
INTRODUÇÃO 

 

 Esta proposta visa levar a comunidade Tocantinopolina um pouco das nossas ideias e 

metas para uma gestão voltada para o povo, com ideias participativas no qual os munícipes 

serão considerados e tratados com dignidade e respeito. 

 Pensamos em estabelecer ações que deverão ser desenvolvidas por esta chapa única, 

pautada no Respeito à sociedade, á fim de garantir a dignidade humana e o bem-estar social, 

atuando de forma ampla e inclusiva, que garanta atingir as crianças, os jovens, adultos e idosos, 

negros, brancos, indígenas e portadores de necessidades especiais. 

 Almejamos implantar ideias para que os serviços básicos estratégicos à sociedade, como: 

Educação, Saúde, Esporte, Agrituculta, Emprego-Renda, Moradia, Infraestrutura, Transparência 

com o bem público e principalmente Segurança e Lazer, para que atendam toda a sociedade, 

independente da posição social e da ocupação territorial. 

 Buscamos uma grande mudança almejada pela sociedade Tocantinopolina, pois lutamos 

para trazer de volta a esperança de que dias melhores serão possíveis, e que o bem-estar 

permaneça sobre as nossas famílias. 

 Este plano de Governo para Tocantinópolis é fruto de uma longa experiência vivenciada 

pelo próprio candidato Roberlan Cokim e seu vice Gilvan Cobra que mais do que qualquer outras 

pessoas são sabedores das necessidades dos munícipes e assim os mesmos buscam apresentar 

ações que atendam aos anseios da sociedade e que busquem garantir o desenvolvimento e a 

transformação de nossa Tocantinópolis, na Cidade das Oportunidades, do Respeito ao Próximo e 

da Valorização do Meio Ambiente, á fim de que nos tornemos Social e Ambientalmente 

Sustentáveis. 

 Esperamos que a organização e o compromisso deste Governo devolvam a Esperança dos 

mais Experientes, o Sorriso das crianças e o Brilho nos olhos dos Jovens Tocantinopolinos, de 

que é possível e necessária a mudança. 

 

ESPÍRITO DE MUDANÇA 

 Com o passar dos anos nossa cidade vem após governos e mais governos comandados 

por apenas 04 famílias deixando de ser o mais importante município do Norte do Tocantins, a 

falta de Planejamento e de Execução de Políticas Públicas Municipais tem nos tornado atrasados 

e sem perspectivas, fez com que nossa população diminuísse bruscamente fazendo com que a 

muitos Tocantinopolinos fossem morar em ouras cidades pois as oportunidades surgem apenas 

para um grupo da elite e o social só evolui em épocas de eleições. 

 Buscamos mudanças imediatas e afirmativas, que atendam a todos, e que lhes garantam a 

cima de tudo Independência, resgatando assim a confiança no Poder Público Municipal. 



 Queremos que a governabilidade chegue a este Município, através da Administração 

Participativa e Solidária, encarada como um processo permanente de construção de uma 

sociedade justa, desenvolvida e principalmente sustentável. 

 Nestas perspectivas, apresentamos a seguir as diretrizes que nortearão nossa Gestão, e 

conduzirão os passos da sociedade Tocantinopolina numa mudança significativa e duradoura 

primando principalmente o respeito, diálogo e cooperação mutua. 

 

SAÚDE 

Nossas principais metas é: 

 Manter Medicamentos a disposição da população de forma permanente mantendo a 

farmácia básica do município com todos os medicamentos necessário a crianças, idosos, 

adultos, mulheres grávidas e aos cidadãos de forma geral; 

 Criação da "Farmácia Comunitária", projeto no qual as pessoas que tenham 

medicamentos sobrando em casa possam doar para a farmácia básica do município para 

doação as pessoas carentes; 

 Manter o sistema de vacinação em dia criando uma área de fiscalização dos agentes de 

saúde para que estes realmente façam seu trabalho com a comunidade, além de  

aumentar o número de Técnicos em Agente Comunitários de Saúde, á fim de diminuir o 

número de famílias atendidas por Agentes de Saúde, melhorando a qualidade do 

atendimento e diminuindo a sobrecarga de trabalho. 

 Criação do Plano de Cargos Carreira e Salários dos Servidores da Saúde, atendendo as 

reivindicações categóricas e as legislações vigentes; 

 Informatizar o atendimento da Secretaria Municipal de saúde com a instalação de 

computadores para facilitar o atendimento dos usuários facilitando assim a consulta ao 

cadastro no sistema nacional, aonde o cidadão chega e encontra de forma rápida seu 

cadastro e tenha as informações necessárias de cada cidadão; 

 Instalar câmeras de segurança em todos os postos de saúde, UPA e Hospital Municipal 

para proteger a integridade dos funcionários e forçar um atendimento de qualidade aos 

usuários do sistema de saúde; 

 Instalação de Wi-fi Livre em todos os Postos de Saúde, UPA e Hospital Municipal para que 

os usuários possam se entreter enquanto aguardam atendimento, vetando o uso aos 

funcionários que serão vigiados por câmeras de segurança; 

 Propor parceria com os municípios circunvizinhos para uma mini regionalização do sistema 

de saúde com a compra de equipamentos como mamógrafos, e maquinas de hemodiálise 

diminuindo as longas distancias dos usuários que necessitam deste tipo de equipamento;  



 Contratação de mais médicos para atendimento local, e criação de um plano de 

reestruturação do hospital municipal para adquirir equipamentos de Raio-X e cirúrgicos 

para realização de cirurgias menos complexas no próprio hospital; 

 Implantar um projeto de saúde bucal para atender nas escolas como campanha mensal, 

ensinar as crianças práticas de saúde bucal como: escovar e fazer limpeza bucal, dando 

maior ênfase aos indígenas da etnia Apinajé que na maioria das gestões são esquecidos; 

 Criação de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para um melhor 

atendimento no município; 

 Aquisição de pelo menos duas ambulâncias para as comunidades indígenas Apinajé, 

deixando uma em cada aldeia mãe como "Mariazinha e São José", visando um rápido 

transporte e atendimento aos indígenas; 

 Aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho para ficarem a disposição dos 

usuários do SUS por meio de empréstimos para acabar com as esperas infinitas 

existentes; 

 Assistência Integral aos Pacientes Encaminhados para Tratamento em Outros 

Municípios visando dar atenção integral com uma casa de apoio nas cidades de 

Augustinópolis e Araguaína, e inclusive fornecer  transporte de retorno ao seu domicílio; 

Obs: Os demais problemas da saúde deverão ser tratados em audiências públicas com a 

comunidade que deve e tem o direito de se manifestar. 

EDUCAÇÃO 

 Sabedores da falta de apoio da atual gestão com os educadores do município, nossas 

metas é fazer com que a prefeitura dê total condições para que as crianças que dependem do 

ensino municipal sejam bem instruídas, sendo que para isso pretendemos instituir o seguinte: 

 Almejamos a Reestruturação do PCCR – Plano de Cargos Carreira e Salários dos 

Servidores Municipais da Educação, com o objetivo de garantir o cumprimento integral da 

Lei 11738/08, que dispõe sobre o Piso Salarial e Jornada de Trabalho, além de 

proporcionar a valorização dos servidores da Rede; 

 Inserção dos Profissionais no PCCR do Magistério – Administrativos de Escola, de Apoio 

Pedagógico, Merendeiras, Auxiliares de Serviços Gerais, Vigias e Motoristas de 

Transportes Escolares, com o objetivo de proporcionar a integração de todos os 

funcionários de escola no Plano de Carreira garantindo assim a valorização desses 

servidores; 

 Política de Formação Continuada, Saúde dos Trabalhadores e de Valorização dos 

Servidores da Rede Municipal de Ensino com o objetivo: Implantar uma Política de 

Formação Continuada, inclusiva que atenda os anseios de todos os servidores da Rede, 



bem como ações que visem garantir a saúde, a autoestima e o bem-estar dos 

Profissionais;  

 Implantação do Sistema de Educação e Escola de Tempo Integral com o objetivo de 

Implantar o sistema no município visando atender os alunos de forma integral e/ou no 

contra-turno, além da Construção de uma Escola para tal projeto; 

 Programa Aluno-Atleta objetivando inserir os alunos da Rede Municipal e Estadual nos 

programas de iniciações esportivas com Bolsa Auxílio repassadas Bimestralmente ao 

Aluno-Atleta de acordo com seu rendimento escolar; 

 Merenda Escolar de Qualidade objetivando a reestruturação do Cardápio da Merenda 

Escolar, com o acompanhamento Nutricional, e valorização dos produtos alimentícios 

locais bem como adquiridos através do Programa Compra Direta do município; 

 Beneficiar os estudantes com materiais escolares e uniformes gratuitos; 

 Inserir dois Professores em sala de aula que tenha alunos que possuem necessidades 

especiais; 

 Criar um programa de atendimento psicopedagógico e psicológico aos alunos com 

dificuldade de aprendizagem e com necessidades educativas especiais; 

 Criação de Oficina de Artes nas unidades escolares; 

 Construção de Videotecas e Bibliotecas nas escolas municipais com computadores e 

acesso à internet; 

 Implantação da promoção de Gratificação de Regência de Classe; 

 Instituir a Livre Docência; local de livre escolha do professor para planejamento, 

atualização de diário e correção de trabalhos e avaliações dos alunos; 

 Criar um programa, em parceria com a saúde, de atendimento Médico e odontopediátrico 

exclusivo para atender as crianças do ensino municipal; 

 Criar um programa, em parceria com a saúde, de atendimento médico e odontológico 

exclusivo para atender os profissionais que trabalham na área da educação do município; 

 Criar um programa de estágio remunerado para estudantes universitários da área da 

educação da Universidade Federal do Tocantins, no intuito de auxiliar o trabalho dos 

professores do município em relação ao reforço escolar e acompanhamento de estudantes 

com dificuldades de aprendizagens; 

 Democratizar a educação do município, regulamentando legislação específica para eleição 

de Diretores e Coordenadores nas unidades escolares de acordo com o Plano Municipal 

de Educação e o Plano de Cargos Carreira e Remuneração dos professores da rede 

pública do município; 

 Instituir e democratizar verdadeiramente a Secretaria Municipal de Educação, instituindo 

uma secretaria com os princípios básico administrativos; legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência; 



AÇÃO SOCIAL 

 O objetivo da prática política é o de contribuir decididamente para o avanço social que 

tenha como resultado a completa satisfação, o bem estar. Na nossa concepção "Bem Estar" 

começa com os atributos naturais do ser humano, que devem ser respeitados na organização 

social, política e econômica: a vida, a igualdade racial, a capacidade de pensar, o sentimento de 

liberdade e instinto de preservação e o direito à religiosidade.  

Nossa Meta é:  

 Fazer um cadastro social de toda a comunidade visitando uma a uma para o colhimento de 

dados de cada família e assim dar assistência aquelas que necessitam de ajuda 

emergencial; 

 Construção e manutenção de um local para tratamento de pessoas viciadas em álcool e/ou 

entorpecentes, assim como as pessoas com problemas mentais mantendo o foco no 

trabalho comunitário assistencial fazendo com que os mesmos produzam alimentos em 

hortas e roças comunitárias; 

 Criação de um local para abrigar mulheres vitimas de Violência Domésticas que seja 

devidamente protegido até que a mesma tenha seus problemas resolvidos juridicamente, 

ficando esta sob a proteção do município e que assim não seja, por falta de opção, 

obrigada a voltar para o lar onde estava sendo agredida; 

 Criação de um banco receptor de doações de alimentos e roupas usadas para fins de 

doações as pessoas carentes dando prioridade ao abrigo dos velhos; 

 Proteger quem vive em situação de risco e oportunizar para que estas pessoas deixem de 

viver precariamente; 

 Evitar que as pessoas percam o acesso aos direitos sociais, como: saúde, educação, 

moradia, trabalho, lazer e outros, praticando visitas corriqueiras aos cadastrados e 

indicados pela própria comunidade; 

 Levar os programas sociais a quem ainda não tem acesso a eles. Exemplo: bolsa família; 

 Manter e ampliar o programa e Bolsa Família; 

 Criar programas específicos para que as pessoas ganhem autonomia e, assim, não 

precisem mais do atendimento social; 

 Ampliar os programas de autoajuda e terapia familiar; 

 Viabilização de atendimento às famílias com equipe multidisciplinar: psicólogo, pedagogo e 

assistente social; 

 Garantir a prevenção no combate às drogas e derivados químicos, em parcerias com o 

Governo Federal, Estadual, ONGs e Comunidades Religiosas; 

 Buscar parceria com a Pastoral da Criança, Conselho Tutelar, associações de Bairros, 

Secretaria de Segurança Pública, entidades sociais, APAE entre outros, para desenvolver 



ações que possam contribuir para a melhoria das condições de vida das Crianças e 

Adolescentes; 

 Introdução do Projeto Água para Todos com a construção de poços artesianos em 

comunidades/localidades que ainda não dispõem de  abastecimento de água potável; 

Obs: Os demais problemas da área de assistência social deverão ser tratados em 

audiências públicas com a comunidade que deve e tem o direito de se manifestar. 

INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA 

 Tendo em vista a situação crítica de falta de empregos não só no município, mais também 

em todo o Brasil nossa meta é:  

 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM TODAS AS ÁREAS; 

 Procurar sempre usar mão-de-obra local na execução das obras necessária ao município;  

 Criar um Serviço de Atendimento ao Cidadão (Portal do Cidadão) em parceria com a 

ACITO (Associação Comercial e Industrial de Tocantinópolis), voltado também para 

empreendedores, que funcione nos moldes do "balcão SEBRAE", abrigando num só local 

todos os serviços necessários ao apoio à criação e sustentação de micro e pequenos 

negócios e a orientação do cidadão em geral; 

 Levantamento das atividades econômicas possíveis no município, em parceria com órgãos 

dos governos Estadual e Federal; 

 Dar preferência ao comércio local na aquisição de produtos, pela prefeitura, e na 

contratação de serviços para realização de eventos; 

 Organização das cooperativas de produção, através da Economia Solidária; 

 Incentivar a formalização de microempresas, bem como a melhoraria da qualidade de 

gestão e capitalização daquelas já existentes; 

 Submeter Projeto de Lei na Câmara para Baixar o valor do ISSQN para empresas que 

resolvam investir no município; 

 Modificação da Praça Darcy Marinho com a criação de um calçadão para comercialização 

dos ambulantes devidamente cadastrados ofertando mobilidade e destinando um local 

apropriado para a comercialização informal sem atrapalhar o trânsito; (Imagem Abaixo) 



 

HABITAÇÃO 

 Está comprovado que o encarecimento da construção habitacional popular se deve 

meramente, em grande parte à retribuição de favores políticos. Todo o cidadão com condições 

mínimas tem direito à sua casa própria.  

 Criar Projeto De Lei que dê autonomia ao município para fazer empréstimo junto ao 

BNDES, a fim de construir casas habitacionais aos assentados sem-teto que 

comprovadamente estejam necessitando; 

 Implantar o projeto de mutirão em contrapartida com a prefeitura e com a comunidade 

assistida para a construção e reforma das casas próprias, melhoramentos de todas as 

casas da comunidade assistida; 

 Concluir todas as obras de moradia em construção e em planejamento junto as instituições 

referentes aos mesmos; 

 Procurar viabilizar meios para terminar as obras do Programa Minha Casa Minha Vida que 

aguardam término desde 2010; 

 Buscar parceria com o Governo Federal para mais construções de moradias através do 

programa Minha Casa Vida; 

ESPORTE 

 Como é de conhecimento de todos, o futebol que é representado pelo Tocantinópolis 

Esporte Clube, é o principal esporte praticado no município. Nossa meta nesta área é viabilizar a 

construção de locais para outros esportes como adaptação das quadras de esporte existentes 

para esportes como Basquete, Handebol, além de construir pistas de Bicicross, Motocross, Skate 

e Patinação; instalação de mesas de tênis de mesa nas praças, locais específicos para a prática 

de artes marciais, capoeira e etc. 



(Local Específico para Construção de Pista de Skate e Patinação na Beira Rio)

 

 Nosso objetivo é reestruturar a Sede do Tocantinópolis Esporte Clube com o término da 

piscina, implantação de academia para atividades físicas, reforma da quadra poliesportiva, 

e criação de uma área de lazer para que os próprios torcedores por meio do Programa 

Sócio Torcedor para que estes possam usufruir das dependências contribuindo 

financeiramente para manutenção da mesma e com o time; 

 Como o Tocantinópolis Esporte Clube é o único representante da Região do Bico do 

Papagaio  no campeonato de futebol amador do Tocantins, nossa meta é buscar parceria 

com os demais 24 municípios que fazem parte desta micro região para que enviem 

jogadores para testes no clube sendo que cada município deverá ficar responsável 

financeiramente pelo atleta representante de sua cidade durante a estadia e permanência 

no elenco, dando oportunidade aos jogadores da região que divulgarão sua cidade de 

naturalidade e/ou representação; 

 Mais Incentivo aos Campeonatos Amadores de Futebol Masculino, Feminino e veteranos, 

com uma premiação mais motivadora; 

 Incentivar as organizações de eventos de outras modalidades, como Enduros, Cavalgadas, 

Vaquejadas, Campeonatos de handebol, Bicicross e Motocross; além de campeonatos de 

futsal, Futebol Society e disputas de grupos de Danças; 

 Construção de poços semi artesianos nos campos de futebol dos povoados a fim de 

efetuar a plantação e manutenção de gramas. 

 

 

 

 

 



 

 

 Criação de uma pista de Bicicross no Setor Alto da Boa Vista II;  

(imagem abaixo) 

 

 Criar uma pista de atletismo para que também possa ser usada como uma pista de 

Cooper; 

 Buscar parceria com o Sindicato Rural para a reconstrução da Pista de Motocross que 

havia no Parque de Exposição; 

 

 Incentivar os atletas que praticam atletismo patrocinando a participação em eventos não só 

no Tocantins como em outras regiões haja visto que esses atletas representam a cidade; 

 Manter e ampliar os campeonatos e torneios desportivos de verão objetivando 

organizar e incentivar a participação dos Atletas locais nas competições desportivas de 

verão, tais como: Futsal, Vôlei de Praia, Futevôlei, Atletismo, Canoagem, e outros; 



 Realização de Gincanas Jovens com a organização de Gincanas Desportistas e 

Culturais, para os Jovens que integrem Grêmios Escolares, Associações, Grupos de 

Bairros e Grupos de Jovens das Igrejas Católicas e Evangélicas Tocantinopolinas. 

 Construção de Ginásio Poliesportivo Oficial. Buscar verbas Federais e Estaduais para a 

construção de um Ginásio Poliesportivo com metragem Oficial. 

CULTURA E LAZER 

 Implantação do Espaço da Cultura e Museu Cultural com objetivo de  Implantar um centro 

para produção e divulgação de artes, festas e ritos tradicionais da Cidade, além de buscar 

resgatar a rica história de nosso município; 

 Reestruturar o Festival de Quadrilha Junina objetivando a ampliação do espaço físico do 

Quadrilhodromo com a introdução de arquibancadas provisórias, bem como incentivar a 

profissionalização dos Grupos Quadrilheiros de Tocantinópolis para que voltem a concorrer 

com os demais grupos;  

 Promover disputa entre as quadrilhas do município para que as melhores possam 

participar do Festival de Quadrilhas da Beira Rio; 

 Apoiar e valorizar os eventos promovidos pela Terceira Idade de Tocantinópolis, com 

afinco da promoção e  efetivação da saúde, lazer, bem estar e qualidade de vida, 

objetivando a interação e socialização entre os idosos do município. 

 Utilização de parte do Cais na Beira Rio para a construção de um local para eventos fixos 

com um palco permanente que poderá ser usado para diversas programações artísticas, 

bem como o carnaval; 

 (Imagem do local designado abaixo) 

 

 Reformar a feira livre do município colocando banquinhas permanentes facilitando aos 

feirantes e pequenos produtores rurais um meio para que eles comercializem seus 

produtos e/ou produção; 



 Realizar um Festival Anual de Talentos para descobrir novos talentos, na música, dança, 

teatro e poesia; 

 Estímulo e ampliação da Banda Municipal de Música estimulando a participação e 

ampliação de vagas destinadas as crianças e adolescentes carentes na Banda;  

 

TURISMO 

 Buscar meios para o desenvolvimento Sustentável do Turismo assessorando tecnicamente 

os proprietários de clubes, balneários, bares, restaurantes na elaboração de projetos e atividades 

turísticas-culturais que visem a atração de Turistas e melhore a Renda Local. 

 Incentivo ao Ecoturismo desenvolvendo ações que estimulem o crescimento do ecoturismo 

e do turismo sustentável principalmente nas aldeias Apinajés; 

 Criação de um Calendário Anual de Eventos Culturais visando manter a realização das 

festas tradicionais como o carnaval e a atração turística, para incentivar a geração de 

renda; 

URBANISMO  

 Manter a coleta de Lixo diariamente equipando os trabalhadores desta área com 

equipamentos que os protejam, implantando ainda um projeto de coleta de lixo seletivo, 

manter o cidadão informado sobre a coleta de lixo com campanhas de conscientização da 

responsabilidade de todos; 

 Valorização Salarial para os Garis e Agentes responsáveis pela limpeza da cidade; 

 Criar uma cooperativa para beneficiamento do lixo reciclável com distribuição de lixeiras 

seletivas no qual o próprio munícipe faça a separação deste material, para os que queiram 

doar;     

 Criação do Aterro Sanitário a fim de respeitar e cumprir as leis ambientais; 

 Sinalização horizontal e vertical de ruas e avenidas, com locais previamente sinalizados 

para estacionamentos em vias públicas; 

 Substituição de Quebra Molas por Pardal Eletrônico nas principais Ruas e Avenidas da 

Cidade, a fim de reeducar os motoristas e motociclistas de maneira que não danifique os 

seus veículos; 

 Envio de Projeto de Lei para apreciação da Câmara Municipal para Criação da Guarda 

Municipal que deverão ser escolhidos através de Concurso Público; 

AGRICULTURA 

 Com uma agricultura totalmente fragilizada pela falta de investimentos e apoio do 

Governo Municipal, nossa meta é utilizar o maquinário da prefeitura que geralmente é 

utilizado somente para favorecer os correligionários e parceiros políticos do atual gestor, 

para que seja feita uma verdadeira mudança nesta área, incentivando com a utilização 

deste mesmo maquinário para ajudar os pequenos produtores. Nossa outras metas são:  



 Buscar parceria com os municípios circunvizinhos para a construção do Matadouro 

Público para que se tenha um controle minucioso dos animais que são abatidos e 

comercializados na região; 

 Revitalização das estradas vicinais dos produtores rurais; 

 Revitalização das estradas vicinais das dezenas de aldeias indígenas do município; 

 Apoio da melhor maneira possível para que os indígenas possam produzir alimentos em 

suas aldeias; 

 Reutilizar os tanques de Criação de Peixes da Associação dos Servidores do Município de 

Tocantinópolis (ASMAT), para que seja comercializado aos próprios associados por um 

preço menor; 

 

MEIO AMBIENTE 

 As principais causas dos desencontros da humanidade com a natureza estão na falta de 

racionalidade quando se trata de sobrevivência, originada na desinformação e a falta de amor 

para com o meio ambiente. Por que não educar cidadãos? Por que não orientá-Ios? Há falta de 

vontade "política" para resolver esse assunto. Temos um projeto para ajudar a manter a natureza 

equilibrada.  

 Projeto de manutenção de todas as nascentes do município; 

 Conscientizar a comunidade com campanhas a importância de proteção aos córregos; 

 Disponibilizar profissionais capacitados para orientar os proprietários de  Chácaras por 

onde passam os importantes córregos de Tocantinópolis para tentar diminuir o 

assoreamento dos mesmos; 

TRANSPARENCIA 

 Planejamos a realização de prestação de contas a cada seis meses com divulgação da 

prestação de contas Semestralmente através de sites, murais, outdoors, e outros; 

 Buscar Implantar o Orçamento Participativo Garantindo a participação da sociedade na 

definição dos Investimentos dos recursos destinados ao município. 

 Instituir o Governo Itinerante, onde toda a gestão e as sessões da Câmara sejam levadas 

para um povoado ou setor da cidade para se ouvir diretamente a população e resolver 

eventuais problemas nestas localidades; 

 Criar dias específicos da semana para que o prefeito possa receber os munícipes na 

prefeitura; 


