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PLANO DE GOVERNO PARTICIPATIVO 

 

 

Este Plano de Governo representa o resultado de um trabalho, realizado por 

meio de um levantamento de necessidades do município de Tocantinópolis, com a 

participação de pessoas que desejam contribuir significativamente com o progresso 

de desta cidade e que sonham em uma gestão diferente.  

A maior obra do nosso governo será a valorização humana. Cuidar das 

pessoas (homem, mulher, criança, adolescentes e idosos), garantindo o 

funcionamento de todos os serviços públicos com eficiência, qualidade e respeito, 

para proporcionar uma cidade acolhedora, com qualidade de vida, sustentável, 

inclusivo e rico em oportunidades. 

Valorizar e respeitar o Poder Legislativo. O Parlamento Municipal será 

ouvido e respeitado de forma harmônica como um Poder autônomo. Este poder é 

essencial na representação dos interesses do povo de Tocantinópolis. 

Nosso compromisso, portanto, é com o povo. Honestidade e 

transparência são marcas de uma boa administração. Um bom governo trabalha 

para o povo e devolve o que é do povo, sempre com seriedade. Assim 

apresentamos nossas propostas políticas para a gestão de Tocantinópolis, 

garantindo um caráter inclusivo, participativo e inovador dede sua elaboração.  

 

PROPOSTAS: 

 

1 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TRANSPARÊNCIA 

 

 Fazer uma gestão diferente, participativa, transparente e humanizada é o 

que nos motiva. A valorização das pessoas começa pelos os servidores 

municipais, com melhores salários, criação de Plano de Cargos e Carreira do  
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Município, implantação de Plano de Saúde, Plano Habitacional com foco nestes 

servidores e regulamentação do Cartão Alimentação.   

 Valorizar a população, fomentando o crescimento das pessoas e 

empresas com incentivos fiscais. Este é nosso principal objetivo de gestão.  

 

Objetivos: 

1. Implantação do PCCR para os servidores municipais; 

2. Promover Premiação anual com Critérios para os Servidores Destaques por 

categoria; 

3. Implantar o Plano Habitacional – Doações de residências para todos os 

Servidores que moram de alugueis; 

4. Implantar Benefício como TICKET ALIMENTAÇÃO, com critérios para todos 

os servidores municipais; 

5. Criar o Plano de Saúde para todos os servidores municipais. 

6. Promover a redução dos impostos municipais (IPTU, ISSQN, ALVARÁS); 

7. Incentivar o IPTU Empresarial, com redução dos valores; 

8. Proporcionar a redução do IPTU Residencial conforme cuidados com as 

calçadas, lotes vazios e coleta adequada do lixo gradativamente durante 5 

anos; 

9. Reduzir a taxa de iluminação Pública; 

10. Incentivar as empresas com critérios, a redução e isenção de impostos, 

conforme a geração de empregos; 

 

 

2 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

 

Um município como Tocantinópolis, demanda investimentos nos profissionais 

da saúde, na estruturação e ampliação da rede pública municipal de atendimento de 

forma planejada e com vistas à melhoria de políticas de saúde e do bem-estar da 

população. Esses são os principais pontos que devem ser articulados com os 

seguintes pilares: 
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1. Resolutividade nos Serviços prestados; 

2. Valorização aos Profissionais da saúde; 

3. Qualificação dos serviços; 

4. Transparência na Gestão; 

5. Humanização; 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Impulsionar o fortalecimento da Atenção Básica, ampliando o acesso, 

implantando a humanização e aumentando a resolutividade dos atendimentos 

em 70%; 

2. Capacitar os servidores para o atendimento humanizado, seguindo o 

Humaniza – SUS; 

3. Promover e modernizar o sistema de atendimento consulta com horários 

marcados por telefone, formação de grupos de WhatsApp entre o agente de 

saúde e a população de sua área, visitas domiciliares e calendário vacinal 

marcadas via on-line. 

4. Criar um Disk Saúde para tirar duvida de um modo geral e ativar a ouvidoria 

do município para qualificar o serviço; 

5. Ampliar os serviços de Pediatria tanto nas UBS como na sala de parto; 

6. Promover a redução dos riscos e agravos (Dengue, Chagas, Calaza, Zica, 

Hipertensão, Tuberculose, Hanseníase, Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, Diabetes, COVID 19, Eclampsia, Desnutrição infantil, e etc.) 

da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde; 

7. Assegurar aos usuários medicamentos básicos para os programas 

existentes; 

8. Organizar a capacidade resolutiva da assistência farmacêutica, por meio da 

implantação de fluxo de entrega dos medicamentos aos usuários, sem 

que os mesmos tenham que ir até a farmácia central; 

9. Construir e implantar a Clínica da Mulher com serviços de ginecologia como: 

Prevenção do Câncer do Útero e Mama, Consultas, Cirurgias Ginecológicas 

como: Histerectomia, Perineoplastia, Laqueadura e outras; 

10. Implantar a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem; 
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11. Consolidar a adequada valorização dos servidores nas relações de trabalho 

no âmbito municipal e instituir o PCCR específico dos profissionais do SUS 

conforme a Lei 8.142/90; 

12. Garantir o apoio ao diagnóstico, tanto laboratorial ou por imagem de acordo 

com a capacidade do município. Serviços próprios ou convênios firmados com 

outras entidades (Ultra cenografia, Eletrocardiograma, Raio X e exames 

laboratoriais dentre outros); 

13. Plano de intervenção na Saúde Mental em parceria com outras secretarias 

(Educação, Infraestrutura, assistência Social e outras), formando redes para 

facilitar o manejo clínico dos pacientes portadores de transtorno mental.  

14. Manter o paciente da saúde mental no seu cotidiano, envolvendo os 

profissionais de saúde, a família e a comunidade no cuidado destes 

pacientes. 

15. Proporcionar atendimento Psiquiátrico e Psicológico nas UBS; 

16. Garantir o atendimento de qualidade (Médico e Enfermagem) na UPA 24 

horas com resolutividade e menos encaminhamentos; 

17. Ter resolutividade nas especialidades de ortopedia, cardiologia a nível local 

como também na referência; 

18. Colocar Filtro de Carvão Ativado nas Saídas de Água que faz distribuição na 

cidade para melhorar a qualidade da água e consequentemente a saúde das 

pessoas; 

 

3 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E VALORIZAÇÃO HUMANA 

 

A principal ferramenta para as próximas gerações é a Educação. Com a 

aprovação do novo FUNDEB, contamos com medidas concretas de valorização aos 

Profissionais da Educação para garantir um ensino e um ambiente escolar de 

qualidade.  

1. Valorização dos Profissionais da Educação: 

 

1.1 – Reestruturação do PCCR: 
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1.2 Cumprimento do Piso Salarial, mais vantagens: 

a) Progressão Vertical com acréscimos a partir do salário 

base: 

b) 20% Nível 1 (Graduação); 

c) 10% Nível 2 (Pós-graduação); 

d) 20% Nível 3 (Mestrado); 

e) 30% Nível 4 (Doutorado); 

f) 40% Nível 5 (PHD); 

g)  Progressão Horizontal 3% a cada 2 anos. 

1.3 Promover Premiação anual para a Escola Destaque por 

desempenho Educacional e critérios com premiação para aos 

profissionais; 

1.4 Implantar Plano de Saúde; 

1.5 Criar Plano Habitacional para todos os Profissionais de 

Educação; 

1.6 Oferecer Qualificação Profissional, com vistas a Formação 

Continuada, com foco nas áreas em Língua inglesa, Educação 

Física e Artes e outras áreas conforme demanda. 

2. Potencializar o Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE com 

implantação do SIM e com doações de alimentos do Projeto da Agricultura 

Familiar, com o objetivo de oferecer merenda descentralizada, atendendo as 

necessidades nutricionais das crianças e abrindo mercado consumidor aos 

produtos da Agricultura familiar, realizando editais específicos.  

3. Assegurar melhores salários e melhores condições de trabalho para as 

Monitoras de Creche. 

4. Cumprir o Plano Municipal de Educação no que se refere à Equipe 

Multidisciplinar com profissionais: 

 2 Psicólogos 

 1 Assistente Social 

 1 Fonoaudiólogo 

 

 1 Educador Físico. 
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4.1. Desenvolver um PROGRAMA de Palestras em parceria com a Saúde 

com temas específicos: 

 Projeto de vida e escolha profissional; 

 Prevenção a gravidez na adolescência; 

 Sexualidade; 

 Prevenção às Drogas; 

 Prevenção ao Suicídio e Valorização da vida; 

 Prevenção ao Abuso e Exploração sexual em crianças e 

adolescentes; 

 Outros temas conforme demanda necessária. 

4.2. Realizar acolhimento e Escuta Especializada em Crianças e Adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência, conforme a Lei 13.431 de 4 de 

Abril de 2017; 

4.3. Oferecer apoio aos alunos e familiares em situação de vulnerabilidade e 

sofrimento Psíquico; 

4.4. Realizar apoio aos profissionais da Educação. 

5. Garantir os serviços prestados das Creches com qualidade e em tempo 

integral em parceria com os Programas Federais; 

6. Articular com o Estado a Implantação de uma Escola Estadual Militar 

(utilizando a força da bancada municipal de apoio); 

7. Articular a ampliação do Campus da UFNT, bem como ampliação de novos 

cursos Universitários (utilizando a força da bancada federal de apoio); 

8. Cumprir a Lei do Transporte Universitário de Tocantinópolis para Imperatriz; 

 

4 - TURISMO CULTURA E LAZER 

 

A Política de Cultura e turismo nos últimos anos foi esquecida, com a 

desarticulação, a falta de prioridade e o enfraquecimento das poucas ações. Nosso 

objetivo é fortalecer o desenvolvimento de políticas culturais e turísticas, 

promovendo a preservação cultural e potencializando o turismo em Tocantinópolis 

com práticas participativas e sustentáveis. 

 

Objetivos: 
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1. Articular incentivos de Ações e Projetos junto ao SEBRAE, Área Bancária, 

com financiamentos e Emendas Parlamentares com vistas a fomentar o 

turismo nos Balneários, Praias, Rede Hoteleira, restaurantes e atrativos 

culturais; 

2. Melhorar a estrutura de recepção dos atrativos turísticos; 

3. Padronizar a sinalização turística no município; 

4. Estabelecer parceria com a secretaria estadual de turismo para colocar 

Tocantinópolis no Circuito Tocantinense de Turismo. 

5. Construir uma Pista de Motocross na Antiga Olaria; 

6. Implantar uma ciclovia no município; 

7. Restaurar e potencializar as Festas Regionais Temáticas da cidade; 

8. Criação da Vila da Páscoa para as crianças; 

9. Implantação da Praça de Alimentação na Beira Rio e nos bairros semanal 

com Shows de Artistas Locais; 

10. Resgatar e Garantir o funcionamento da Banda de Música Municipal; 

11. Potencializar a estrutura da Temporada da Praia da Santa e Ilha de Caras, 

com planejamento e investimento em segurança, com o objetivo oferecer uma 

praia estruturada e atrair turistas. 

 Natal: 

 Criar a Vila do Papai Noel; 

 Decorar a Cidade durante o período natalino; 

 Incentivar e promover a premiação da melhor decoração residencial 

de Natal; 

 

12. Articular o aumento do incentivo das Festas Juninas locais, com foco a 

melhorias da premiação.  

 

 Promover Festas Juninas com Campeonato Municipal, Intermunicipal e 

Estadual, além de incentivar a Criação de uma Associação para 

Ampliar a arrecadação. 

 

5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL HUMANIZADA E INCLUSIVA 
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 Boa parte da população de Tocantinópolis sobrevive de incentivos sociais 

implantados pelo Governo Federal. A política de Assistência Social necessita de 

articulação e investimentos em projetos planejados de atendimento humanizado 

ao cidadão. 

 

Objetivos: 

 

1. Garantir o funcionamento dos serviços públicos de Assistência Social 

ofertados pelo Governo Federal; 

2. Consolidar o SUAS -  Sistema Único de Assistência Social, expandindo a 

presença das esferas do Governo junto às famílias em situação vulnerável; 

3. Fortalecer o Cadastro Único; 

4. Ampliar o apoio ao Programa Bolsa Família; 

5. Ampliar e garantir o funcionamento do Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS para atender a demanda do município nas regiões 

de maior vulnerabilidade; 

6. Fortalecer o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS; 

7. Estabelecer Política Social Especial, em parceria com o Governo Federal, 

Secretaria Municipal do Índio, empresas e comunidade indígena; 

8. Implantar uma Casa de Apoio em Araguaína e Augustinópolis, para 

garantir hospedagem aos acompanhantes de Pacientes que são 

encaminhados aos Hospitais de Referência; 

9. Garantir Políticas Públicas voltadas para a Valorização das Mulheres; 

10. Criar a Casa de Apoio à Mulheres Vítimas e Vulneráveis. 

11. Elaborar Projeto de Lei para a Manutenção permanente do Abrigo dos 

Idosos, mediante aprovação da Câmara Municipal; 

12. Criar o CARTÃO SOLIDÁRIO: 

 Mapeamento planejado e com critérios das Famílias que necessitam 

de remédio e alimentos, realizado pelos Agentes de Saúde; 



 
TOCANTINÓPOLIS - TO 

Sugestões e Contribuições: 
e-mail: sdtocantinopolis@gmail.com 

 Cada Família receberá um Cartão Solidário para custear o valor 

mensal de uma cesta básica de alimentos e medicamentos 

necessários; 

 Cadastrar os Supermercados e Farmácias locais para a utilização do 

CARTÃO SOLIDÁRIO. 

13. Natal Solidário; 

14. Criação do Programa GUARDA MIRIN, cujo programa tem o objetivo de 

proporcionar às crianças e adolescentes projetos sociais e de incentivos 

voltados à prevenção de drogas e violência. Bem como, proporcionar um 

ambiente seguro, acolhedor visando evitar que essas crianças e adolescentes 

fiquem na rua. 

 

 

6 - AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL 

  

 Os programas a serem viabilizados contribuem para que o Produtor 

Rural alcance mais resultados com sua propriedade, tornando-a um investimento 

viável e fonte de renda sólida para o sustento da família, por meio do aumento da 

produtividade, manutenção das estradas e apoio à comercialização.  

 A feira do produtor rural é o principal elo entre o produtor e a cidade, além 

da comercialização direta com a população, cujo objetivo é dinamizar o 

abastecimento aos comércios locais e região. 

  

Objetivos: 

 

1. Criar Política Agrícola com Projetos para fortalecer e resgatara 

Agricultura familiar; 

2. Assegurar a aquisição de Produtos da Agricultura Familiar por meio de 

programas e parcerias principalmente a CONAB, como os programas de 

Aquisição de alimentos (PAA) e Programas de Garantia de Preços para a 

Agricultura Familiar (PGPAF) 

3. Apoiar a implantação do CAR – Cadastro Ambiental Rural para todas as 

propriedades rurais; 
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4. Apoiar a ampliação do acesso aos recursos de crédito rural para o 

financiamento da produção agropecuária; 

5. Regularizar o SIM – Selo de Inspeção Municipal; 

6. Recuperação de Todas as Estradas Vicinais; 

7. Implantar mais um dia de Feira no espaço da Feira Osvaldo Mariano; 

8. Criar Programa de Piscicultura para os produtores rurais, com incentivo 

de criação de alevinos e distribuição da ração inicial. 

 

7 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

 

O mundo contemporâneo busca mecanismos para incorporação do 

desenvolvimento sustentável como um diferencial de gestão que garanta 

manutenção e uso racional dos recursos naturais e que contribua para o meio 

ambiente e com a sustentabilidade. Propõe-se, estruturar com responsabilidade, 

práticas, procedimentos, processos e recursos para a realização de políticas 

públicas de Gestão Ambiental Integrada, com metas ambientais coordenadas em 

conjunto com outras áreas administrativas, empresas e a população em geral.  

 

Objetivos: 

1. Implantar sistema municipal de licenciamento ambiental;  

2. Melhorar aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

inclusive com ampla transparência (buscando recurso via CODEVASF - 

TOCANTINS e recursos a fundo perdidos para investimento em políticas de 

meio ambiente); 

3. Implantar plano municipal de arborização urbana e manutenção paisagística 

de praça e logradouros públicos; 

4. Apoiar e incentivar as ações ambientais para o aumento da pontuação e 

repasse do ICMS Ecológico para o Município; 

5. Criar um departamento de assistência técnica ambiental para população de 

baixa renda;  

6. Criar um programa de preservação e recuperação de nascentes e 

mananciais que banham o município (inclusive com a possibilidade de 

pagamento por serviços ambientais); 
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7. Ampliar e melhorar as condições de trabalho da Brigada Municipal de 

combate a queimadas; 

8. Realizar em parceria com o Estado, zoneamento ecológico econômico do 

território municipal; 

9. Implantar programas efetivos de educação ambiental; 

10. Criar o Parque Municipal Ecológico de Tocantinópolis; 

11. Implantar a política municipal de resíduos sólidos com coleta seletiva e 

viabilização do aterro sanitário municipal; 

12. Estimular a criação do comitê municipal de bacia hidrográfica.  

 

 

8 –SECRETARIA INDÍGENA 

 

Criar a Secretaria Municipal do Índio, visando à implementação de Políticas 

de valorização e atenção aos indígenas. 

 

Objetivos: 

1. O Secretário será um Índio; 

2. Apoiar e incentivar as ações ambientais para o aumento da pontuação e 

repasse do ICMS Ecológico para a área indígena; 

3. Proporcionar Saneamento Básico nas Aldeias; 

4. Implantar Equipe de Limpeza para todas as Aldeias Indígenas; 

5. Fortalecimento da Agricultura Familiar; 

6. Incentivar o Esporte nas aldeias; 

7. Oferecer Saúde e Educação de qualidade. 

8. Resgate cultural e criação do museu etnográfico com regate histórico da 

trajetória dos povos Apinajés.  

9. Revitalizar a malha viária do município. 

 

9 - INFRA- ESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO 

 

 A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano de Tocantinópolis estará 

fundamentada na articulação das diretrizes políticas de investimento em espaços de 
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convivência, proporcionando acolhimento, hospitalidade e respeito à população, 

garantindo serviços públicos de qualidade, espaços verdes e de lazer e o acesso 

aos programas sociais de moradia. 

 

Objetivos: 

1. Revitalização da Cidade (praças, canteiros, calçadas); 

2. Revitalizar o Clube Asmat, melhorando os apartamentos e restaurando 

os Tanques de Peixe. 

3. Modernização da Beira Rio com vistas ao fortalecimento do lazer, 

gastronomia e turismo; 

4. Restaurar a Praia da Rampa com a retirada da rampa; 

5. Canalização e Revitalização dos Córregos Ribeirãozinho e Lajinha; 

6. Fazer muros em todos os Cemitérios dos Povoados; 

7. Projeto de Coleta de Lixo Inteligente, distribuído por Bairros. 

8. Programa Habitacional planejado com qualidade e critérios. 

9. Modernização da Feira Municipal e ampliação da comercialização dos 

feirantes e produtores rurais locais; 

10. Realizar um Plebiscito Municipal, cujo objeto é consultar o interesse da 

população com o intuito de construir uma praça central planejada no local do 

Cemitério Central, com vistas a revitalização e modernização do centro da 

cidade, além de oferecer conforto, qualidade de vida e lazer à população. 

11. Criar uma política municipal de Regularização Fundiária no âmbito do 

perímetro urbano municipal e instituir o Programa “Minha Primeira 

Escritura”, com a perspectiva de isentar o imposto ITBI e o registro gratuito 

na compra do primeiro imóvel; 

12. Articular melhoria dos serviços de abastecimento de Água e Esgoto, de 

acordo com o Plano Nacional de Políticas de Saneamento aprovado pelo 

Governo Federal: 

 Colocar Filtros de Carvão Ativado nas Saídas de Água para melhorar a 

qualidade da água; 

 Articular a negociação com a empresa responsável pelo abastecimento 

de água – BRK, a redução das taxas de água e esgoto para a 

população, caso não sendo aceito a proposta de redução dos valores, 
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imediatamente será enviado para a Câmara Municipal para rescisão 

de contrato com vistas a abertura de nova licitação. 

 

 

10 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

  

Apesar de não possuir um parque industrial diversificado e ativo, 

Tocantinópolis possui uma logística importante na região para implantar um 

Distrito Industrial no município, visando a geração de oportunidades, emprego e 

renda. 

 

Objetivos: 

1 Criação de um Distrito Industrial com o objetivo da geração de empregos 

e com incentivo de doações de terrenos e redução e isenções dos 

Impostos Municipais; 

 

2 Estrutura do Distrito Industrial (Ruas, Calçamentos, Água e Energia). 

Projetos estes, que serão apresentados ao CDE (Conselho de 

Desenvolvimento do Estado), com aprovação da Câmara municipal. 

 

11 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA E CIDADÃ 

 

Em uma sociedade em que exerce a democracia, a segurança pública 

garante a proteção dos direitos individuais e assegura o pleno exercício da 

cidadania. Neste sentido, a segurança não se contrapõe à liberdade e é condição 

para seu exercício, fazendo parte de uma das inúmeras e complexas vias por onde 

trafega a qualidade de vida das pessoas.  

Diante deste cenário de violência em que Tocantinópolis está vivenciando, 

nosso objetivo é implantar políticas de segurança pública, visando a redução da 

violência, com ações inovadoras e integradas neste campo.  A Segurança Pública é 

prioritariamente dever do estado, mas entendemos a responsabilidade da 

participação do município. 
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Objetivos: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Articular políticas públicas em parceria com o Conselho Comunitário de 

Segurança Pública - CONSEG, com ações e práticas inovadoras para garantir 

a segurança pública em Tocantinópolis; 

2. Apoiar e incentivar as ações desenvolvidas pelo CONSEG de Tocantinópolis; 

3. Criação da Guarda Municipal com o objetivo de desempenhar um trabalho 

direcionado a integração e a aproximação das pessoas, promovendo a 

importância de fazer a segurança pública, colaborando portanto, para que a 

população reconheça que a Guarda é parceira no combate à violência; 

4. Implantar a Fiscalização de Trânsito realizado pela Guarda Municipal; 

 

 

12 - MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 

 O número de acidente de trânsito em Tocantinópolis é elevado, com 

conseqüências impactantes na vida das pessoas e na saúde. Além do sofrimento, os 

acidentes retiram ou afastam as pessoas de suas atividades. O custo do tratamento 

médico decorrente destes acidentes é o mais elevado e duradouro, envolvendo 

diversas especialidades. 

 Portanto, melhorar o trânsito municipal com políticas públicas voltadas à 

sensibilização e conscientização do condutor e do pedestre que o trânsito é para 

todos com segurança, além de oferecer conforto e bem-estar, é também um 

incentivo ao desenvolvimento econômico e social. 

 

Objetivos: 

 

1. Implementar projetos de Mobilidade Urbana com Sinalização; 

2. Realizar a reestruturação do trânsito local com placas 

de nomenclatura de vias e logradouros e públicos; 

3. Revitalização da sinalização vertical (placas, lombadas eletrônicas) e 

implantação da sinalização horizontal (faixas de pedestre e orientação); 



 
TOCANTINÓPOLIS - TO 

Sugestões e Contribuições: 
e-mail: sdtocantinopolis@gmail.com 

4. Implementar ações que valorizem a vida com foco na conscientização de 

um trânsito seguro e redução das vítimas de acidente de trânsito.  

 

 

13 - ESPORTE E LAZER 

  

 O esporte é uma ferramenta poderosa para transformação de vidas. Nosso 

objetivo é ampliar e qualificar os programas e projetos de esportes em todos os 

bairros, escolas, zona rural e área indígena como política de governo, 

democratizando o acesso ao esporte e ao lazer. 

Objetivos: 

 

1. Estabelecer parceria com as entidades sociais, SESI e SENAI para o 

desenvolvimento de programas de apoio ao esporte e lazer; 

2. Criar o Centro POLIESPORTIVO; 

3. Incentivar e garantir o esporte nas escolas municipais; 

4. Criar Escolinha Profissional de Futebol para Crianças e Adolescentes. 

5. Firmar convênio com associações que atuem na área do esporte amador; 

6. Apoiar e incentivar o esporte feminino no município; 

a. Ampliar os Campeonatos Municipais (nas modalidades de interesse da 

população). 

b. Melhorar as Premiações dos Campeonatos. 

 

14 – JUVENTUDE 

 

 A juventude tem sido ao longo dos anos parte fundamental no processo de 

crescimento de Tocantinópolis, sendo propulsores do desenvolvimento social, 

econômico e cultural da cidade. Nos últimos anos a falta de perspectiva para os 

jovens se instalou em Tocantinópolis, devido à falta de políticas públicas para a 

geração de oportunidades e motivação para a permanência destes jovens na cidade. 

 

Objetivos: 



 
TOCANTINÓPOLIS - TO 

Sugestões e Contribuições: 
e-mail: sdtocantinopolis@gmail.com 

1. Criação da CAJUT – Casa da Juventude de Tocantinópolis, onde funcionará 

os departamentos das políticas públicas para a juventude e atividade de 

formação; 

2. Espaço jovem ÍNDIO, articulando cultura juvenil, garantindo apoio e 

exposição de seus trabalhos; 

3. Implantar e incentivar ações com eventos culturais e esportivos para os 

jovens e adolescentes em todos os bairros; 

4. Implantar e incentivar ações culturais com eventos específicos para a 

juventude evangélica e católica, incluindo todas as igrejas do município; 

5. Buscar parcerias para implantação de políticas de geração de emprego e 

renda; 

6. Fomentar cursos de qualificação profissional em parceria com entidades 

públicas e privadas; 

7. Implantação do Programa: Aprendiz Legal; 

8. Articular incentivos a produções culturais de artistas jovens. 

 

 


