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INTRODUÇÃO 

 

O plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população de Augustinópolis. Vem daí o slogan “Seriedade 

e Compromisso”. 

 

Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra um 

amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contemplam todos os setores 

ideias inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional e a 

busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito 

municipal tanto na esfera pública como na privada, de forma que estas 

instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social.  

 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da 

comunidade está voltado à presença do gestor com a comunidade. Dessa forma, 

pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, 

que juntos possam garantir à comunidade uma assistência digna e contínua, 

através das estratégias constantes do corpo deste Plano. Entretanto, há que se 

considerar que hoje Augustinópolis assiste à expansão do ensino superior nas 

mais diversas áreas de formação acadêmica, eis que em breve teremos no 

município o curso de medicina pela Universidade do Estado do Tocantins - 

UNITINS. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego 

para os jovens através de cursos gratuitos pelo Centro Vocacional Tecnológico, 

a exemplo do estímulo à implantação de novos empreendimentos industriais no 

município, também passa a ser uma prioridade. Por essa razão, se pretende 

fortalecer a relação com instituições como o Sebrae que atua no âmbito 

municipal para a implantação de pequenas empresas (individuais ou 

cooperativadas) voltadas ao aproveitamento da produção agrícola local, 

conforme a vocação de cada comunidade (plantas medicinais, mandioca, 

hortifrutigranjeiros e outros). Outra ação de grande impacto da futura 

administração também com base na formação de parcerias será a construção 

de moradias populares através do sistema de mutirão. Vislumbra-se, nessa 

direção, uma articulação entre administração municipal, que participa com a 

doação de terrenos, busca de emendas parlamentares que facilitem a aquisição 
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de materiais, e a comunidade, que através da sua força de trabalho estará 

atuando em seu próprio benefício. Além das ações mencionadas, pretende-se 

estimular as empresas locais a assumirem uma postura proativa em relação à 

conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras de 

esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo. Além das parcerias 

locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração pública 

nas duas esferas (estadual e federal) por meio de projetos voltados ao 

desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, 

saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e que se 

encontram elencadas ao longo deste documento. Durante todo o mandato a 

realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, 

transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de 

tudo planejamento. Esses são os princípios que deverão caracterizar uma 

administração forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da 

população, marca da nossa trajetória política. Destaca-se ainda que todas as 

ações propostas estarão em consonância com a legislação vigente, seja ela 

municipal, estadual ou federal, obedecendo também ao princípio da 

sustentabilidade econômica e sócio ambiental. Cabe ressaltar que este 

Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas um 

esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras 

contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral. 

 

Prioridades do nosso governo:  

 

1. Mapear todas as forças econômicas, políticas e sociais e realizar parcerias 

para sanar os problemas e promover o desenvolvimento do município.  

 

2. Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento profissional, 

humano e social.  

 

3. Ampliar e consolidar programas e ações que possam garantir boa comodidade 

e mais segurança para a população.  
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4. Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, qualificando as parcerias 

existentes.  

 

5. Implantar uma política de desenvolvimento humano e social, que seja capaz 

de garantir mais empregos e renda, sempre com a preocupação de desenvolver 

as atividade e medidas de modo sustentável. 

 

6. Criar um sistema de avaliação das políticas públicas que leve em conta a 

eficiência dos serviços oferecidos e que norteie as prioridades do governo 

municipal. Missão: “Desenvolver um Município economicamente forte e 

socialmente justo, oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos”.  

 

7. Construção de um complexo de secretarias onde a municipalidade 

economizará recursos financeiros por deixar de dispender valores para suportar 

a locação de instalações. 

 

8. Implantação de placas solares nos órgãos públicos para redução de gastos 

com energia elétrica  

 

Missão: “Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo, 

oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos” 

 

Valores:  

 

Competitividade: Desenvolver condições e fatores que transformem o município, 

seus órgãos e suas empresas;  

 

Inclusão social: Tornar Augustinópolis uma cidade humanizada, com ações 

concretas que possibilitem melhorar qualidade de vida a todos os cidadãos.  

 

Sustentabilidade: Estabelecer políticas que visem o atendimento das demandas 

da sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade, e o 

desenvolvimento das empresas.  
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Cidadania: Parceria com os diversos organismos do Estado e do município para 

fomentar a equidade social e econômica, bem como o desenvolvimento da 

cultura, educação, emprego, saúde, lazer, segurança para todos.  

 

Transparência: A garantia à população do acesso às informações e 

acompanhamento dos resultados dos programas e ações. 

 

Profissionalização da gestão municipal: garantir uma gestão profissional com 

servidores capacitados que primem pela ética, profissionalismo e 

comprometimento com as propostas da gestão municipal.  

 

Renovação: Integridade, respeito e transparência serão os pilares de nosso 

trabalho. Ao comunicar nossa visão de futuro para o município de Augustinópolis, 

reafirmo que a nossa gestão será pautada pela transparência e nossas ações 

serão definidas pelas prioridades de cada segmento da administração. 

Pretendemos, também, fazer de cada servidor um agente de mudança e 

esperamos que cada munícipe seja nosso parceiro nesse projeto de Renovação 

sonhado para Augustinópolis.  

 

O futuro é possível desde que façamos as escolhas certas.  

 

Contamos com todos vocês! 
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PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES DO GOVERNO (2021 – 2024) 

 

1. EDUCAÇÃO 

Reformulação das salas de professores com computadores para estudos e 

planejamentos; 

Adquirir novos materiais pedagógicos para melhor qualidade de ensino; 

Realização de formações continuadas para os funcionários da rede de ensino 

municipal; 

Valorização e reconhecimento dos professores com bons desempenhos através 

de bonificações; 

Melhorias na merenda escolar; 

Um laboratório de informática para a inclusão digital dos alunos nas escolas. 

 

2. SOCIAL 

Construção de um balneário para atender os idosos, garantindo mais qualidade 

de vida com caminhada, exercícios aquáticos e salão para atividades em 

conjunto; 

Ampliação do prédio do CRAS para maior conforto, atendimento, atividades 

físicas e recreativas com as pessoas assistidas pela equipe; 

 

3. ESPORTE E LAZER 

Reforma das quadras poliesportivas dos bairros Santa Rita e Boa Vista; 

Construção de um Ginásio Poliesportivo apropriado para vários tipos de 

competições; 

Perfuração de um poço artesiano no Estádio Bicão e no campo de futebol do 

Bairro São Pedro; com implantação ou reforma de alambrados; 

Retomar as realizações de eventos e campeonatos esportivos da cidade, com 

foco nas diversas modalidades; 

Investimento para a retomada do time de futebol amador de Augustinópolis. 

 

4. CULTURA 

Criar a feira de artesanatos com o objetivo de fomentar a produção local de 

produtos artesanais e geração de renda; 
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Incluir nas praças, espaços para eventos culturais como shows locais, 

apresentações de dança e afins; 

Realizações de festas tradicionais de Augustinópolis (Carnaval, Jogos do dia 1º 

de Maio, Sorteios de prêmios no dia Das Mães, Enduro, Aniversário da Cidade 

e o Arraiá du Centu du Ogusto);  

Retomada dos festivais de canções do município, que além de fomentar o 

turismo, aquece a economia com a chegada de visitantes e artistas. 

 

5. INFRAESTRUTURA 

Intensificar o trabalho de limpeza urbana com recolhimento diário em horários de 

pequeno fluxo; 

Aquisição de caminhão compactador de lixo; 

Revitalização da Avenida Goiás; 

Redirecionamento das “paneleiras” para espaço adequado, construído e cedido 

pelo município em praça pública; 

Conclusão do aterro sanitário; 

Revitalização das praças da cidade, com projeto inovador e espaços destinados 

para eventos públicos. 

 

6. SAÚDE 

Pleitear junto às demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca 

de mais recursos para a Saúde Municipal; 

Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir 

a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, 

assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à 

expectativa da população; 

Promoção de Campanhas Itinerantes, em povoados e assentamentos voltadas 

à realização de consultas médicas especializadas e procedimentos específicos; 

Ampliar o acesso e a oferta de exames laboratoriais e de imagem, conforme as 

necessidades dos usuários mediante suas situações de saúde; 

Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde, dando 

ênfase à consolidação da criação do Plano de Carreira, Cargos e Salários - 

PCCS, bem como a realização de concurso público na área da saúde; 

Criação de uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento dos 

usuários residentes na zona urbana, nos povoados e assentamentos, bem como 

adquirir veículos equipados para situações emergências; 
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Implementar a Unidade Sentinela da COVID-19 através dos atendimentos com 

classificação de risco, oferta de consultas médicas, testes rápidos e entrega de 

medicamentos na própria Unidade, intensificando o acompanhamento e 

monitoramento dos usuários desde o diagnóstico, tratamento e cura; 

Criar/Implementar o Serviço de Ouvidoria da Saúde do Município. 

 

7. ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO 

Realizações de feiras de liquidação para empresários do município duas vezes 

ao ano; 

Retomada das compras governamentais dentro do município para a valorização 

da economia local e geração de emprego; 

Implantação de um espaço para atendimento jurídico e contábil com parceria da 

FABIC e UNITINS; 

Continuidade dos estágios do curso de enfermagem das instituições FABIC e 

UNITINS; 

Disponibilizar novos cursos técnicos no CVT, utilizando a mão de obra local para 

ministrar as aulas; 

Apoio na criação de uma nova Associação Comercial de Augustinópolis; 

Buscar de implantações de novos cursos para as instituições de ensino superior; 

Renovação de equipamentos informática para os órgãos públicos.  

 

 

 


