
 
 
 
PROJETO POLITICO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE 
ARAGUATINS – 2017 A 2021 DO CANDIDATO A PREFEITO AQUILES DA 
AREIA e NILSON TABOCÃO. 
 

SAÚDE – O resgate da saúde do nosso povo é o resgate da sua cidadania, 

não há mais como protelar, temos que investir se possível além dos repasses 

constitucionais, a m de que se possa atender de forma digna, humana e 

responsável, nas horas mais difíceis de suas vidas, as pessoas que precisam 

desta atenção intransferível e inegociável. Para que tudo isso possa acontecer 

não mediremos esforços, buscando convênios, parcerias com o estado e a 

união. Dando condições digna de salário e trabalho aos profissionais da área. 

 

EDUCAÇÃO – A palavra educação já traz em si, a semente do futuro é a mola 

propulsora que sustenta e anima. O progresso e o desenvolvimento de um 

povo precisa-se ser trabalhando com muito empenho, responsabilidade e alto 

investimento, valorizando os profissionais da educação levantando sua 

autoestima respeitando religiosamente os seus direitos constitucionais 

adquiridos. Haveremos de retornar o funcionamento das escolas rurais na sua 



localidade. Evitando com isso, acidentes de transito, assedio sexual e 

prostituição de menores. Deixando que as crianças fiquem bem pertinho dos 

olhares dos seus genitores. O esporte e o lazer serão fomentados em toda sua 

plenitude, e modalidade. Será criado um departamento exclusivo com dotação 

orçamentária e com gestão própria. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA – A segurança pública embora seja atribuição do 

estado, a Prefeitura dentro das normas institucionais e constitucionais estará 

diuturnamente à disposição das policias militar e civil, poder judiciário e 

ministério público cooperando com a segurança do cidadão araguatinense. 

Incluindo neste projeto três ou quatro guaritas de fiscalização, para melhor 

garantir a nossa segurança.  

 

AGRICULTURA E PECUÁRIA – O slogan será “Araguatins agora produz” 

estaremos buscando parceria, convênio, novas técnicas na área de irrigação, 

implementos agrícolas. Estaremos nos propondo a fazer uma viagem à Israel, 

na faixa de Gaza às margens do Rio Jordão para ver de perto o maior projeto 

de irrigação do mundo. Estaremos buscando parceria nos organismos 

internacionais, que fomentam a produtividade no mundo em busca de 

máquinas, implementos agrícolas e novas técnicas de produção. Pecuária e 

fruticultura terão um lugar de destaque na administração, a cadeia produtiva 

dessas atividades gera emprego renda e divisas para o município. 

Pretendemos trabalhar pelo menos em duzentos alqueires de roça comunitária 

com parceria e técnica. Haveremos de valorizar todos os conselhos municipais 

principalmente o CMDR (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural). A 

cooperativa agrícola terá total apoio da nossa gestão para o seu fortalecimento. 

A conservação das estradas vicinais será um mandamento que estaremos a 

cumprir, facilitando ao homem do campo o transporte da sua produção agrícola 

e pecuária. Haveremos de dar um suporte de duzentas e cinquenta represas 

por ano aos nossos produtores rurais. Buscaremos meios de solucionar a 

energização do nosso município. O selo de inspeção municipal (SIM) será 

criado imediatamente na nossa gestão. Dando condições aos nossos 

produtores rurais um produto inspecionado, e com qualidade de primeira para 



ser comercializado. A secretaria da agricultura será independente, e com toda 

infraestrutura necessária, para o fiel desempenho de suas atividades 

institucionais. 

 

INFRAESTRUTURA – Araguatins é uma cidade turística, e não temos cartão 

postal que não seja o rio Araguaia, precisa-se de imediato, mudar o visual da 

Avenida Araguaia, recuperação e adequação de todas as vias públicas, com 

acessibilidade, dentro da modernidade, padrões de segurança e trânsito. 

Araguatins necessita urgentemente de um “mega” local de eventos para 

esporte e lazer. Onde todos, principalmente os jovens, usem da forma que lhe 

for conveniente. A pavimentação das vilas e dos povoados, saneamento 

básico, água potável de primeira qualidade, haverá um grande investimento 

nesta área. A construção de pelo menos cinquenta poços artesianos é 

inevitável, enfim estaremos doze dias em Araguatins e dezoito em Palmas e 

Brasília em busca de recursos para melhorar a vida do povo araguatinense. 

Haveremos de recuperar para o município a área cedida à FARMACON. Lá 

pretendemos se Deus permitir, implantar um polo industrial, um campus 

avançado da Universidade Federal Vale do Araguaia, um loteamento moderno 

que respeite as leis de parcelamento urbano. Onde temos também uma área 

para retirada de cascalho para o município. Para a revitalização do RIO 

TAQUARI, estaremos no primeiro ano de mandato visitando o Peru, onde há 

um projeto piloto igual a este no nosso município, buscando as informações 

técnicas e financeiras. Onde nas ONG’s internacionais da Europa da Ásia e 

dos Estados Unidos, estaremos buscando recurso a fundos perdidos para 

execução desse valioso projeto. O município de Araguatins será um grande 

Canteiro de Obras. A recuperação do BREJINHO estará dentro do mesmo 

projeto.  

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – Nesta administração ela vai funcionar de fato e de 

direito, vamos duplicar os projetos sociais já existentes, criar outros que 

venham de encontro com as necessidades de quem mais precisa. Estaremos 

com o olhar ultrassonográfico diuturnamente quanto à atenção àqueles que ali 

buscam o ombro amigo do poder público. Os funcionários públicos municipais 



podem ter a mais absoluta certeza, que vamos recuperar o FUMPREV 

MUNICIPAL onde haveremos de encontrar os responsáveis, pelos desvios de 

milhões, e denunciá-los na justiça. A partir do dia 1º de janeiro de 2017. O 

funcionário público municipal que for aposentar-se terá dinheiro em caixa para 

retribuir-lhe a sua dignidade de ganhar com honradez, durante décadas de 

trabalho dedicado a este município e ao Brasil. Garantiremos aos 

trabalhadores, planos de cargos e carreiras, principalmente da Secretaria de 

Assistência Social que nunca foi aprovado. 

ECONOMIA E FINANÇA – O fortalecimento da economia. Se fortalecermos o 

comércio local em toda sua plenitude, as industrializações do município, sendo 

parceiro inconteste da cadeia produtiva agrícola, pecuária e a fruticultura, 

consequentemente a geração de emprego e renda virão automaticamente, 

acabando de uma vez por toda com a mentira e o engodo, de muitos que estão 

por ai a oferecer emprego na Prefeitura que não tem. As finanças públicas não 

serão emergentes, sem antes revogar o código tributário municipal. Ele foi 

copiado de uma cidade do Rio Grande do Sul onde o metro quadrado de chão 

é mais caro do que em Miami na Flórida. O contribuinte quer pagar, mais as 

taxas são exorbitantes, talvez se vender a propriedade não há como liquidar os 

impostos. 

 

TURISMO – Gera emprego renda e não polui, fortalece o comercio trazendo 

divisa para o nosso município. Temos de investir para que os doze meses do 

ano se fomente ações, eventos, atrações, congresso e outros, incentivando a 

iniciativa privada nesta grande parceria atraindo os nossos turistas o ano todo. 

Pretendemos fazer gestão junto à Infraero em pelos menos quatro voos 

mensais com escala em nossa cidade, dando as turistas e aos nossos 

munícipes mais uma opção de transporte. 

 

CULTURA – É o real resgate da história de um povo. Estaremos atentos a 

fomentar todas as ações que visem recuperar a nossa tradição cultural em 

todos os níveis. Pelo menos dez cavalgadas terão parcerias da prefeitura a 

cada ano. As religiões, suas ações serão apoiadas com recursos do orçamento 



do município. Será criado um departamento para assuntos religioso, teológico e 

filosófico que será responsável por essas ações. Dando às igrejas uma 

resposta que atenda os seus anseios, e retribuindo a grande parceria dada ao 

município, ao estado e ao país, resgatando vidas e transformando pessoas, de 

forma anônima e a custo zero, para os cofres públicos. 

 

MEIO AMBIENTE – Uma das maiores fontes de recursos está nessa área. 

Como por exemplo, o ICMS ecológico, todas as ações catalogadas, 

registradas, fotografadas, geram recursos que retornam aos cofres públicos, 

além de grande investimento ao fundo perdido, onde se enquadra a 

revitalização do RIO TAQUARI. Pretendemos fazer arborização urbana, como 

também arborização desde o trevo Augustinópolis a Araguatins e Araguatins a 

Transaraguaia. Findando este primeiro projeto, estaremos à expor o segundo 

projeto. Este é para os companheiros que irão ajudar a executar este grandioso 

mega projeto administrativo. Aqui é de praxe e de costume, como em outras 

cidades, a regimentar companheiro para liar-se, fazer parte de comissões 

partidárias, ir para as campanhas eleitorais. Depois missão cumprida, tchau e 

adeus. Nós pretendemos valorizar cada companheiro de acordo com sua 

qualificação, durante todo mandato. Porém com exceção daquele que por 

ventura queira se insurgir contra os preceitos morais da administração publica. 

Estaremos convictos se eleito formos, Deus permitir estaremos conscientes 

das nossas responsabilidades, seremos servidores do povo para o povo, onde 

teremos prudência e tolerância no mandato a nós confiado por vocês e 

permitido por Deus. 


