
 Esporte 
 

1. Construção de uma pista de caminhada na sede do munícipio. 

2. Criação de uma ciclovia a população da comarca. 

3. Incentivar a população aos jogos tradicionais da região, como bocha. 

4. Criação de uma data no calendário do município para promover encontros dos 

ciclistas.  

5. Incentivo nas práticas como ciclismo e corrida e esportes no geral. 

6. Promover campeonatos anuais à população como o de futebol e futsal. 

7. Incentivar as escolinhas de futebol do município e comunidades. 

8. Investir no esporte com a compra de novos uniformes e agasalhos para as disputas 

regionais do estado. 

9. Incentivar a diversificação de esportes como basquetebol, handebol, voleibol na 

modalidade feminina e masculina. 

10. Incentivar competições nas pistas de laço do município. 

11. Conservação das quadras de esporte. 

 Cultura e Lazer 
 

1. Promover o aniversário do município. Sendo a volta do tradicional rodeio da cidade. 

2. A retomada do carnaval de rua. 

3. Retomada do concurso garota country 

4. Feiras de flores e artesanato. 

5. Criação de um concurso de comida típica de Arapuã. 

6. Um espaço pra contar a história de Arapuã e de seus pioneiros. 

7. Promover cavalgada anual preservando os costumes tradicionalistas. 

 

 Segurança Publica 
 

1. Criação de uma central de monitoramento inteligente por câmeras na sede do 

município (GM). 

2. Implantação de uma guarda municipal na cidade com o mínimo uma viatura e duas 

motos (GM). 

3. Requisitar ao governo do estado para que haja a permanência de uma viatura da 

policia militar por 24hrs dentro do município (PM). 



 

 Saúde 
 

1. Ampliação na distribuição de medicamentos básicos e essenciais na rede de saúde do 

município. 

2. Reativação dos postos de saúde do distrito de Bem-Te-Vi e de Romeópolis, com 

atendimento médico clinico geral duas vezes na semana, e enfermeira padrão todos os 

dias. 

3. Disponibilização de um veiculo da saúde para atender a região de Bem-te-vi e região 

do Romeópolis. 

4. Aumento da cota de consultas mensal nos postos de saúde da sede do município. 

5. Disponibilização de exames gratuitos a toda a população com prazos máximos de 

conclusão de 30 dias, assim acabando com as filas que atualmente chega aguardar até 

seis meses. 

6. Implantação de Dentistas nos postos de saúde de todas as comunidades. 

7. Centralizar o posto de saúde de Romeópolis para atender as comunidades vizinhas. 

8. Aquisição de aparelho de raios-X para uso odontológico.  

 

 Educação 
 

1. Ampliação na creche Branca de neve com a disponibilização de dois berçários. 

2. Ampliação na creche no distrito do bem-te-vi com a criação de novos berçários e 

melhorias no parquinho. 

3. Criação de uma nova creche na região de Romeópolis. 

4. Contratação de um fonoaudiólogo para atender o departamento da educação em toda 

região do município. 

5. Readequação dos equipamentos nas escolas como a compra de novos computadores e 

novas impressoras. Dando assim melhores condições aos alunos e professores. 

6. Fomentar a inclusão digital na rede publica de ensino. 

7. Implantação de um centro da juventude e do adolescente (CJA) voltado à população 

na faixa etária de 15-24 anos, disponibilizando oficinas recreativas como: esporte, 

culinária, musica, dança e cursos preparatórios para vestibular.  

8. Inclusão de uma pré-escola na região de Romeópolis. 

 

 

 

 



 Infraestrutura  
 

1. Regularização fundiária urbana para promover o direito social à moradia, a redução de 

desigualdades, defesa do meio ambiente, e a função social da propriedade e da 

cidade. 

2. Implementação de praça w-fi, em alguns pontos da cidade. 

3. Melhorias no sistema de abastecimento de agua nas comunidades. 

4. Revitalização de todas as praças do município e implantação de novos parques 

infantis.  

5. Implantar um padrão de energia para fins de iluminação pública (e outros), no 

cemitério. 

6. Readequação de calçadas a fim de torna-las acessíveis 

7. Criação de uma via secundária para maquinários 

8. Revitalização de vias públicas com sinalização adequada. 

9. Rearborização na avenida principal.  

10. Construção de casas populares na sede do município e nos distritos 

 Agricultura  
 

1. Criação de uma secretaria da agricultura do interior para atender todos os pequenos 

agricultores com a disponibilização de ate 4hrs de maquinários como de caminhão 

caçamba e retroescavadeira. 

2. Melhorias no viveiro municipal para a produção e distribuição de mudas. 

3. Retomar a distribuição de calcário ao pequeno agricultor. 

4. Aquisição de uma ensiladeira para as comunidades e associações que necessitem. 

5. Incentivar os produtores de leite da região. 

6. Criação de cursos gratuitos de inseminação. 

7. Criação de cursos gratuitos de doma racional. 

8. Acompanhamento técnico para pequenos produtores. 

9. Diversificação de produção; com criação de uma associação de pequenos produtores  

dentro do município. 

10. Busca de recursos para realizar projetos para reformas e melhorias de pastagens. 

11. Apoio à cooperativa Cooperlaf. 

12. Melhorias nas estradas para escoar a produção. 

13. Manutenção e implantação de abastecedores de agua para aplicação de defensivos 

sem correr o risco de contaminar mananciais 

14. Melhorias na patrulha rurais, tratores e implementos.  

15. Construção de casas rurais (programa morar melhor). 

16. Desenvolver projeto para alavancar modalidades de produção rentável na Vila Rural. 

 

 

 

 



 Geração de renda 
 

1. Valorizar a agricultura familiar. 

2. Incentivar o comercio local, com a implatação de vagas de empregos aos programas 

jovem aprendiz. 

3. Retornar a feira livre do agricultor dentro do município. 

4. Realizar cursos de artesanato e culinária a população. Assim incentivando o trabalho 

nas feiras da região. 

5. Viabilizar empresas para se instalar em Arapuã para geração de empregos e renda. 

6. Distribuição de mudas frutíferas para as comunidades do município com o intuito de 

estarem participando da compra-direta da merenda escolar  

 

 Melhor idade 
 

1. Criação de um centro a população da terceira idade, sendo assim incentivando as 

atividades recreativas para promover uma melhor qualidade de vida como as 

atividades física, bordados e artesanato. 

2. Retomada do concurso miss terceira idade. 

3. Realização de viagens com o grupo de terceira idade. 

4. Confraternização anual. 

 

 

 Assistência social 
 

1. Viabilizar cursos profissionalizantes para as famílias. 

2. Priorizar o atendimento das crianças e adolescentes em situação de risco. 

3. Incentivo no projeto barbante, valorização das crocheteiras visando o aumento da 

renda familiar. 

4. Implantar ponto de recolhimento de tapetes nas comunidades. 

 

 

 

 

 


