
 

 

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL PARA 

GURUPI 

GESTÃO 2021 – 2024 

SILVINO VITOR 

 

“SEMPRE NA PRESENÇA DE DEUS QUE É NOSSA FORÇA MAIOR E DO NOSSO 

POVO HUMILDE!” 

 

Em atendimento ao disposto no Art. 11 § 1º, inciso IX, da LEI Nº 13.165, DE 29 DE 

SETEMBRO DE 2015, que altera redação dada pela LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO 

DE 1997, tratando-se de apresentação das Diretrizes propostas para o Plano de Governo 

Municipal, obedecendo os preceitos legais, com total observância aos princípios 

constitucionais e concernentes a Administração Pública. Expõe.  

O referido Plano de Governo visa apresentar as principais propostas do candidato a prefeito 

SILVINO VITOR da “Chapa única GURUPI NA SUA PRESENÇA" pelo partido 

DEMOCRACIA CRISTÃ DC (27), para a administração municipal de GURUPI TO no período 

2021-2024. 

Importante é explanar que o conteúdo das propostas aqui apresentadas foi idealizado e 

desenvolvido a partir de grupos de especialistas em cada área e com reconhecida 

experiência adquirida pelo candidato ao longo de sua trajetória de vida, como empresário, 

servidor publico e também como pai. 

Objetivando o atendimento das necessidades de nossa GURUPI, principalmente no que 

concerne proporcionar melhor qualidade de vida a seus munícipes, sob planos 

estrategicamente traçados, fortalecendo uma gestão visionária que irá alcançar muito além 

de um ciclo fechado de quatro anos, ou seja, pensamento a longo prazo. 

Este plano, pode-se afirmar, tratar-se de propostas coerentes, integradas e possíveis de 

serem viabilizadas através de políticas públicas factíveis e participativas. Muitas delas 

podendo contar inclusive com a participação e realização significativa pela iniciativa 

privadas, bem como por incentivo de parcerias público-privadas. 



Buscando implementar um Modelo de Gestão Moderno na administração pública, com uso 

de tecnologias de informatização e desburocratização, com ênfase em alcançar na boa 

parte, não afastando a possibilidade de incluir todos os processos internos da prefeitura. 

Em tempos de pandemia, de alcance global, necessário é que se apresente propostas 

possíveis de serem concretizadas, não menosprezando a realidade existente, assim como, 

em sentido de que se faça estudos equitativos e adaptáveis a nova forma de se praticar a 

Administração Municipal como um todo.  

Devemos salientar que Gurupi, é uma cidade de potencial expressivo, mas, que de certo 

modo, encontra-se em sua grande maioria adormecida. Explorar esse potencial de 

produtividade, será o caminho para desenvolver as ações necessárias a serem instituídas, 

bem como fomentar aquelas já existentes, que seja de relevância ao desenvolvimento que 

tanto a população clama.  

Vejamos, uma cidade bem desenvolvida é aquela, que proporciona acesso aos bens 

públicos e serviços, de modo igualitário. Pensando nisso, sentimos a obrigatoriedade de 

demonstrar, que uma cidade pode se reestruturar, sem que seja atrelada a um ciclo 

repetitivo. Inovação, é a palavra chave para o sucesso.  

O Fortalecimento e desenvolvimento de parcerias com instituições como RURALTINS 

Embrapa, Sebrae, UFT, UNIRG, dentre outras instituições já proporcionou e poderá 

expandir, entre outras vantagens, polos que exportam conhecimento não só para o Brasil 

como o para o mundo globalizado e estão aqui, disponíveis, em nosso “quintal”. 

Devemos levar em consideração outros fatores operacionais e estratégicos para GURUPI, 

lembrando principalmente que o foco é o cidadão e não somente a remuneração dos 

políticos ou o lucro das organizações. 

O munícipe (ou cidadão), deve ser respeitado e priorizado! Claro que todos nós somos 

cidadãos, mas o foco aqui está no menos privilegiados nas temáticas municipais, 

principalmente as que se referem às questões de educação, habitação, Agro. Saúde, lazer, 

transporte, e assim, sucessivamente. 

Pensar e planejar estratégias, principalmente nessas áreas, de forma integrada e 

participativa, muito além do "plano de governo" significa propiciar aos munícipes uma 

qualidade de vida mais adequada e de longo prazo. 

Cabe destacar que um dos piores hábitos inseridos na essência humana, é o de somente 

reclamar, apontar e criticar de maneira ofensiva, enquanto deveria ser o oposto, 

participando, apresentando propostas construtivas e eficazes de maneira efetiva e constante 

na condução dos problemas que persistem em GURUPI, seja de forma individual ou 

coletiva, por meio da sociedade civil organizada. O que aparenta é que há um grupo seleto 

sempre "torcendo para o avião cair, mas, deixando de lembrar que também está a bordo!". 

De um lado estão os políticos dizendo que a "população" não participa, mas também não 

fazem muita questão disso, pois não propiciam atividades para sua participação (além das 

audiências públicas obrigatórias).  

De outro lado, a população, afirmando que não pode participar ou que não sabem como 

participar pois desconhecem e não exercem os seus direitos básicos".  

Uma das ações que queremos retornar são as consultas públicas nos bairros, interagindo 

Prefeito e cidadão (antigo Orçamento Participativo), uma maneira de inclusão no que diz 

respeito em ouvir os munícipes com mais proximidade, sanando suas dificuldades de 

maneira mais eficaz, pondo fim ao achismo. 



Esclarecidas as ponderações quanto à Chapa Única Democracia Cristã, passamos então a 

demonstrar as mais promissoras propostas de um plano de governo viável e sustentável.  

 

1- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO:  

 

 Reduzir o número de secretarias, interligando departamentos e extinguindo dos 

cargos de confiança exercidos por pessoas que não contam com qualificação 

suficiente para o cargo. Destinando os recursos remanescentes deste segmento à 

área de educação e/ou saúde; 

 Adequação dos valores de alugueis pagos pela administração municipal, aos valores 

condizentes com a realidade de mercado; 

 Combate ao racismo, homofobia e assédio moral praticados por chefes e 

funcionários, com rápida apuração e punição cabível. Proporcionando de maneira 

ágil, apuração de quaisquer irregularidades, mediante auditoria interna e externa, 

observados indícios de prática de abusos, providenciando afastamento imediato de 

eventuais envolvidos; 

 Implantação do Prefeito e você com a realização de debates, consultas populares e 

votação para que a população decida sobre o que tem que ser executado no bairro;  

 Revisão do Plano diretor da cidade e Planta genérica;  

 Modernização do Código Tributário Municipal; 

 Criação de projetos para recuperar recursos de fundo perdido; 

 Incentivar a capacitação/formação continuada e constante dos servidores junto a 

escola de governo; 

 Aperfeiçoamento dos sistemas de informação, para gerar mais relatórios gerenciais, 

otimizando processos internos; 

 Comunicação mais focada no preventivo e ação educativas; 

 Criação de um novo portal da transparência mais simplificado e de fácil acesso; 

 Viabilizar as licitações por pregões eletrônicos com máxima transparência, transmitido 

pela internet, ampliando a concorrência para proporcionar maior qualidade com o 

menor preço; 

 Viabilizar a realização de Concurso Público, proporcionando igualdade, sempre que 

possível, o número de vagas disponíveis para cada gênero, respeitando a Identidade 

Social, conforme legislação vigente.  

 Implementação do Conselho de Gestores, que possa atuar nas tomadas de decisões 

e encaminhamento de ações e/ou trabalhos desenvolvidos para cada setor.  

 

2- SAÚDE e BEM ESTAR:  

 

 

É sabido que no concerne o quesito saúde, esta deve ser trabalhada, respeitando as 

competências relacionadas a cada ente federativo, e assim sendo, no uso das atribuições 

pertinentes a administração municipal, planeja:  

 

 Acompanhar e requerer que seja assegurada fiscalização de todos os setores, 

instituições, ONGs e entidades que recebam recursos públicos; 

 Otimizar e investir adequadamente os recursos destinados a área da saúde; 

 Realizar levantamentos de todas as unidades de saúde, para que de modo realista 

seja possível disponibilizar os insumos necessários proporcionando melhor 

atendimento à população;  



 Proporcionar condições de trabalho digno aos profissionais, novas escalas, novos 

uniformes e material digno para a execução de seu trabalho; 

 Manutenção e Modernização em Tecnologia da informatização do sistema de gestão, 

logística e distribuição de medicamentos; 

 Rever e realizar estudos objetivando fomentar o atendimento de deslocamento de 

urgência; Viabilizando aquisição de Frota nova e moderna; 

 

 Informatização de consultas e agendamentos com profissionais; 

 Investimento e capacitação de profissionais para o cadastro do E-SUS; 

 Implantação da Fisioterapia grátis nas USF e UBS. Ofertando maior número de 

atendimentos;  

•   Desenvolver programas de apoio à maternidade e paternidade nas USF, planejamento 

familiar, gestação, parto e cuidados com o pós parto e vacinação; 

 

• Ampliar o atendimento à saúde mental, idosos, psicossocial e portadores de 

necessidades especiais; 

 Realizar campanhas educativas durante todo o ano alertando sobre formas 

prevenções e combate à Dengue; 

 Proporcionar de maneira preventiva, a implantação e inclusão de prestação de 

serviços de Unidades de Terapia Intensiva, aos Usuários do IPASGU.  

 Adequar à realidade financeira, os valores cobrados pelos prestadores de serviços, 

aos usuários do IPASGU. Oferecendo transparência.  

 

 Implantar o programa de assistência em saúde clinicas e odontológica, viabilizando 

viaturas equipadas com consultório médico e odontológico volante para atender a 

zona rural; 

 

 Instalação nas dependências da Policlínica, Laboratórios de Análises Clínicas de 

maneira ampla, visando proporcionar a realização de exames de baixa e ampla 

complexidade, diminuindo a fila de espera, humanizando o atendimento médico 

preventivo e imediato.  

 

3- Educação e Cultura:  

 

• Elaborar parcerias entre a secretaria de educação e as universidades públicas e 

particulares; 

• Garantir e manter número de vagas para todas as crianças em idade escolar de 

GURUPI. Proporcionando o acesso à educação e cultura desde os primeiros anos de 

vida; 

• Oferecer programa de formação e planos de cargos e carreira para todos os 

profissionais da educação; 

• Melhorar a infraestrutura de todas as escolas públicas e creches municipais 

(CEMEIs); 

• Distribuição gratuita e garantida, no início do ano eletivo, dos uniformes para todos 

os alunos; 

• Maior qualidade e variedade dos alimentos da merenda, inclusive no período de 

férias escolares; 

• Implementação das salas de informáticas nas escolas;  



• Incentivar e divulgar os cursos da FESC;  

• Proporcionar e manter as vagas destinadas o ensino de jovens e adultos (EJA) e 

planejar em escolas próximas à sua residência. Observadas as competências de ente 

federativo;  

• Impulsionar com novas atividades o Centro da Juventude; 

• Elaborar e incentivar a alfabetização de adultos (AMA); 

• Elaborar projetos, palestras e acesso a informação de políticas públicas para jovens 

e adolescentes, com o tema doenças sexualmente transmitidas, gravidez na 

adolescência, a violência e o bulling, o consumo de álcool e drogas nessa fase; 

• Realizar a acessibilidade dos prédios das escolas municipais e bibliotecas; 

• Criar programação rotativa de atividades culturais nas praças, com grupos, ONGs e 

instituições privadas de música, teatro, dança e cineclubes para incentivar a cultura 

nos bairros mais carentes; 

• Ampliar parcerias com o governo estadual para colocar GURUPI na rota dos 

eventos culturais estaduais. 

 

 

 

4- Saneamento Básico:  

• Projetar e fazer parceiras junto aos Governos Estadual e Federal para recuperação 

de redes e ampliação do sistema; 

• Elaborar projetos de esgotamento sanitário em regiões isoladas ou que não tenha 

viabilidade de integração à rede pública; 

• Elaborar ou atualizar o projeto anti enchente, planejando a cidade para fora da 

gestão e assim resolver o problema de décadas. Revitalizando as margens do 

Córrego pouso do Meio; 

• Elaborar projeto junto a universidade para conter erosões nas marginais, diminuir o 

fluxo de água ou velocidade em caso de chuva. Reduzindo os impactos ambientais no 

Parque Mutuca. 

 

5- Resíduos e Sustentabilidade:  

• Fortalecer e incentivar a coleta de matérias recicláveis mediante implantação de 

cooperativas; 

• Implementação e execução do plano de resíduos sólidos; 

• Reativação da fábrica de bloquetes com resíduos da construção civil; 

• Reforçar e ampliar a Coleta seletiva (tampinhas, pet, óleo de cozinha); 

• Criar campanhas de incentivo financeiro ou de desconto para incentivar a reciclagem 

de matérias; 

• Ampliar e aparelhar o local do lixo para que o mesmo seja reaproveitado gerando 

receita; 

• Rever a qualidade e permeabilidade da malha asfáltica; 

• Estudo, planejamento e início da energia fotovoltaica nas vias públicas; 

• Estudo, planejamento e início dos prédios públicos sustentáveis;  



• Incentivar e apoiar políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento econômico, 

sustentável e tecnológico; 

• Planejar e executar a criação de uma usina de energia elétrica através do uso da 

combustão do lixo; 

• Ampliação do plantio de árvores no perímetro urbano, incentivar as calçadas 

permeáveis; 

• Ampliar e divulgar a produção de mudas pelo Viveiro já existente; 

• Parque urbano. 

 

 

6- Mobilidade e transportes: 

 

• Finalizar em 6 meses a licitação do transporte público, assim como já implantar as 

novas rotas; 

• Disponibilizar bloquetes recicláveis gratuitos para padronização de calçadas antigas 

ou que dificulte a mobilidade de idosos e cadeirantes. Proporcionando acessibilidade; 

• Recuperação e aquisição de máquinas e equipamentos para realização de serviços 

públicos.  

 

7- Assistência Social 

• Auditoria, fiscalização em todos contratos bem como visitação em todos os locais 

que recebam verba pública; 

•. Ampliar, fiscalizar e garantir parcerias com instituições sem fins lucrativos, 

reconhecidas de Utilidade Pública, que prestam sério e relevantes serviços sociais; 

• Agilidade na liberação de recursos às entidades assistenciais que suprem trabalhos 

sociais onde a prefeitura não viabilize interinamente;  

• Criação de chácara de recuperação para alcóolatras e drogados, com diagnostico 

pela HU, 45 dias de tratamento onde eles trabalharam para pagar seus 

medicamentos, palestras, cursos profissionalizantes. Proporcionando manutenção e 

fomento de insumos; de acordo com a demanda;  

 Agregar em um único órgão os institutos (PETI, SENTINELA, CONSENHO DE 

DIREITOS, CONSELHO TUTELAR E GENTE LIVRE); 

 

 Viabilizar condições dignas de convivência do cidadão com necessidades 

especiais (idoso, mental) no seio familiar; 

• Planejamento e execução de um novo abrigo para pessoas idosas; 

• Ampliar, capacitar e desenvolver o CRI; 

  Promover a inserção de moradores de rua, na entidade familiar, oferecendo     

mecanismos e atendimento clínico e psicológico de maneira voluntária.  

 

 



8- Moradia: 

• Buscar e disponibilizar projeto para casas populares junto ao governo federal e 

estadual, programas como CDHU e Programa casa GURUPI, para pessoas de baixa 

renda. 

• Novas diretrizes populares, com estrutura mínima, praça, creche e parque. 

• Mapear moradores em áreas de risco e buscando soluções a curto prazo. 

• Atualização e fiscalização do cadastro imobiliário do município, incluindo as ilhas 

urbanas. 

• Verticalização da cidade, com criação de Poli núcleos, para conter o esparramar da 

cidade; 

  Implantar o projeto “ESTA CASA É SUA”, sendo de inteira responsabilidade da 

administração municipal, e com recursos advindos de arrecadação de tributos 

municipais, através de Secretaria de Habitação e Desenvolvimento urbano, 

oferecendo durante esta gestão, a entrega de 48 (quarenta e oito) casas populares; 

 

 

9- Turismo: 

• Credenciar GURUPI junto ao Governo Estadual e Governo Federal como município 

de interesse turístico; 

• Elaborar um calendário turístico com eventos tradicionais e ampliar e incentivar 

artistas locais e da região; 

• Criar e incentivar o turismo religioso em datas comemorativas; 

• Incentivar e criar estrutura para o turismo de negócios (Centro de convenção). 

 

10- Segurança urbana e rural: 

 

Investir em ações preventivas como: 

• Monitoramento digital de ruas e avenidas e aquisição de novas câmeras de 

segurança de alta resolução e capacitação nos profissionais de monitoramento; 

 Monitorar TODAS as entradas da cidade, inclusive as rurais; 

• Treinamento constantes para a guarda municipal e agentes de trânsito; 

 Planejar o aumento do efetivo e fornecer condições dignas de trabalho; 

 Criar um sistema que integre a comunicação da polícia militar, civil e guarda 

municipal, agilizando as ações mais rapidamente; 

 Ampliar a manutenção e limpeza dos terrenos públicos, fiscalizar, notificar e punir 

terrenos baldios e cobrar iluminação perfeita das ruas. 

 

 

11- Trabalho e emprego: 

• Divulgar os potenciais de GURUPI e atrair novas empresas, para geração de mais 

empregos através da nova secretaria; 



• Criar novas parcerias com universidades públicas e privadas, startups, Embrapa e 

transformar em uma cidade protótipo de inovação e tecnologia; 

• Reforma toda estrutura e fiscalização de terrenos e áreas não construídas do Setor 

industriais e CEAT; 

• Promover e fornecer incentivos para as empresas em desenvolvimento dentro das 

startups; 

• Desenvolver uma equipe permanente que fique em contato com comerciantes, 

empresas e profissionais liberais para desenvolver parcerias; 

• Desenvolver e orientar a inserção do jovem no mercado de trabalho. 

 

12- Agricultura e Meio ambiente: 

Produção e consumo sustentáveis 

• Estudo da redução ou isenção do ITR para pequenos produtores que façam 

agricultura familiar ou que forneçam para a merenda escolar; 

• Aquisição de toda Agricultura Familiar, incentivando Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e criando um centro de distribuição de alimentos para a 

região (CEASA); 

•. Priorizar o uso de produtos orgânicos na merenda escolar; 

• Capacitação para Agricultores e Pecuaristas no município junto a Embrapa e 

tecnologias em desenvolvimento nas universidades; 

• Investimento e desenvolvimento em hortas municipal, inclusive nas escolas 

municipais; 

• Aquisição de novas máquinas rurais para manutenção constante nas estradas 

rurais, melhorar o escoamento e locomoção dos moradores e produtores. 

 

 

 

13- Esporte e lazer: 

• Incentivar projetos esportivos de inclusão social com potencial para formação 

esportiva e apoiar projetos voltados à comunidade; 

• Ampliar os profissionais de educação física na rede pública; 

• Elaborar programas de exercícios em áreas públicas, manhã e final de tarde; 

• Incentivar e apoiar os projetos para pessoas com deficiência; 

• Planejar, reformar e conservar todos as áreas públicas para práticas esportivas; 

• Elaborar uma “olímpiada” entre escolas públicas de 7 a 14 anos; 

• Elaborar e incentivar a atividade física para a 3ª idade. 

 

14- JUVENTUDE:  

 



  

  Construção de um centro de talento municipal; 

  Departamento municipal da juventude; 

  Conselho municipal da juventude; 

  Incentivar a implantação de projetos de geração de trabalho e renda, com o foco 

principal a juventude urbana e rural; 

  Criar alternativas de acesso à cultura, esporte e lazer aproveitando as estruturas já 

existentes; 

  Realização de festival da juventude de Gurupi; 

  Construção de área de lazer, pista de cooper e de eventos na praça saída para 

Dueré to-050;  

  Construção de pista de cooper do Setor Vila Nova até o Setor Industrial; 

  Mapear iniciativas, movimentos e organizações jovens; 

  Fomentar iniciativas/ atividades/ produções que visem ao conhecimento das raízes 

históricas e culturais das pessoas e comunidade; 

  Apoiar fomento, quanto ao esporte nos bairros e instituições públicas; 

  Cursinhos pré-vestibular gratuito para a população de baixa renda, concluintes do 

ensino médio. 

 

 

 

15- Espaços públicos: 

• Realizar um estudo de logística rotacional para manutenção das áreas públicas; 

• Elaborar junto as universidades um projeto de paisagismo em toda cidade; 

• Incentivar alunos e projetos em espaços públicos de baixo custo; 

• Modernização de todos as praças e espaços públicos de acordo com a ONU, 

tornando espaços de interação e auto sustentáveis, com energia fotovoltaica e 

reaproveitamento da água das chuvas; 

• Criação de espaços pet. 

 

 

Cabe ressaltar também que este Programa de governo não se limita a  uma ideia acabada 

ou imposta, e sim um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a 

outras propostas que possam surgir durante a campanha, ouvindo as reivindicações da 

população, respeitando as necessidades  de cada bairro e também no decorrer da gestão, 

onde vamos procurar mais a participação dos GURUPIENSES, nossa proposta é um “plano 

de governo" que vai além dos quatro anos de mandato, vamos planejar GURUPI para 8, 

12...16 anos, sem bandeiras partidárias ou grupos de interesse, é uma proposta de caráter 

abrangente, coerente, executável e estratégico para além da minha gestão e que também 

contemplem divergências  municipais, para que possamos pensar estrategicamente, agir em 

conjunto e gerir competentemente GURUPI, para as próximas gerações. 

 

 


