviço coleta seletiva na 

cidade de Gurupi e assim dar Continuidade ao Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, fortalecendo a gestão ambiental no município e 

ainda fazer cumprir os instrumentos estabelecidos pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, ODS e a Lei municipal nº1.842 de 17 de dezembro de 2009 que 

regulamenta a coleta seletiva no município, tendo como objetivos específicos: 

 Estabelecer o sistema de coleta seletiva na cidade de Gurupi;

 Desenvolver atividades de mobilização e sensibilização das comunidades 

para a participação na implantação do projeto de coleta seletiva;

 Capacitar a população sobre a forma correta de separação e descarte do 

material reciclável do não reciclável nas residências;

 Estabelecer e implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) na cidade de 

Gurupi;

 Implantar rotas de coleta seletiva pela cidade.
 

As ações do projeto nos bairros serão associadas a atividades de mobilização 

comunitária, visando à participação e ao envolvimento da comunidade para a 

implantação de um sistema de coleta seletiva dos resíduos sólidos. Assim, as 

futuras ações a serem desenvolvidas compreenderão: 

 Realização de palestras para os moradores sobre educação ambiental e a 

importância da coleta Seletiva para meio ambiente e na geração de 

emprego e renda. 

 Realização de palestras para os Servidores municipais envolvidos sobre 

educação ambiental quais e como separar os materiais, e a importância 

da coleta Seletiva para meio ambiente e na geração de emprego e renda. 

 Divulgação de materiais ilustrativos como cartilhas, panfletos e cartazes 

sobre a forma correta de separação do resíduo nas residências. 

 Visita às Instituições de Educação Infantil e pré-escolar do município, e 

ministrar palestras para ensino fundamental e médio. 

 Mobilização social sobre a importânica do projeto, por meio da rádio local, 

carro de som, ações de educação porta a porta aos moradores e outros a 

qual possam ser incluídos. 
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 Entregar para as Cooperativas de Resíduos todo o material reciclado, 

coletado nos bairros e nas empresas pelo serviço de limpeza urbana da 

prefeitura. 

TEMA 12 – GESTÃO 

PROJETO 12 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 
Efetivamente nos aproximados oito anos da atual gestão municipal, houve 

mudanças significativas, especificamente no que tange à normatização e 

controle de políticas de gestão de recursos humanos, envolvendo: 

 Benefícios funcionais, tais como gratificações, adicionais de escolaridade, 

exclusividade, produtividade, entre outros; 

 ampliação do quadro com ingressos de cerca de dois mil novos servidores 

efetivos; 

 promoção de capacitação de servidores; 

 reajustes salariais anuais, respeitando a data-base; 

 criação da Junta Médica Oficial, facilitando as Perícias médicas, ao tempo 

em que promoveu a melhoria das condições de saúde ocupacional dos 

servidores públicos municipais e ainda, a prevenção contra acidentes de 

trabalho; 

 criação da comissão permanente de processo administrativo disciplinar; 

 implantação de software de gestão, modernização administrativa e controle 

de processos; 

 melhorias do espaço físico com ampliações e reformas de prédios, bem 

como, a aquisição de novos mobiliários; 

 reestruturação administrativa, garantindo 40% dos cargos 

comissionados, destinados aos servidores de carreira; 

 implantação e gestão de programa de avaliação de desempenho do 

servidor; 

 Outro fator de grande relevância foi reformulação na estratégia para 

captação e Gestão de recursos o que viabilizou um maior número de 

projetos aprovados pela plataforma da Caixa Econômica Federal e que 

muito contribuiu com o avanço das obras realizadas no município; 

 Expansão do Arquivo Geral, visando ao resgate, à preservação, à 

manutenção e à divulgação do patrimônio documental do Município; 

 Também normatizou políticas de gestão patrimonial, ampliando o número de 

transportes oficiais e bens móveis do município. 
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Contudo, haja vista a Secretaria de Administração ser elo entre todos os demais 

órgãos da Administração Direta ou Indireta e ter contribuído de forma significativa 

com o avanço da gestão municipal, ainda restaram alguns quesitos que podem 

contribuir ainda mais com o avanço do município, como a continuidade da 

valorização do servidor público, através de ações que possam enaltecer o 

servidor e reconhecer que o trabalho por ele realizado é elemento fundamental 

na construção da cidade e na implementação de estratégias de governo. 

NOSSAS PROPOSTAS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 
 

1. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS e REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS 

         Garantir a implantação do PCCR aos servidores municipais do Quadro 

Geral, Saúde e Educação, dando continuidade nas ações já iniciadas de 

estudo e levantamento de dados. 
 

2. BANCO DE HORAS 

         Criar o banco de horas para os servidores públicos municipais, exceto, 

ocupantes de cargos em comissão. 
 

3. CRIAR O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL 

         Trata-se de um conjunto de benefícios, onde muitos dos quais, poderão ser 

extensivos aos dependentes dos servidores. O PVS atuará em várias frentes: 

educacional, corporativa, financeira e social, com a finalidade de estimular 

o crescimento pessoal e o aperfeiçoamento profissional dos servidores da 

Prefeitura de Gurupi. O objetivo é contribuir para a melhoria da satisfação e 

motivação do funcionalismo, assim como da sua qualidade de vida. O  

servidor poderá usufruir desses benefícios, acessando o site da Prefeitura, 

onde ficarão disponíveis os links, conforme segue: 

 PORTAL DA UNIVERSIDADE 

         O servidor poderá, conhecer o Programa CredunirG, Universidade da 

Maturidade, além de ter acesso a informações sobre cursinhos preparatórios 

para o vestibular, oferecidos pela escola de formação do servidor. 

 EDUCAÇÃO BÁSICA 

        Aqui o servidor obterá auxílio para se matricular e concluir a educação 

básica, suporte para as tarefas escolares e outras necessidades pertinentes, 

por meio da escola de formação do servidor. 

 BOLSA DE ESTUDOS 

         Podendo ser firmado parcerias com outras empresas, cursinhos, dentre 

outros. 
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 Convênios e parcerias 

         Informações de universidades, cursinhos, escolas da rede privada, farmácias, 

clubes e outros órgãos que ofereçam vantagens ao servidor público 

 Consignação 

         Disponibilização de margem, bancos credenciados, e outras informações 

pertinentes. 

 Orientação jurídica 

         Suporte jurídico, por meio de parceria com o Escola Modelo da UnirG e 

Defensoria Pública. 

          ORIENTAÇÃO E APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO 

4. Instituir Escola de Formação do Servidor 

        Atualizar/qualificar os profissionais, de maneira que o quadro de professores 

será preenchido por profissionais do quadro que atendam aos requisitos. 

5. Criar banco de talentos, beneficiando a promoção do servidor, conforme a 

sua formação. 

6. Instituir o Programa de Estágio Remunerado aos filhos de servidores; (ensino 

médio e superior) em parceria com as Instituições de ensino. 

7. Contratar estagiários, objetivando a qualificação no mercado de trabalho e 

ainda ajudando na renda da família. 

8. Criar o núcleo de apoio à saúde ocupacional do trabalhador: 

 Implementação das ações de promoção da saúde ocupacional. 
 

 Ações voltadas à recuperação, reabilitação funcional e de reinserção 

no ambiente de trabalho; Ações de educação e promoção da 

qualidade de vida no trabalho. 

9. Criar o Clube do Servidor – expedindo a Carteirinha do Servidor Municipal 

para ser apresentada no comércio, em clubes, farmácias, academias, 

cinema, etc., proporcionando descontos e outras vantagens aos servidores 

por meio de parcerias. 
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10. Criar a Cia de Teatro dos Servidores – 

         Voltado para todos os servidores, o curso objetiva, através de técnicas 

utilizadas em aulas de teatro, desenvolver a criatividade e a comunicação 

verbal e corporal, proporcionando consciência corporal e auxiliando os 

servidores a vencerem a timidez e a introversão, tornando-os mais 

confiantes e assertivos; 

11. Criar o Coral de Servidores do Município 

         Voltado para todos os servidores, o curso objetiva, através de técnicas 

utilizadas em aulas de canto coral, contribuir com o desenvolvimento 

pessoal e profissional; 

12. Criar as Olimpíadas dos Servidores 

         Realizar anualmente a Olimpíada dos Servidores, com esportes como 

Natação, Boliche, Pebolim, Tênis de mesa, Pesca esportiva, Corrida, Vôlei, 

Basquete, Futebol, Truco, Sinuca, Xadrez, com premiação dos primeiros 

colocados. 

         A ação envolverá diversos aspectos do servidor como a integração entre 

os servidores, trabalho em equipe, espírito competitivo, aprendizado com a 

frustração, incentivo à prática de atividade física, melhoria da saúde física 

e mental. 

13. Criar o Festival de talentos do servidor público de Gurupi 

         Realizar na semana do servidor um Festival com exposição de fotos e artes 

plásticas e apresentações de teatro, dança, música por composição e de 

música por interpretação, com premiação para os 1º, 2º e 3º lugares de 

cada modalidade. 

14. Criar título para homenagem “TEMPO E TRABALHO” 

         Moeda comemorativa – 10, 20 e 30 anos. Prestar homenagem aos 

servidores em solenidade de entrega da Moeda de Bronze para os 

servidores que completarem 10 anos de serviço, Moeda de prata para 20 

anos e a Moeda  de ouro para 30 anos de serviço, reconhecer 

publicamente os servidores por seus esforços e tempo dedicado em favor 

do serviço público (poderá ser outra forma de homenagem). 

15. Implantação de horta comunitária e de Restaurante Popular 

         Com refeições a baixo custo para atender aos servidores lotados no Centro 

Administrativo. 
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16. Criar o Programa de Incentivo aos Comerciantes locais a participar das 

licitações. 

         Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e 

equipamentos - firmando parceria com o SEBRAE/Sala do 

Empreendedor/ACIG/CDL e Licitação - com programa de 

apoio/orientação/incentivo aos comerciantes locais a participar das 

licitações no âmbito do Executivo Municipal estabelecendo informação 

direta às instituições parcerias sobre as publicações de edital de modo que 

tenham mais um canal de acesso a publicidade dos atos. 

17. Implantação do Projeto Habitacional, destinado aos servidores municipais. 

18. Ampliação das políticas públicas asseguradas à mulher, no Estatuto do  

Servidor e leis correlatas. 
 

FINANÇAS 

AÇÕES PREVISTAS: 
 

 INCENTIVO FISCAL 

         O município realizará estudos no sentido de isentar ou reduzir alíquotas de 

tributos no âmbito Municipal com o objetivo de atrair novos 

empreendimentos para nossa cidade. 

 IPTU HUMANIZADO 

 

          O IPTU HUMANIZADO consiste em adequar o valor do imposto com a 

capacidade contributiva do cidadão, levando em consideração o porte, 

utilização, localização, finalidade do imóvel, bem como a capacidade 

econômica do contribuinte. 

          Isso é possível, visto que está sendo finalizado todo o georreferenciamento 

da cidade de Gurupi, onde teremos informações reais para alimentar o 

cadastro imobiliário, como: tipo, medidas dos terrenos e das edificações dos 

imóveis, fachada, informações e visualizações dos logradouros. 
 

         Com todas essas fidedignas informações, a base de cálculo para 

recolhimento do IPTU será elaborada de forma justa e automatizada, onde 

naturalmente a arrecadação com esse tributo terá um incremento 

significativo, isso sem sofrer aumento do imposto, apenas com a atualização 

cadastral. 
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         Diante de todas essas informações teremos totais possibilidades de ampliar 

os incentivos para pessoas de renda mínima como: aposentados, 

pensionistas, deficientes físicos, pessoas com patologias graves como: 

câncer, diabetes, HIV, dentre outras consideradas de alta gravidade e 

complexidade. Será possível também, isentar aqueles imóveis que, pelas 

características rudimentares, possuírem valores inexpressivos. 

 GURUPI NOTA 10 

         Diante da escassez de recursos e das sucessivas crises dos entes federativos, 

sabemos que a criatividade se tornou um elemento essencial na busca de 

recursos e no estratégico processo de arrecadação dos municípios. Por ser 

o ISSQN um elemento essencial quanto as receitas próprias municipais, a 

sua cobrança deve ser efetiva, a fim de fomentar o funcionamento dos 

serviços Municipais, tais como melhoria de escolas, iluminação pública, 

segurança, projetos sociais, obras, manutenção de vias públicas, e em 

outras necessidades da população. Nessa lógica, os municípios necessitam 

se reinventar para incrementar suas receitas próprias como o ISSQN por 

exemplo. 

 

         Nesse sentido a Prefeitura de Gurupi, poderá dar mais um grande passo em 

prol da população e no combate à sonegação fiscal, lançando o 

Programa  "Gurupi Nota 10". Este programa consiste em estimular a prática 

de solicitar sua nota fiscal no momento em que tomar qualquer tipo de 

serviço, como escolas particulares, faculdades, creches, lavanderias, 

cabeleireiros, hotéis, oficinas mecânicas, estacionamentos, academias, e 

inúmeros outros. Vai trazer benefícios diretos para a população.  

 

         De forma simples e muito prática, o Programa "Gurupi Nota 10" irá 

beneficiar os consumidores com a possibilidade de ganhar prêmios em 

sorteios a ser instituído por meio de Lei. 

OUTRAS AÇÕES PREVISTAS 

 Ampliar o programa do IPTU premiado ampliando sempre que possível a 

premiação com objetivo de reconhecer, valorizar e premiar aqueles que 

contribuem efetivamente com o desenvolvimento de nossa cidade; 

 Manter os servidores da Secretaria capacitados, sobretudo aqueles 

envolvidos direta ou indiretamente com a arrecadação, planejamento e 

fiscalização, contencioso administrativo, atendimento ao público, dentre 

outros; 
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 Promover em parceria com SEBRAE, programa de educação fiscal nas 

escolas e nas empresas; 

 Melhorar as ferramentas de trabalho externo dos auditores e fiscais; 

 Dar continuidade no sistema de gestão documental que se encontra em 

processo de implantação. 

 

 

PROPOSTAS  POR MEIO DA AGÊNCIA GURUPIENSE DE REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO AGRF: 

 

 Ampliar e fortalecer os trabalhos da Agência AGRF, no sentido de 

instrumentalizá-la para o efetivo exercício da regulação e fiscalização dos 

serviços públicos prestados por concessionárias, prezando pela eficiência 

dos contratos com o Poder Público Municipal e o melhor atendimento à 

população. 

 

 Propor a criação de lei municipal proposta pelo Executivo para redução da 

fatura de água e esgoto, mediante a eliminação da taxa mínima. 
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Mensagem Conclusiva 
 

Gurupi já tem um caminho que une o desenvolvimento 

econômico com a responsabilidade ambiental; que une a gestão 

competente e séria com o cuidado com as pessoas que mais 

precisam; que une a beleza natural da cidade com a beleza das 

novas obras, das ruas recuperadas, das praças entregues à 

população. 

 

E agora, Gurupi tem a oportunidade de seguir nesse caminho que 

une a experiência de Laurez à garra e à vontade de dois jovens: 

Gutierres e Eduardo Fortes. Um caminho que une a competência 

na gestão com a sensibilidade e responsabilidade na área social. 

Um caminho que apresenta um projeto de futuro. 

 

Um caminho com propostas que vão fazer Gurupi crescer, não 

para poucos, mas para todos. 

 

Gutierres Prefeito e Eduardo Fortes vice, é Gurupi no caminho certo. 

 

 

Gutierres 
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