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Proposta a ser discutida com entidades, comunidade em geral ou representantes 

da comunidade bonjesuína.  

          Este Plano de Governo visa discutir com a nossa comunidade bonjesuína, com os 

candidatos a vereadores de nossa coligação e com a participação dos secretários 

municipais das pastas da Administração, Saúde, Educação; Assistência Social; Esporte; 

Agricultura e Meio Ambiente,  um Plano de Governo por uma Cidade Mais Humana, onde 

juntos possamos construir uma cidade socialmente justa, culturalmente reconhecida, 

economicamente sustentável, ecologicamente equilibrada e politicamente democrática. 

Tratando-se de um documento preliminar, que procura atender as exigências legais da 

Justiça Eleitoral, para o registro de nossa candidatura a prefeito municipal de Bom Jesus 

do Tocantins – TO, o qual será utilizado como referência nos debates e nas reuniões com 

a população de nossa cidade e com as nossas entidades representativas, de forma a 

promover uma gestão compartilhada, dialogando com os diversos segmentos por meio de 

reuniões comunitárias, audiências públicas, dando maior legitimidade às ações 

governamentais, fortalecendo assim a democracia e participação social na construção de 

uma politica municipal eficaz. 

 Princípios de governo: 

I - Primar pela eficiência na prestação dos serviços públicos ao cidadão com a 

participação democrática dos moradores em todas as decisões importantes do bairro, da 

região e do município;  

II - Administrar Bom Jesus do Tocantins – TO, com coerência, seriedade, democracia, 

objetividade e, principalmente, propósito de melhorar cada dia mais a qualidade de vida 

das pessoas;  

III - Estabelecimento de uma ética de responsabilidade social, primando pela igualdade 

sociocultural, com inversão de prioridades, enfatizando os serviços e investimentos 

públicos nas áreas mais abandonadas, priorizando os anseios latentes da comunidade;  

IV - Ouvir, dialogar e executar ações de modo organizado com a comunidade em geral, 

priorizando a eficiência na prestação do serviço público municipal. 



Servidores Públicos Municipais: 

I - Trabalhar junto com os servidores municipais, atendendo cada vez melhor os 

munícipes; 

II - Realizar conferência anual com os servidores de cada secretaria para discutir e 

escolher diretrizes de melhoria na prestação do serviço público;  

III - Estabelecer em conjunto com os servidores um calendário de negociação de 

reajustes salariais;  

IV - 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Administração: 

ü Promover políticas voltadas para a qualidade de vida dos munícipes, garantindo a 

busca constante da cidadania, da dignidade da pessoa, da valorização do trabalhador 

e da livre iniciativa e a promoção do pluralismo político-social;  

ü Integrar as ações das secretarias, em especial, da Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, com o apoio da Assistência Social, criando uma rede interna para troca rápida 

de informações e serviços em prol da população; 

ü Tratar os munícipes com dignidade e transparência;  

ü Mapear as áreas críticas e setores prioritários a terem ações executadas pelo 

município em períodos de pequeno, médio e longo prazo; 

ü Criar um Plano de Incentivo para empresas interessadas em se instalarem em Bom 

Jesus do Tocantins; 

ü Otimizar a utilização dos gastos públicos e a captação de recursos de forma a 

viabilizar a execução de serviços e obras dentro do município;  

ü Criar um sistema de avaliação da gestão, pelos servidores e comunidade, de forma a 

garantir a participação popular nas decisões tomadas pela gestão;  

ü Criar projeto voltado à valorização do servidor municipal, com foco em treinamentos, 

capacitações e espaços de convívio e socialização entre os mesmo;  

ü Melhorar os fluxos de processos da gestão municipal, para otimizar o atendimento aos 

servidores, cidadãos e fornecedores da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins;  



ü Reavaliar e readequar os Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações dos 

servidores municipais; 

ü  Firmar parcerias com instituições públicas, privadas e não governamentais, com 

objetivo em oferecer serviços para os cidadãos de Bom Jesus; 

ü Ampliar o diálogo com os entes federativos, em prol da melhoria do município e da 

destinação de recursos para fortalecer as receitas municipais e o investimento em 

obras e serviços.  

ü Montar plano de investimento e potenciais econômico do município para propagar a 

imagem da cidade para investidores e assim garantir o crescimento e o 

desenvolvimento do município e do emprego e renda;  

ü Criar um Plano de Assistência à Saúde do Servidor Municipal;  

ü Criar Plano de Informatização de fluxos e processos internos, com digitalização de 

documentos e acervo digital da gestão.  

ü Realizar semestralmente Audiência Pública com finalidade de prestar contas à 

sociedade Bonjesuína dos Atos do Executivo Municipal, demonstrando à população a 

preocupação com o dinheiro público; 

ü Aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar. 

 

Assistência Social: 

ü Praticar políticas assistenciais conjuntas com os profissionais e as entidades 

assistenciais do município;  

ü Construção de um Centro Comunitário de Geração de Renda;  

ü Equipar o serviço de assistência social para restabelecer a dignidade das pessoas 

através de ação integrada das entidades governamentais e não governamentais; 

ü Fornecer serviços eventuais para pessoas carentes como: medicamentos, kit para 

gestante, auxílio financeiro para transporte e tratamento especializado fora do 

município, urnas mortuárias, material para reforma e ampliação de casas;  

ü Apoio a todas as Igrejas e aos Programas Sociais;  

ü Implantação da Caravana da Cidadania na zona rural e urbana para agilizar o 

atendimento ao cidadão com parceria do Governo do Estado;  



ü Criar na Secretaria uma equipe de profissionais para fomentar, orientar e, se 

necessário, elaborar os projetos assistenciais para recebimento das verbas 

assistenciais do Estado e da União;  

ü Elaborar Projeto de Cursos Profissionalizantes (qualificação profissional, para geração 

de emprego e renda) em parceria do SENAC, SEBRAE e outros;  

ü Implantação do Programa do Leite para pessoas carentes;  

ü Firmar convênios para construção de casas populares (zona urbana e rural);  

ü Firmar convênios para construção de unidades sanitárias (zona urbana e rural);  

ü Aumento das metas atendidas pelos Programas Sociais (PAIF, Bolsa Família);  

ü Concluir o Centro de Convivência do Idoso – CCI. 

ü Ofertar vagas de trabalho na modalidade do Programa Jovem Aprendiz; 

ü Elaborar Projeto de estímulo para inserção para o Mercado de Trabalho com foco no 

primeiro emprego; 

ü Ampliar o atendimento a jovem e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com 

projetos voltados às áreas de arte, cultura e esportes;  

ü Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social; 

ü Reformar do CRAS; 

ü Potencializar o Programa “Criança Feliz” nos bairros da cidade; 

ü Criação de Horta Comunitária para famílias do PAIF e do Cadastro Único; 

ü Ampliação da Feira Cultural mensal para os produtores rurais e da cidade para a 

venda de seus produtos, bem como a oferta de ações socioassistenciais e culturais 

para a comunidade no momento da feira em parceria com a Secretaria de Agricultura; 

ü Promover a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e 

pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a 

erradicação da pobreza;  

ü Apoiar e dar subsídios ao Conselho Municipal da pessoa idosa; 

ü Fomentar o Projeto “Alimento com Amor” com a distribuição de sopas nas 

comunidades; 

ü Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que atendam as 

reais necessidades dos jovens e adultos da cidade; 

ü Ofertar campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e drogas nos diversos 

bairros do município; 

ü Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas; 



ü Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de pessoas 

idosas; 

ü Desenvolver parcerias para potencializar trabalhos voltados às pessoas com 

deficiência na prática esportiva em diversas modalidades.  

Agricultura e Meio Ambiente: 
 
ü Aquisição de um veículo, para atender as demandas doa agricultores e produtores 

rurais;  

ü Fornecer equipe técnica de apoio agrícola, às Associações existentes no nosso 

município, para incentivar a produção agrícola em parceria com os órgãos 

competentes; 

ü Promover uma grande exposição anual produtos oriundos da agricultura do 

município, com integração da cultura popular;  

ü Implantar a coleta seletiva de lixo, iniciando pelos órgãos da administração 

municipal;  

ü Incentivar e apoiar a associação de coleta e reciclagem de lixo; 

ü Implantação de roças e hortas comunitárias (zona urbana e zona rural); 

ü Firmar convênios para adquirir tratores para beneficiar a população da zona rural e 

urbana; 

ü Apoiar os assentamentos, as associações e os agricultores; 

ü Incentivar os pequenos agricultores através de adubos, sementes, etc; 

ü Criar projeto “Bom Jesus Verde”, com foco na arborização da cidade; 

ü Ofertar transporte mensal para a população rural para facilitar o escoamento 

agropecuário;  

ü Garantir o efetivo funcionamento do programa Compra Direta Local no Municipio; 

ü Criar programa de Conservação das Áreas Verdes; 

ü Construção do Parque Ambiental da Lagoinha; 

ü Construção do Viveiros de Plantas para doação e arborização da cidade na Zona 

Urbana e Zona Rural; 

ü Realizar reflorestamento nas áreas públicas e nas margens de nascentes de 

córregos, rios e lagoas;  

ü Plantio de plantas ornamentais nas áreas como praças, jardins e passarela;  

ü Realização de ações contra o desmatamento, combate à incêndios e focos de 

queimadas;  



ü Realizar conferências ambientais, na Zona Urbana e Zona Rural, com palestra 

Educativa, nas escolas Municipais; 

ü Aquisição de Matérias de manejo e poda e triturador de galhada; 

ü Criar plano de conscientização para aplicação das leis ambientais; 

ü Implantação de Programa de Extensão Rural (assistência técnica e capacitação) 

de acordo com a aptidão de cada Produtor; 

ü Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos seus 

respectivos recipiente; 

ü Ampliar pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para 

aproveitamento no período de ociosidade do solo; 

ü Garantir estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, 

por meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais, 

ü Criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da produção 

agrícola; 

ü Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar, 

ü Criar incentivo ao produtor, com máquinas do Programa Terra Forte. 

 

Educação e Cultura: 

ü Fomentar a capacitação e formação continuada de professores e equipe das 

unidades escolares e da educação;  

ü Fortalecer o atendimento especial, com aula de reforço para os alunos com baixo 

rendimento na aprendizagem;  

ü Reavaliar o Plano de Valorização do Profissional da Educação (Progressão);  

ü Oportunizar transporte escolar para os universitários que estuda em Guaraí;  

ü Ampliar o atendimento ao aluno da zona rural, com transporte em um percurso 

mais próximo das residências;  

ü Ampliar o Programa de Saúde Bucal nas escolas da rede municipal; 

ü Ampliar o Programa de Inclusão Digital;  

ü Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações ;  

ü Garantir atuação dos Conselhos Fundeb, CAE e CME; 

ü Fortalecer e ampliar a atuação do Orientador Educacional para o acompanhamento 

sistemático dos alunos e suas famílias; 



ü Realizar Fórum Municipal de Educação;  

ü Adquirir notebooks para professores regentes e equipe pedagógica; 

ü Incentivar e fortalecer a participação da comunidade nas atividades culturais;    

ü Criar um Centro Regional de Eventos para eventos da comunidade;  

ü Primar pela busca constante da melhoria do ensino;  

ü Adequar o número ideal de alunos de acordo com as orientações pedagógicas de 

ensino;  

ü Adquirir acervo bibliográfico para a Biblioteca Maximiano José Soares e 

implementar suas atividades; 

ü Ampliar o atendimento com monitor nos veículos que transportam alunos da rede 

municipal; 

ü Criar projeto Cidadão do Futuro, ofertando apoio pedagógico e psicológico para 

alunos; 

ü Garantir recursos financeiros para manutenção dos espaços físicos das escolas 

garantindo a oferta de mais vagas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; 

ü Reformar o telhado, assoalhos e construção de banheiros para servidores na 

Escola Paraíso; 

ü Finalizar o Refeitório da Escola Santa Luzia; 

ü Ampliar e reformar a cantina escolar e construir dispensa para armazenamento da 

alimentação Escolar na Escola Santa Luzia; 

ü Construir Quadra Esportiva na Escola Santa Luzia; 

ü  Construir alambrado com guarita em torno da Escola Municipal Santa Luzia; 

ü Construir de 01 sala de aula com banheiro infantil no CEMEI Mundo da Criança; 

ü Adquirir mobiliários para o refeitório do CEMEI Mundo da Criança; 

ü Reformar do assoalho das repartições do CEMEI Mundo da Criança; 

ü Finalizar a obra da Escola de 06 (seis) salas e construir mais 4 (quatro) salas de 

aula; 

ü Adquirir computadores, notebooks e tablets para o trabalho pedagógico e estudo 

dos docentes e servidores administrativos e SEMEC; 

ü Garantir recursos financeiros e subsídios para eventos educacionais e culturais; 

ü Garantir, subsidiar e incentivar a atuação autônoma e eficaz dos conselhos 

Municipais e Escolar (CAE, FUNDEB, CME e Conselho Escolar). 

ü Garantir os recursos necessários para implantação da Base Nacional Comum 

Curricular na Rede Municipal de Ensino, bem como a revisão de currículos e 



propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao 

processo de ensino e aprendizagem; 

ü  Criar projeto anual de jogos escolares para o desenvolvimento e estímulo a 

habilidades esportivas nas escolas; 

ü Criar Projeto “Cultura Viva” para desenvolver projetos voltados a valorização e 

divulgação do patrimônio histórico, cultural e turístico do município; 

ü Incentivar e subsidiar intercâmbios das experiências pedagógicas realizadas nas 

unidades escolares das redes municipal e estadual; 

 

Esporte, Lazer e Turismo: 

ü Incentivar a realização de feiras empresariais;  

ü Criar calendário de atividades culturais e esportivas do município;  

ü Fortalecer a parceria com a Prefeitura de Pedro Afonso quanto à limpeza, 

iluminação e segurança da Passarela Modesto e Rosália Sales; 

ü Apoiar eventos culturais e esportivos do município; 

ü Realizar intercâmbio esportivo na zona urbana, zona rural e cidades vizinhas; 

ü Instituir calendário cultural anual oficial das festividades no município; 

ü Doações de materiais esportivos; 

ü Ampliar e fortalecer Projeto Vencer, com Crianças de 07 a 11 da Rede Pública 

Municipal;  

ü Ampliar e fortalecer Projeto EU Atleta Criança e adolescente de 12 a 14 anos;  

ü Ampliar e fortalecer Projeto Social adolescentes de 15 a17 anos; 

ü Implantar Projeto Meu Primeiro Emprego com jovens de 18 a 21 anos; 

ü Realizar competições esportivas em diversas modalidades, por meio de 

intercâmbios, torneios, regionais e intermunicipais. 

ü Realizar corridas de ruas, pedal, corridas de cavalos, trilhas, moto show, 

vaquejadas, gaiola cross, entre outras competições esportivas praticadas no 

município; 

ü Construção da 2° etapa Centro Esportivo de Bom Jesus, com uma piscina 

semiolímpica, refeitório, alojamentos, banheiros, playground, pista de skate, pista de 

caminhada, um campo de futebol society e academia ao ar livre;  

ü Aquisição de um ônibus pra transporte de atletas pra competições intermunicipais e 

estaduais; 



ü Construção de um campo de Futebol Society no Assentamento Santa Rita; 

ü Construção de Campo Futebol na Escola Santa Luzia;  

ü Aquisição de aparelhos de ginásticas para a Escola Santa Luzia e no Assentamento 

Santa Rita;  

ü Incluir o município no holl de cidades sede de peneiras esportivas para 

descobrimentos de novos talentos esportivos.  

 

Infraestrutura: 

ü Criar Plano para Recapeamento de ruas e avenidas públicas da cidade; 

ü Ampliar o cadastro de inscritos para aquisição de imóveis habitacionais;  

ü Criar Plano de regularização Fundiária Municipal; 

ü Ampliar as obras de calçamento e saneamentos nos bairros municipais; 

ü Ampliar as obras de pavimentação de ruas e avenidas; 

ü Construir espaço para realização de eventos culturais (leilão, rodeios, vaquejadas, 

etc); 

ü Ampliar as obras de construção e recuperação das pontes rurais do município, 

priorizando as com maiores problemas; 

ü Ampliar as obras de construção de mata-burros nas vicinais rurais que atendem as 

rotas escolares do município; 

ü Ampliar as obras de construção e recuperação de estradas vicinais na zona rural 

do município;  

ü Ampliar o diálogo com os entes federativos, em prol da melhoria do município e da 

destinação de recursos ara fortalecer as receitas municipais e o investimento em 

obras e serviços; 
ü Construir uma praça com estacionamento ao redor da Prefeitura Municipal Gilvan 

Rodrigues Bezerra; 
ü Construir da sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento urbano  
ü Construir muro e sistema de iluminação do cemitério municipal;  
ü Construir Pista de Caminhada com sistema de iluminação para pedestres; 
ü Firmar convênio para construção do Matadouro Municipal. 

 

 

 



 

Saúde: 

ü Capacitar permanentemente os médicos e auxiliares para o desempenho de suas 

funções; gratificando aqueles que mais se capacitarem e obterem bons resultados 

na função; 

ü Ampliar projeto de doações de próteses dentárias à pessoas de baixa renda; 

ü Reexaminar, para melhorar, os convênios firmados entre prefeitura e entidades 

hospitalares e laboratoriais;  

ü Ofertar tratamento de canal dentário a pessoas de baixa renda;  

ü Garantir atendimento médico quinzenal na zona rural;  

ü Garantir atendimento odontológico mensal na Escola Municipal Santa Luzia, Zona 

rural; 

ü Garantir atendimento de especialistas (cardiologista, urologista, mastologista e 

pediatra) estipulando o número de cota; 

ü Ampliar Palestras educativas para prevenção de doenças; 

ü Ampliar atendimento médico na zona rural; 

ü Ampliar controle preventivo de doenças através de campanhas e programas; 

ü Adquirir um consultório odontológico móvel com parceria do Governo Federal; 

ü Ampliar as ações do Programa Saúde da Família – PSF;  

ü Ampliar as ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde; 

ü Ampliar e fortalecer o controle populacional de vetores de Endemias; 

ü Ampliar e fortalecer a manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica; 

ü Revisar plano de valorização do profissional da saúde (Progressão); 

ü Incentivar o profissional destaque, por meio de premiação; 

ü Firmar convênio para construção do Matadouro Municipal. 

ü Ampliar e articular os programas de atenção integral á saúde da criança e do 

adolescente, da mulher, e do homem, do idoso, do trabalhador, das pessoas com 

deficiência, DST/AIDS e de saúde mental; 

ü Ampliar as atividades físicas aos  idosos de acordo com suas limitações; 

ü Implantar a academia da saúde para atender jovem, adultos e idosos; 

ü Ampliar o atendimento de medico oftalmológico mensalmente para atender a 

população de baixa renda 

ü Criar de programa de prevenção de combate às drogas no município; 



ü Adquirir de Aparelhos de ultrassonografia;  

ü Adquirir de veiculo para visita domiciliar;  

ü Construir garagem para veículos da Saúde;  

ü Reformular o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Saúde; 

ü Adquirir de aparelhos de Eletrocardiograma; 

ü A Adquirir de Carrinho de Parada para Atendimento de Intercorrência; 

ü Aquisição de equipamentos de fisioterapia;  

ü Reformular o Serviço de Inspeção Municipal – SIM; 

ü Construir sede para atendimento do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.  

Segurança: 

ü Realizar Conferencia Municipal de traçar plano conjunto emergencial de combate à 

prática criminosa e ações a serem executando pelo sociedade, municipio, estado e 

união;   

ü  Ampliar o dialogo com os deputados estaduais e federais, bem como governo 

estadual, em buscar melhorias constantes na segurança pública do município;  

ü Garantir a manutenção a iluminar em ruas e avenidas da cidade, permitindo, assim 

a sensação de segurança do cidadão;  

ü Implantar sistema de videomonitoramento nas principais vias de acesso a cidade; 

ü Ampliar a parceria com o 3º Batalhão de Policia Militar e Forças Especiais, em prol 

do combate a criminalidade e garantia da segurança publica e bem-estar social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observação: Destacamos que essa proposta poderá ser modificada de acordo com as 

sugestões da comunidade, por este motivo disponibilizamos nossos contatos para a 

comunidade para que possamos construir, juntos um município que continue a trilhar os 

rumos do desenvolvimento.  

 

 

Paulo Hern andes Moura Lima 

Democratas 

 

 

 


