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DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO – PATRIOTA 2020 

 

Acessibilidade & Sustentabilidade 
 
 

Introdução 
 
 
Este documento foi elaborado com base nas novas diretrizes mundiais apresentadas 
em 2015 pela ONU – Organização das Nações Unidas, que tem como principal 
objetivo diminuir as desigualdades entre os povos da Terra, assim são apresentados 
os desafios a serem alcançados até 2030, cabendo destacar aqui uma junção dos 
dois grandes objetivos, sendo eles: 
 
A Acessibilidade Web que foi incluída na lista do Direitos Humanos da ONU, que 
não só de proporcionar a Inclusão das pessoas ao acesso a serviços da rede Mundial 
de Computadores, mas também garantir que esse acesso se estenda as pessoas 
portadoras de deficiências e aquelas que estão vivendo em situações de extrema 
pobreza, de forma que elas tenham acesso a seus direitos básicos. 

 
Novo Símbolo da Acessibilidade Web da ONU 

 
 
A Sustentabilidade vem sendo umas das maiores preocupações das grandes 
nações que dominam o mercado econômico mundial, aliadas as maiores empresas 
que potencializam os maiores capitais financeiros do Planeta, buscam assim como a 
acessibilidade das pessoas a esse capital e em contrapartida proporcionar uma vida 
mais digna, assim com base no relatório de referência Better Business, Better World 
(Melhores Empresas, Melhor Mundo) da Business & Sustainable Development 
Commission (Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Empresarial), publicado no 
início do ano (2015), aponta falhas existentes no nosso atual modelo econômico que 
podem prejudicar de forma significativa a estabilidade a longo prazo e o crescimento 
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que o mundo precisa, com o proposito de buscar uma maior competitividade entre 
as empresas e ao mesmo tempo tornando-as mais Sustentáveis e que pudessem 
causar um impacto positivo nas condições de vidas da população, assim essas 
empresas líderes não mediram esforços para integrar a Sustentabilidade no centro 
das estratégias, bem como no processo de tomada de decisões e na governança 
empresarial, o resultado dessas negociações foi o lançamento dos ODS – Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, integrando vários setores, inclusive o empresarial; 
dessa forma foram estabelecidos 17 Objetivos que destinam-se a combater os 
problemas sociais, econômicos e ambientais, mais importantes de caráter mundial 
até 2030, Os ODS concedem uma nova perspectiva para converter as necessidades e 
as ambições a nível mundial em soluções empresariais. Estas soluções permitirão as 
empresas gerenciar de uma melhor forma os respectivos riscos, prever a demanda 
do consumidor, construir posições em mercados em expansão, garantir o acesso a 
recursos necessários e reforçar as respectivas cadeias de fornecimento, ao mesmo 
tempo que farão o mundo avançar em direção ao alcance dos ODS. 
 

 
O nosso programa de governo está buscando um alinhamento com os 
desafios da ONU, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
mais precisamente nos seguintes ODS, sem abandonar os outros e ainda 
de acordo com o que foi apresentado por varias categorias de 
trabalhadores, jovens, servidores públicos e o empresariado local e 
regional: 
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Apresentação  

Iniciaremos nosso Plano de Governo pela principal meta de nossa Gestão, por 

acreditar que é o maior causador de toda a problemática social da atualidade, pois 

sem emprego ou perspectiva de futuro, os jovens abandonam os estudos, outros 

ingressam no mundo das drogas e famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, esse 

objetivo foi lembrado pela ONU no ODS nº 08.  

 O desemprego global aumentou de 170 milhões em 2007 para cerca de 
202 milhões em 2012, dentre eles, aproximadamente 75 milhões são 
mulheres ou homens jovens. 
 Aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha da 
pobreza e a erradicação do problema só é possível por meio de empregos 
bem pagos e estáveis. 
 470 milhões de empregos são necessários mundialmente para a entrada 
de novas pessoas no mercado de trabalho entre 2016 e 2030. 
 Pequenas e médias empresas que se comprometem com o processamento 
industrial e com as indústrias manufatureiras são as mais decisivas para os 
primeiros estágios da industrialização e são geralmente as maiores 
geradores de emprego. São responsáveis por 90% dos negócios no mundo 
e contabilizam entre 50 a 60% dos empregos. 

 

Diretrizes Gerais 

1. Ampliar e buscar novas parcerias com as instituições que promovem o 

desenvolvimento, entre elas se destacam o SEBRAE e os Bancos Públicos e 

Privados, bem como os grandes empreendimentos que já atuam em nossa 

cidade e região, trazendo ainda para reforçar nosso projeto, as escolas 

profissionalizantes e universidades, em especial lutar para que seja 

implantado um Campus da UEPA-Universidade do Estado do Pará, de posse 

das informações levantadas nas pesquisas para construir um Perfil 

Empreendedor do nosso município, direcionar a formação profissional e o 

empreendedorismo local, visando fomentar a criação de novas vagas de 

Objetivo 8: Promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos 
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empregos e atrair novos empreendimentos, além de facilitar a formação de 

um espirito empreendedor na nossa Juventude, com base nessas metas, 

criaremos um Banco do Povo, que intermediará a viabilização de 

financiamentos de projetos de geração renda e empreendedorismo; 

 

2. Também organizar a criação de um banco de empreendedorismo e emprego 

para interagir com o CINDERT – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

da Região Tocantins (projeto que será desenvolvido na Região Tocantina no 

Estado do Maranhão e nossa vizinha territorial) com o objetivo de coordenar e 

fomentar o empreendedorismo e organização de cooperativas e associações, 

auxiliando as mesmas na elaboração de projetos de produção e que tenham a 

finalidade de angariar recursos junto ao SINCOV – Sistema de Convênios do 

Governo Federal, para a geração de renda e novos empreendimentos; 

 

3. Priorizar contratos com empresas locais, assim fomentar a economia local e 

regional, principalmente no que se refere a locação de veículos e produção 

agrícolas das cooperativas, bem como as pequenas, médias e empresas 

individuais. 

 

4. Buscar uma maior aproximação das grandes projetos e empresas já existente 

em nosso município, cabendo aqui destacar os plantios de eucalipto da 

Suzano Papel e Celulose. 
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Apresentação 

Considerando as novas vias da política nacional, que graças ao advento da Internet, 

vem se tornando praticamente que instantânea a propagação da notícia, provocando 

uma onda de denúncias e tomada de ações por parte da população, não só a Nova 

Política, mas também a ONU em seus ODS nº 16 e 17, entendem que o combate a 

todo tipo de corrupção é de primordial importância para a melhoria de vida e 

investimento público. 

 Corrupção, suborno, roubo e evasão de impostos custam cerca de 1,26 

trilhão para os países em desenvolvimento por ano. 

 O número de usuários da internet na África quase dobrou nos últimos 
quatro anos. 
 Em 2015, 95% da população mundial tem cobertura de sinal de celular. 
 30% da juventude mundial é de nativos digitais, ativos online por pelo 
menos cinco anos. 
 A população mundial apresentou aumento do uso da internet de 6% em 
2000 para 43% em 2015. 
 No entanto, mais de 4 bilhões de pessoas não usam Internet, e 90% delas 
são de países em desenvolvimento. 

 

Diretrizes Gerais 

1. Devido as inúmeras denúncias relacionadas a irregularidades e a instalação de 

um grande esquemas nas licitações da atual gestão, viu-se o crescimento sem 

mesuras da CORRUPÇÃO, sem deixar de mencionar que só na área da Saúde, 

uma das que mais afeta nossa população, teve seus gastos aumentados 

quatro vezes mais na compra de medicamentos e na compra de próteses, mas 

nunca se reclamou tanto da falta desses itens nas unidades básicas de saúde, 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis 

Objetivo 17: Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para 
o desenvolvimento sustentável 
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UPA e nos dois hospitais do município, como alguns desses contratos ainda se 

encontram em execução e continuaram na próxima gestão, buscaremos uma 

parceria com os órgãos de fiscalização e controle de gastos públicos, 

principalmente a CGU, MPF, TCE e GAECO (MPE/MA), bem como as 

instituições policiais sejam federal ou estadual, além de auditar todos os 

contratos e processos licitatórios; 

 

2. Fortalecer e tornar ainda mais aberto os dados inseridos no Portal da 

Transparência da Prefeitura, facilitando a compreensão e criando meios para 

instigar a população ao acesso, visando provocar uma maior participação da 

sociedade no controle e cobrança da execução dos programas e projetos 

executados com o dinheiro público, pois com avanço e ampliação do acesso a 

Internet, buscaremos aumentar nos munícipes uma percepção dos meios de 

corrupção utilizados para usurpação do erário público, gerando assim um 

efetivo Controle Social, principalmente na nossa Juventude, onde 

pretendemos revitalizar as entidades do Movimento Estudantil, a muito 

tempo abandonadas, bem como retomar uma aproximação também das 

associações de moradores e representativas de classes. 
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Apresentação 

Entre outras preocupações com a geração de renda e melhoria da qualidade de vida 

da população, o TURISMO e A CULTURA, são duas vias importantíssimas para se 

conseguir níveis impressionantes de novas perspectivas na geração de renda, 

principalmente entre os Jovens e atendendo os novos objetivos implantados nos ODS 

da ONU, invocamos aqui o de nº 11, tendo em vista que essas duas áreas não foram 

contempladas diretamente. 

 Metade da humanidade – 3,5 bilhões de pessoas – vive nas cidades 
atualmente. Em 2030, quase 60% da população mundial viverá em áreas 
urbanas. 
828 milhões de pessoas vivem em favelas e o número continua 
aumentando. 
 As cidades no mundo ocupam somente 2% de espaço da Terra, mas usam 
60 a 80% do consumo de energia e provocam 75% da emissão de carbono. 
A rápida urbanização está exercendo pressão sobre a oferta de água 
potável, de esgoto, do ambiente de vida e saúde pública. Mas a alta 
densidade dessas cidades pode gerar ganhos de eficiência e inovação 
tecnológica enquanto reduzem recursos e consumo de energia. 
 Cidades têm potencial de dissipar a distribuição de energia ou de otimizar 
sua eficiência por meio da redução do consumo e adoção de sistemas 
energéticos verdes. Rizhao, na China, por exemplo, transformou-se em uma 
cidade abastecida por energia solar. Em seus distritos centrais, 99% das 
famílias já usam aquecedores de água com energia solar. 

 

Diretrizes Gerais 

1. Com os resultados de estudos que já estão sendo feitos para estruturar o 

CINDERT, que visa identifica os perfis econômicos e as possibilidades a serem 

trabalhadas como novas atividades na área do TURISMO e CULTURA, nos 

municípios que farão parte do consórcio e assim fortalecendo os 

empreendimentos e eventos já existentes, bem como buscar reativar antigos 

projetos abandonados por gestões passadas, que convém ressaltar entre os 

quais, as FEIRAS DE ARTE e os FESTIVAIS DE MÚSICAS REGIONAIS; 

Objetivo 11: Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 
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2. Buscar uma maior parceria com os três principais eventos que acontecem em 

Imperatriz anualmente nossa vizinha próxima, a FECOIMP, o SALIMP e a 

EXPOIM, realizados respectivamente pela ACII – Associação Comercial e 

Industrial de Imperatriz, a Academia Imperatrizense de Letras e o SINRURAL 

– Sindicato Rural de Imperatriz, através do aumento da divulgação e 

exploração midiática, oferecendo uma maior participação do Município junto 

as entidades organizadoras, bem como incentivar novas empresas e pessoas 

físicas a participarem desses eventos, assim como durante a execução dos 

mesmos, levar o Banco de Empreendedorismo para estar interagindo junto 

aos empresários participantes e atrair os mesmos para investirem em nossa 

cidade, através da oferta de facilitação de instalação e isenção de impostos e 

até doação de áreas para essas novas empresas; 

 

3. Firmar parcerias com o SEBRAE, Ministério do Turismo e da Secretária 

Especial da Cultura, bem como atuar junto ao CINDERT, visando criar uma 

maior integração com os outros municípios da região, buscando uma maior 

conexão e desenvolver as ações que estimulem a organização de novos 

eventos, assim fortalecendo todas as modalidades do Turismo e Esportes 

Radicais, tendo Imperatriz como uma espécie de Portal do Cerrado 

maranhense e do Sudeste do Pará, onde se encontra o município de Rondon; 

 

4. Revitalização das praias do Rio Tocantins e da Avenida Beira Rio, com o uso 

ininterrupto desses atrativos, criando eventos culturais e esportivos, com o 

objetivo de desenvolver o Turismo e assim gerar renda para nossa cidade e 

região Tocantina, bem como atrair investimentos privados e desenvolvimento 

de empreendimentos locais voltados para o ramo. 
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Apresentação 

INFRAESTRUTURA não só a nossa cidade, mas todo o mundo sofre com a falta desse 

importante investimento que tem poucas ações voltadas para a melhoria das 

condições de vida da população local e mundial, desafio esse que deve ser priorizado 

por todos os níveis de governos, assim a ONU em seu ODS de nº 09 invoca essa 

preocupação. 

 Cerca de 2,6 bilhões de pessoas no mundo em desenvolvimento têm 
dificuldades no acesso à eletricidade. 
 2,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à saneamento básico e 
quase 800 milhões de pessoas não têm acesso à água. 
 Entre 1 a 1,5 milhão de pessoas não têm acesso a um serviço de telefone 
de qualidade. 
 Para muitos países africanos, principalmente os de baixo rendimento, os 
limites na infraestrutura afetam em cerca de 40% na produtividade das 
empresas. 
 A indústria manufatureira é importante para geração de empregos, 
somando aproximadamente 470 milhões dos empregos no mundo em 2009 
– ou cerca de 16% da força de trabalho de 2,9 bilhões. Estima-se que 
existiam mais meio bilhão de empregos na área em 2013. 
 O efeito da multiplicação de trabalhos industrializados impactou a 
sociedade positivamente. Cada trabalho na indústria gera 2,2 empregos em 
outros setores. 
 Em países em desenvolvimento, apenas 30% da produção agrícola passa 
por processamento industrial. Em países desenvolvidos, 98% é processado. 
Isso sugere a existência de uma grande oportunidade para negócios na 
área agrícola em países em desenvolvimento. 

 

Diretrizes Gerais 

1. Iniciaremos com a realização de uma análise e auditoria para identificar se 

existem projetos já implantados pelas gestões anteriores, como PLANO 

DIRETOR e GEORREFERENCIAMENTO, caso contrário viabilizaremos a 

execuções desses projetos, com o resultado elaborar novos estudos e buscar 

alternativas para resoluções das problemáticas de enchentes, bem como criar 

Objetivo 9: Construir infraestruturas 
resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 
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programa de vitalização e recuperação de cursos d’água, buscaremos também 

montar parcerias com Universidades que tenham cursos voltados para áreas 

de engenharia, infraestrutura e mobilização urbana, bem como reabrir as 

discussões sobre o Plano Diretor e elaboração de um novo Plano de 

urbanização e revitalização dos cursos dos riachos e córregos que cortam a 

nossa cidade, entre os quais o Rio Surubiju; 

 

2. Implantação do SCI – Sistema de Comando de Incidentes, integrando todos 

os órgãos e instituições que atuam nas ações de Defesa Civil, Segurança 

Pública e Socorro Médico, bem como os Órgãos da Justiça e Ministério Público 

e Administrativos, o SCI já atua nas principais cidades do Brasil e no mundo, 

os países mais desenvolvidos tem praticamente todas as ações voltadas para 

resgate de vidas em todas as espécies de catástrofes e incidentes, pois com a 

integração desses órgãos, todo e qualquer atendimento e resposta a 

incidentes naturais e por causas humanas, se torna mais fácil e simplificada, 

assim com perda de vidas praticamente nula, já que o resgate e evacuação da 

população já será previamente treinada e mapeada, as equipes divididas por 

áreas de atuação e o comando das Operações pré-estabelecidos de acordo 

com o tipo de incidente e área de emprego; 

 

3. De pose dos dados do Georreferenciamento que já foi a princípio executado 

pela atual gestão, caso não tenha sido feito, mais será aplicado com base nos 

novos estudos, será elaborado um mapa digital fluvial da cidade, onde além 

dos levantamentos de nascentes dos principais riachos e córregos, bem como 

de seus afluentes, constará ainda nesse mapa os cadastro imobiliário das 

construções que margeiam esses cursos d’água e aquelas que são atingidas 

por suas cheias, assim será viabilizada verbas para a revitalização dessas 

áreas, bem como a remoção e transferências de moradores de áreas de risco 

para novas áreas através dos programas de habitação do Governo Federal; 

 

4. Ainda na área habitacional e de meio ambiente, será realizado um trabalho de 

pesquisa e recadastramento dos residenciais já habitados e dos que ainda 
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estão em construção do Programa Casa Verde e Amarela, poderemos assim 

viabilizar mais verbas para a ampliação dessas unidades habitacionais, visando 

a recolocação de moradores de outras áreas de riscos e inclusão de pessoas 

que vivem em ruas ou em estado de degradação humana, ainda com a 

atuação das secretárias de Meio Ambiente e de Planejamento Urbano, 

elaborar projetos de revitalização dessas áreas, para uso de recreação ou 

instalação de Parques Ecológicos, melhorar o nosso tratamento da água que 

abastece a cidade, bem como o saneamento básico e instalação de bases de 

tratamento de esgoto urbano e assim reduzir a agressão aos nossos rios e 

córregos; 

 

5. Outra grande preocupação na área de Infraestrutura e também humana, é o 

atual LIXÃO, para esse local especifico, já estamos elaborando um projeto 

para reestruturar o Lixão e dar-lhe a sua real função, que é de um aterro 

sanitário, onde pretendemos instalar uma AGROVILA e uma FÁBRICA DE 

TIJOLOS ECOLÓGICOS, bem como montar os cursos de formação 

profissionais voltados especificamente para o funcionamento da fábrica, bem 

como realizar convênios com a UEPA-Universidade do Estado do Pará e outras 

escolas profissionalizantes, para preparar os moradores e trabalhadores do 

novo Lixão, para os trabalhos na Agrovila, onde as primeiras unidades dos 

tijolos serão utilizadas na construção das casas da Vila e da estrutura para a 

criação de animais atendendo os padrões da agropecuária sustentável e 

orgânica, tirando assim varias famílias de uma vida total de degradação 

humana no Lixão; 

 

6. Viabilizar a aquisição de uma Fábrica Móvel de Asfalto, que visará atender 

todas as áreas do município e assim disponibilizar um grande programa de 

asfaltamento de ruas ainda não pavimentadas e recapeamento após 

melhoramento das já pavimentadas, já com a implantação do sistemas de 

esgoto, pois a cidade se encontra em uma situação deplorável, criando 
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alternativas em conjunto com a sociedade organizada, bem como implantar o 

Instituto JANILTON ROCHA;  

 

7. Criação de um Polo industrial, o Distrito Agro-Indrustrial de Rondon do Pará 

terá sua localização no km 56, com cerca de 10 alqueires para implantação de 

indústrias e fábricas para geração de mais de cinco mil empregos diretos; 
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Apresentação 

Bem como outras ações desenvolvidas por uma gestão pública, a SAÚDE e a falta 

dela, é entre outras as que mais afetam as populações mais carentes, principalmente 

em países subdesenvolvidos, por isso a ONU incluiu entre as três mais importantes e 

nos seus ODS é a de nº 03, em nosso Programa de Governo que optamos por não 

colocar em ordem de importância para a gestão, mas sim por ordem de necessidade 

da população. 

Saúde infantil 

 A cada dia, morrem 17 mil crianças a menos do que em 1990, porém 
mais de seis milhões decrianças ainda morrem a cada ano, antes do 
seu quinto aniversário. 
 Desde 2000, vacinas de sarampo preveniram aproximadamente 15,6 
milhões de mortes. 
 Apesar do progresso global, uma crescente proporção das mortes de 
crianças acontece na África Subsaariana e no Sul da Ásia. Quatro de 
cada cinco mortes de crianças abaixo dos cinco anos de idade ocorrem 
nessas regiões. 

Saúde Materna 

 Globalmente, a mortalidade materna caiu quase 50% desde 1990. 
 Na Ásia Oriental, no Norte da África e no Sul da Ásia, a mortalidade 
materna diminuiu cerca de dois terços. Porém, a taxa de mortalidade 
materna – a proporção de mães que não sobrevivem ao nascimento do filho 
comparada com aquelas que sobrevivem – nas regiões em desenvolvimento 
ainda é 14 vezes mais alta do que nas regiões desenvolvidas. 
 Apenas metade das mulheres em regiões em desenvolvimento recebe a 
quantidade recomendada de assistência médica. 

HIV/aids 

 Em 2014, havia 13,6 milhões de pessoas com acesso à terapia 
antirretroviral, um aumento em relação a apenas 800 mil em 2003. 
 Novas infecções por HIV em 2013 foram estimadas em 2,1 milhões, o que 
representa 38% a menos do que em 2001. 

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades 
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 No final de 2013, estima-se que havia 35 milhões de pessoas vivendo com 
HIV. 
 No final de 2013, 240 mil novas crianças estavam infectadas com HIV 

 

Diretrizes Gerais 

1. Buscaremos melhorar cada vez mais o atendimento e prestação humanizada, 

assim será realizada uma reavaliação de todos os programas e projetos do 

Governo Federal, bem como os do próprio município, após as analises dos 

dados, buscaremos uma maior aproximação com o Ministério da Saúde e 

assim reimplantaremos esses programas e outros novos, de forma a 

proporcionar melhorias e um atendimento das verdadeiras funcionalidades do 

SUS, assim tratar com antecedência e prevenção os usuários do sistema; 

 

2. Reestruturação e construção de novas UBS-Unidades Básicas de Saúde e dos 

PSF-Programas de Saúde da Família, assim como de um hospital de alta 

complexidade, o HGR – Hospital Geral de Rondon e uma UPA, criando uma 

estrutura para dar atendimento a nossa cidade, com a revitalização das UBS, 

buscaremos pela primeira vez em nossa cidade disponibilizar o ciclo 

programado no Projeto do SUS, que inicia-se nas UBS, se necessário 

encaminhamento para as UPAs e somente quando os casos forem de 

complexidade serão encaminhados para o Hospital Municipal, entre outras 

prioridades, também será dada atenção especial aos Programas de 

Comunidades Terapêuticas e as pessoas da Terceira Idade; 

 

Unidade Básica de saúde: É a unidade de atenção básica, a porta de entrada 
do SUS, onde são realizados exames, consultas e acompanhamento médico, 
além de entrega de remédios e aplicação de vacinas. Quando necessário, 
solicita a outros serviços de saúde o encaminhamento do paciente. Utilização: 
traumas leves, sintomas leves de gripe, tonturas, dor abdominal leve, mal-
estar, conjuntivite, entre outros. 

UPA: É a unidade de urgência e emergência para serviços de média a alta 
complexidade, um meio-termo entre centro de saúde e hospitais, com mais 
recursos do que um posto de saúde. A gravidade do risco, e não a ordem de 
chegada, determina a rapidez com que o paciente será atendido. Funciona 
diariamente 24 horas, inclusive nos fins de. Não tem leito de internação e 
centro cirúrgico. Utilização: parada cardiorrespiratória, trauma craniano, 
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choques, exames laboratoriais de urgência, dor torácica moderada, dor 
abdominal moderada, ferimentos com febres, entre outros. 

Hospital: Unidade que deve atender casos de alta complexidade e emergência, 
encaminhados pelos postos de saúde, UPAs ou por ambulâncias, além de fazer 
atendimento clínico geral em diversas especialidades. Tem mais recursos 
tecnológicos de intervenção. Funciona diariamente 24 horas e nos fins de 
semana. Utilização: casos de risco à vida, acidentes graves de trânsito, 
envolvendo ortopedia, neurocirurgia, oftalmologia e AVC (acidente vascular 
cerebral), entre outros. 

3. Reavaliação e auditoria de todos os contratos existentes e já executados, seja 

de prestação de serviços ou aquisição de medicamentos, próteses e materiais, 

bem como os de exames em geral, objetivando disponibilizar para o município 

a prestação de um atendimento completo, viabilizar a implantação de 

aplicativos que possibilitarão via Internet através de celulares ou qualquer 

outro meio de acesso à rede, a marcação de consultas, exames e até mesmo 

cirurgias e ainda a distribuição gratuita de medicamentos, tronando mais 

humanizado o acesso a Saúde Pública, em especial para aquelas pessoas que 

dependem de atendimentos especializados e tratamentos de doenças de alta 

complexidade (existe inclusive uma área do SUS voltada especificamente para 

esses tratamentos*) e fornecimentos dos referidos medicamentos; 

* As principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, 
e que estão organizadas em “redes”, são: assistência ao paciente 
portador de doença renal crônica (por meio dos procedimentos de 
diálise); assistência ao paciente oncológico; cirurgia cardiovascular; 
cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; procedimentos da 
cardiologia intervencionista; procedimentos endovasculares 
extracardíacos; laboratório de eletrofisiologia; assistência em 
traumato-ortopedia; procedimentos de neurocirurgia; assistência em 
otologia; cirurgia de implante coclear; cirurgia das vias aéreas 
superiores e da região cervical; cirurgia da calota craniana, da face e 
do sistema estomatognático; procedimentos em fissuras lábio 
palatais; reabilitação protética e funcional das doenças da calota 
craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos para 
a avaliação e tratamento dos transtornos respiratórios do sono; 
assistência aos pacientes portadores de queimaduras; assistência aos 
pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica); cirurgia 
reprodutiva; genética clínica; terapia nutricional; distrofia muscular 
progressiva; osteogênese imperfecta; fibrose cística e reprodução 
assistida. 
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https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/estrutura-do-sus/770-
sistema-nacional-de-saude/40317-atencao-especializada 

 

4. Com a ativação por completa de todos os programas do SUS, poderemos 

realmente proporcionar um atendimento humanizado aos usuários, assim 

evitando que as pessoas adoeçam e dessa forma termos um aumento na 

disponibilidade de mais cirurgias eletivas, vagas em UTIs e atenção a 

pacientes em tratamento de câncer e hemodiálise, do programa TFD-

Tratamento Fora do Domicilio, onde pretendemos adquirir veículos para 

transporte especializados para esses tratamentos, bem como expandir todos 

os programas aos trabalhadores do campo, com um programa de “Saúde do 

Agricultor”; 

 

5. Além da preocupação com a população, nosso governo não esqueceu quem 

faz o ELO principal entre a POPULAÇÃO e a GESTÃO, o SERVIDOR PÚBLICO 

do município, que sempre é esquecido pelas administrações, assim vamos 

criar o CAESERV – Centro de Atendimento Especializado do Servidor, voltado 

para os servidores municipais, com especialidades na área médica, psicológica 

e jurídica.  
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Apresentação 

Novamente evocamos o ODS de nº 16 da ONU, que cita em parte a promoção da 

Paz e convivência harmoniosa entre os povos, bem como acesso a Justiça para 

garantir a construção de instituições eficazes e capazes de proporcionar uma maior 

Segurança para a população. 

 O número de refugiados registrados junto ao Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) era de 13 milhões em meados de 
2014, há cerca de um ano. 
 Corrupção, suborno, roubo e evasão de impostos custam cerca de 1,26 
trilhão para os países em desenvolvimento por ano. 
 A taxa de crianças que deixam a escola primária em países em conflito 
alcançou 50% em 2011, o que soma 28,5 milhões de crianças. 

 

Diretrizes Gerais 

1. Em primeiro plano nosso Programa de Governo, tem como objetivo a 

elaboração de um mapa temático da violência, com base em informações dos 

Sistemas de Registros de BOs das Polícias Civil e Militar e ainda Corpo de 

Bombeiros, buscando ainda uma parceria desses órgãos com a GM – Guarda 

Municipal, assim polarizando a criminalidade e violência de um modo em geral 

de acordo com a modalidade de crime, faixa etária dos envolvidos, 

identificação das facções e suas atuações em cada bairro da cidade e 

possíveis conexões com outros estados, no final possibilitar a identificação da 

evolução da violência e assim montar estratégias para o enfrentamento (MTEV 

– Mapa Temático e Evolutivo da Violência); 

 

2. Com base nas informações geradas no mapa temático e evolutivo da violência 

construir uma parceria com a SEAP – Secretária de Estado de Administração 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis 
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Penitenciária e com a FUNAC – Fundação da Criança e do Adolescente, 

visando através do cruzamento das informações do MTEV com os cadastros e 

dados levantados junto aos internos e detentos das referidas instituições de 

ressocialização e recuperação, identificar os perfis sociais e psicológicos de 

cada um, dessa forma poderemos ter um Raio X da criminalidade e das 

organizações criminosas, isolando seus membros Raízes dos meros Utilizáveis, 

que são a grande maioria e os que realmente em tese são os causadores da 

problemática da violência e criminalidade nos municípios, aplicando o trabalho 

de inteligência, analisaremos esses dados e assim montar planos que visem 

não somente combater as ações, que é função da União e do Estado, mas 

com base nos estudos realizados elaborar programas para o enfrentamento 

das causas que levam cada vez mais nossos Jovens e Crianças à se 

envolverem com o crime e as drogas, o que consequentemente as filiações 

em facções criminosas, através dos programas existentes no Ministério da 

Justiça e Segurança Pública voltadas para o enfretamento dos problemas 

causados pelas drogas; 

 

 

3.   A utilização do MTEV também vai ser de grande importância para o 

enfrentamento de outros três problemas que tem gerado índices alarmantes 

de violência no país e em nossa cidade não é deferente, a violência contra a 

Mulher, o Idoso e a Criança/adolescente, podemos usar as informações 

geradas no MTEV e dessa forma buscar parcerias com as Delegacias 

Especializadas, Ministério Público e junto com a Secretária de Saúde, através 

do atendimento realizado com esse público alvo, identificar os perfis dessas 

vítimas, seus agressores e aliciadores (nos casos de crianças e adolescentes), 

de posse desses dados elaborar políticas para enfrentamento das causas e 

através da criação de um Fórum permanente chamar a atenção para a 

necessidade urgente de uma reforma nas legislações vigentes, para assim 
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possibilitar de forma exemplar e rigorosa a punição dos agressores e 

aliciadores; 

 

4. Reestruturação da Guarda Municipal, com a adequação e alinhamento as 

Diretrizes da SENASP – Secretária Nacional de Segurança Pública, criação de 

Grupos Especializados, entre os quais um grupo de salva vidas e resgate, nos 

projetos que virão a ser desenvolvidos no Rio Tocantins e em áreas rurais e 

de matas nos empreendimentos voltados para o Turismo de Aventura e 

Esportes Radicais, buscar viabilizar a construção e instalação de Bases 

Comunitárias de Segurança Pública nos bairros, proporcionando segurança e 

comodidade aos servidores da GM e aos usuários, buscar ainda outros 

convênios com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e com a SENASP, 

além de outras fontes visando angariar recursos para melhoria salarial dos 

agentes da GM, equipamentos de ponta, melhoria do armamento e viaturas 

adequadas para as diversas áreas de atuação, bem como através do 

CAESERV, estar periodicamente avaliando as condições físicas e psicológicas 

dos servidores, além de um apoio jurídico constante em casos de atuação e 

uso controlado da força e exercício da função, realizar um estudo para uma 

possível fusão dos Agentes de Trânsito a GM, dessa forma passando a ser 

uma Companhia de Trânsito da Guarda Municipal; 

 

5. Reativação do Conselho Municipal de Segurança Pública, dentro de novos 

parâmetros de funcionalidade, assim como os outros conselhos municipais que 

vem sendo eleitos de forma a atender apenas aos interesses das gestões 

passadas, visando criar uma interação e a busca constante da participação 

efetiva e autônoma de seus membros e da sociedade organizada. 
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Apresentação 

Sendo entre todas as ações de uma gestão pública, a Educação e Esporte são as 

principais, pois conseguem agregar duas atividades que transformam uma 

sociedade, seja pela questão do conhecimento, seja pela boa condição de vida que a 

pratica esportiva propicia, mais entre todas qualidades estabelecidas nessas 

modalidade, se destaca a formação e o caráter de uma sociedade, assim a ONU 

estabeleceu o ODS de nº 04, pois vislumbra na educação a via para conseguir 

alcançar todos os Objetivos. 

 A matrícula na educação primária em países em desenvolvimento chegou 
a 91%, mas 57 milhões de crianças permanecem fora da escola. 
 Mais da metade das crianças que não se matricularam na escola vivem na 
África Subsaariana. 
 Estima-se que 50% das crianças fora da escola com idade escolar primária 
vivem em áreas afetadas por conflitos. Crianças das famílias mais pobres 
são quatro vezes mais propensas a estar fora da escola do que crianças de 
famílias mais ricas. 
 O mundo conquistou a igualdade na educação primária entre meninas e 
meninos, mas poucos países alcançaram essa meta em todos os níveis de 
educação. 
 Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa de alfabetização melhorou 
globalmente, de 83% para 91% entre 1990 e 2015. 

 

Diretrizes Gerais 

1. Reavaliação de todos os programas e projetos em execução do Ministério da 

Educação, bem como a aplicação das verbas destinadas as escolas, após essa 

análise buscar de forma integral a parceria com o Ministério e outros órgãos e 

ainda empresas parceiras, viabilizando a implantação de todos esses projetos 

e programas federais, buscar uma maior aproximação com o Sindicado dos 

Professores e também com a comunidade escolar, fortalecendo as entidades 

Objetivo 04: Assegurar a educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos 
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representativas e democráticas da escola, os Conselhos Escolares criando nos 

seus membros e em toda a comunidade escolar a prática participativa no 

processo educacional e na organização e gestão das escolas, formação de 

Fóruns permanentes entre a comunidade escolar e a sociedade, visando 

inovações que elevem a participação dos discentes em alcançar patamares 

mais elevados na formação educacional, bem como melhorias na gestão 

municipal de ensino, do infantil ao fundamental, ainda no processo 

democrático na gestão da educação, voltar a eleição dos diretores e 

descentralização das verbas, sendo repassadas integralmente as escolas, será 

dada uma atenção especial a melhorias consideráveis na capacitação e 

valorização dos nossos PROFESSORES, bem como viabilizar a implantação de 

ensino bilingue nas escolas do município a partir da educação infantil; 

 

2. Revitalização das estruturas das quadras poliesportivas existentes no nosso 

município e buscar parcerias com empresas e Ministérios da Educação e dos 

Esportes, para viabilização da construção de uma área que possa abrigar 

várias modalidades de esportes, para que venha atender a prática e a busca 

incessante de novos atletas, além de ser a nova sede para a execução dos 

Jogos Escolares de Rondon, com estrutura permanente para o treinamento 

dos atletas e assim fomentar a Juventude na prática; buscaremos ainda 

ocupar espaços municipais nos bairros e áreas desapropriadas para a 

construções de complexos esportivos para o uso das comunidades e de nossa 

juventude e criarmos uma prática esportiva e saudável em nossa população, 

além de fortalecer os eventos ligados as corridas de ruas que estão se 

tornando cada vez mais comuns e atraindo a cada dia mais praticantes, assim 

como a construção de um campo de futebol e outras áreas para a prática 

esportiva no Bairro Jardelândia, dessa forma através do esporte possibilitar 

alternativas a nossos Jovens para evitarem as drogas e a criminalidade; 

 

3. Além da melhoria na educação, também será investido na Juventude de 

Rondon, buscando uma maior inclusão dos mesmos na construção de uma 

nova Cidade, dentre as variadas atividades criaremos um Secretária de 
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Juventude, onde será incentivado a participação cada vez mais precoce de 

nossos jovens nas questões políticas que envolvem nosso município, assim 

teremos cidadãos mais atentos e participativos nas decisões que afetaram 

nossa população, está ainda em nossas metas a instalação de uma escola 

profissionalizante e um conservatório de música, pois Jovens com uma Boa 

Cultura não pensam em praticas ruins; 

 

4. Retornando a discussão sobre a Educação, priorizar a retomada do diálogo 

com o Sindicato e representantes avulsos da categoria com o objetivo de 

reavaliar o Estatuto do Magistério e a elaboração de uma Política Educacional 

e juntos podermos oferecer uma Educação cada vez mais de qualidade para 

nossos alunos, bem como cumprir com todos os acordos fechados com os 

Professores, inclusive com a redução das negociatas com cargos de confiança, 

podermos oferecer uma melhoria substancial nos salários. 
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Conclusão 

 

 

A construção deste Plano de Governo foi realizada através do desejo que foi 

apresentado pelo candidato a Prefeito de Rondo do Pará o empresário JOÃO 

DEMACON, como ficou conhecido na cidade devido sua vida como proprietário da 

Demacon Materiais de Construção, onde iniciou suas experiencia como 

empreendedor e homem de visão futurística, de um simples empregado, passou a 

ser patrão, conhecimento esse que agora se dispõe a oferecer a população de 

Rondon forma de uma nova maneira de fazer política, iniciando sua vida com os pais 

na agricultura familiar, passando sua infância sendo obrigado a brincar em ruas 

cheias de buracos e de terra batida, quando o tempo lhe sobrava após o trabalho 

que também iniciou-se muito cedo, frequentou escolas pública, onde em sua 

juventude estudou na Escola Bentes de Carvalho, também prematuramente começa 

a trabalhar como funcionário de uma loja fazendo serviços gerias, onde foi 

avançando cargos mais altos até chegar a gerente e como todo jovem sonhador, 

partiu para empreender e abriu sua própria loja de construções que devido sua 

dedicação a sua empresa, passou a ser chamado pelo nome da mesma, toda essa 

história de luta e garra, lhe deram o conhecimento necessário para realizar um sonho 

muito maior e que não é só seu, mais sim de todos os habitantes de Rondon, pois 

todas essa jornada que inicia-se em seu berço familiar de trabalhador do campo, 

estudante de escola pública e funcionário assalariado, formaram um espirito 

empreendedor e que também lhe fez querer oferecer uma Vida Melhor a todos os 

moradores da cidade que lhe deu tudo e que agora JOÃO DEMACON aliado ao Pastor 

EDUARDO, completou 51 anos de idade, filiou-se no partido Patriotas que leva o 

número 51, mais quer dar o presente retribuindo tudo que recebeu de RONDON DO 

PARÁ, uma nova maneira de fazer política em nossa cidade, uma forma transparente 

de levar a vida, que este PROJETO vem sendo construído com a participação de 

Jovens e Trabalhadores e ainda de todas as pessoas que acreditam que Juntos 

podemos fazer a DIFERENÇA, através de uma gestão que vai CUIDAR MELHOR DE 
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VOCÊ, criar novas oportunidades de desenvolvimento para o município e novas 

esperanças para nossa JUVETUDE.   

 

“VAMOS RECONSTRUIR RONDON COM AMOR NO CORAÇÃO” 

 

 

Rondon do Pará-PA, 22 de setembro de 2020. 

 

 

JOÃO DEMACON 

 

 

 

 


