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1. Introdução 

 
Com 1.338,2 KM2 de extensão territorial e população estimada (2019) de 4.894 habitantes, o 
Município de BOM JESUS DO TOCANTINS está localizado na Região Nordeste do Estado do 
Tocantins a margem direita do Rio do Sono, na confluência com Rio Tocantins. Sua sede 
municipal fica à distância de 175 km (via TO 010 –  trecho de reserva indígena ainda sem 
asfaltamento) e 210 Km (via BR 153) da capital Palmas. 
 
Limita-se ao Norte com Santa Maria do Tocantins; ao Sul com Pedro Afonso; a leste com 
Centenário e a Oeste com Tupirama. 
Predominam no Município áreas formadas por solos normalmente, de grande significado 
agrícola, compostas de campo, cerrado e matas produtivas, situadas em relevo plano, com 
declividades que raramente ultrapassam 3%. 
 
Elevado à categoria de município com a denominação de Bom Jesus do Tocantins, pela Lei 
Estadual n.º 251, de 20-02-1991, alterada pela Lei Estadual n.º 498, de 21-12-1992, 
desmembrado de Pedro Afonso. Sede no antigo distrito de Bom Jesus do Tocantins (ex-Bom 
Jesus do Norte). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1993. 
É assim chamado em homenagem a seu Padroeiro, Senhor Bom Jesus dos Passos. 
Seu adjetivo gentílico é bonjesuense. 
 
Este Plano apresenta as principais propostas da candidata, Professora Irani Vanderley da 

Silva da “Coligação Agora é a vez do povo”, compostas pelos partidos PSD e PT, para a 

administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi 

desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como mãe de 

família, professora e ex-primeira dama do município por oito anos.  

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a 

população bonjesuense. Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra um 

amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores com ideias 

inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, conforme organograma 

anexado a este documento, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas que 

atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública como na privada, de forma que estas 

instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social.  

Neste período, implementaremos um novo Modelo de Gestão na administração municipal, 

propondo e executando projetos estruturantes em serviços críticos para a população, com 

resultados altamente positivos nas diversas áreas de atuação do Governo. No momento atual 

se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para o setor de 

saneamento básico, no que diz respeito ao sistema de abastecimento de água (com tarifa 

exorbitante e água sem a devida qualidade), como também a preocupação com a habitação 

popular para as famílias de baixa renda, que será outra ação de grande impacto da futura 

administração também com base na formação de parcerias será a construção de moradias 

populares através do sistema de mutirão. Vislumbra-se, nessa direção, uma articulação entre 

administração municipal, que participa com a doação de terrenos, agências financiadoras, que 



facilitam a aquisição de materiais, e a comunidade, que através da sua força de trabalho estará 

atuando em seu próprio benefício. Pavimentação asfáltica, extensão da rede de energia 

elétrica e hidráulica em todos os setores da cidade.  

Sendo a vocação do município de Bom Jesus do Tocantins predominantemente agropecuária 

não se concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura e a pecuária, com 

base no desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de empregos sem que haja 

o aproveitamento desse potencial. Por essa razão, se pretende fortalecer a relação com 

instituições como a Seagri, Embrapa, SEBRAE, RURALTINS, COAPA, que atuam no âmbito 

municipal/regional para a implantação de pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) 

voltadas ao aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local, conforme a vocação 

de cada comunidade (cana de açúcar, soja, milho, arroz, feijão, mandioca, abóbora, 

hortifrutigranjeiros e outros). Reativaremos todas as associações de produtores rurais que hoje 

se encontram em completo abandono. Ainda pensando na agropecuária e no produtor, a 

administração centrará esforços na manutenção das estradas vicinais por onde se escoa a 

produção e por onde trafega as pessoas que produzem. Dessa forma, pretende-se ampliar os 

serviços já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma 

assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do corpo deste Plano.                                                 

Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, a exemplo 

do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no município, também passa a ser 

uma prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação 

empreendedora como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades. Além 

de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma postura 

proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças e 

quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo. Além das parcerias 

locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração pública nas duas 

esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas 

prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da 

nossa gestão e que se encontram elencadas ao longo deste documento. Durante todo o 

mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, 

transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo 

planejamento. Esses são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e 

verdadeiramente comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória 

política. Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a 

legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão o princípio da sustentabilidade 

econômica e socioambiental. Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia 

acabada ou imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, 

estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e 

no decorrer da gestão quando a administração se abrirá à participação da comunidade. O 

Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento e rigoroso 

acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e 

meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a 

concepção de novas soluções para a cidade no médio e longo prazo, soluções que levarão a 

cidade a atingir um posicionamento compatível com a sua importância para a região.  

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho com 

participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo da candidata, 

Professora Irani. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura 

e complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, 

muito próxima e conhecedora das necessidades dos bonjesuenses. Serão estabelecidas 

diretrizes e estratégias para execução do Plano de Governo do Município de Bom Jesus do 

Tocantins/TO, que contemple as soluções para os problemas enfrentados pela população, de 



forma democrática e transparente, garantindo progresso e desenvolvimento integrado e 

sustentável. O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que vierem a se integrar ao 

presente serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de 

Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os projetos 

que o compõem.  

 
2. Estratégia Operacional Básica 

 
- Constituição de um Núcleo de planejamento Estratégico para pensar e propor soluções para 
os problemas da cidade, composto pela Secretaria Gestão, Orçamento, planejamento, 
Finanças e Secretários das diversas pastas do Governo Municipal; 
- Implantar o Projeto Zoneamento da Cidade para identificação dos problemas, ordenar por 
temas e prioridades; 
- Atuar de forma integrada com a população na solução dos problemas através do Projeto 
‘GOVERNANDO COM O POVO’ visando atender as necessidades da população segundo suas 

prioridades. 
 

3. Programas, Projetos e Ação do Governo. 
 

a) Educação, Cultura Desporto e Lazer. 
 
- Revisão do Plano de Carreira dos Professores;  
- Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches;  
- Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos povoados para 
a sede municipal; 
- Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa); 
- Realização de cursos de formação continuada para os professores; 
- Projetos de intensificação de melhoria da educação básica; 
- Implantação do Programa de Informática nas escolas; 
- Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para jovens 
concludentes do ensino médio com premiação dos alunos que mais se destacarem com bolsa 
para as instituições universitárias da rede privada;  
- Ampliar o número de vagas para educação infantil;  
- Transformar Bom Jesus do Tocantins em referência nacional no ensino fundamental; 
- Obter uma nota média entre as escolas pública municipal igual ou superior a 6,0 para os anos 
iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) em 2021;  
- Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas; 
- Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º e 6º ano; 
- Garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2º seguimento até os 16 anos;  
- Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores e coordenadores 
educacionais;  
- Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo organizar e integrar os 
processos educacionais em Bom Jesus do Tocantins; 
- Lançamento do PROJETO EDUCAÇÃO - O futuro começa pelas crianças analisando 
propostas, planejando, junto às líderes escolares, projetos e planos de ação para o 
desenvolvimento educacional; 
- Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a evasão escolar em 
períodos de plantação; 
- Plano de ensino ao produtor rural; 
- Implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura agrícola;  
- Ouvidoria educacional;  
- Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, como carga horária 
extra; 
- Cursos técnicos em parceria com empresas;  
- Projeto Todo agricultor é empreendedor; 
- Cursos de administração voltado a agricultura familiar;  



- Público-alvo: Famílias do campo; 
- Reativar e ampliar a Escola Municipal Santa Luzia visando manter os alunos próximos de 
casa e valorizar as comunidades; 
- Climatizar salas de aula nas escolas municipais; 
- Melhorar a qualidade da merenda escolar oferecida na rede municipal de ensino; 
- Construção de quadra esportiva na escola rural e abri-la para o uso da comunidade, 
principalmente no fim de semana. 
- Projeto Quem planta esforço, colhe sucesso:  
- Garantir condições para a elaboração, implantação e implementação do Plano Municipal de 
Educação (PME), com a participação de representantes dos diversos segmentos com a 
atribuição de acompanhar o cumprimento das metas do PME no município; 
- Fortalecer e incentivar a consolidação dos conselhos de acompanhamento e de controle 
social na Educação; 
- Promover uma educação inclusiva assegurando acesso e permanência do aluno no processo 
do ensino aprendizagem, disponibilizando atendimento com profissionais qualificados; 
- Elaborar e implementar o currículo para o atendimento à demanda de alfabetização e 
escolarização de jovens adultos, considerando a necessidade de ações Inter setoriais no 
campo da Saúde, do Trabalho, da Cultura e dos Direitos Humanos, entre outros; 
- Expandir o acesso à leitura e à informação com ampliação das bibliotecas escolares; 
- Financiar projetos de aprendizagem e incentivar à produção intelectual de pesquisa, extensão 
e de impacto no ensino das nossas crianças, jovens e adultos, através do Concurso de 
Melhoria de Aprendizagem – CMA da Rede Municipal de Educação; 
- Sensibilizar e incentivar a participação da família no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos e no acompanhamento administrativo, pedagógico e financeiro das Unidades de Ensino 
através do Programa Família na Escola; 
- Desenvolver o potencial crítico e participativo dos alunos (as) nas discussões das práticas 
educacionais e de cunho governamental em nosso município, criando o Fórum Permanente da 
Criança e do Adolescente do Município de Bom Jesus do Tocantins; 
- Garantir a Universalização do acesso à Educação; 
- Garantir e aprimorar a política de entrega dos uniformes escolares, assegurando sua 
qualidade e definindo critérios de aquisição e distribuição; 
- Reestruturar a proposta pedagógica voltada ao atendimento de jovens e adultos organizando 
um currículo voltado ao mundo do trabalho; 
- Implantar um novo Sistema de Ingresso do Cidadão no processo de alfabetização e garantir o 
acompanhamento sistemático da continuidade nos estudos e no incentivo aos cursos 
profissionalizantes disponibilizados; 
- Implantar um programa de bolsas aos alunos (as) da rede municipal de educação para 
aquisição de computadores àqueles que se destacarem nos resultados de desempenho na 
aprendizagem e concursos de cunho local e nacional; 
- Estabelecer parcerias com a saúde para o atendimento neurológico, psiquiátrico, 
oftalmológico e otorrino dos alunos (as) encaminhados pelo CMAEE; 
- Cuidar da saúde do estudante ingresso na Educação de Jovens e Adultos oferecendo 
atendimento oftalmológico e aquisição de óculos a todos os casos identificados, garantindo a 
permanência e eficácia em seu processo de aprendizagem; 
- Captar recursos visando buscar condições para conclusão de construção das escolas 
inacabadas do município; 
- Realização de competições poliesportivas municipais e intermunicipais; 
- Apoio aos atletas da cidade para participação de competições de nível estadual e nacional. 
 

b) Gestão Educacional 

- Implantar um Sistema de Avaliação do Processo de Aprendizagem dos alunos (as) da Rede 
Municipal de Educação visando subsidiar as tomadas de decisões das políticas públicas do 
município; 
- Fortalecer a descentralização dos processos de gestão, de modo a proporcionar autonomia 
na gestão das ações e recursos disponibilizados às associações das Unidades de Ensino 
através do Programa Municipal Dinheiro na Escola; 
- Ampliar a rede municipal da educação infantil buscando sua universalização no atendimento 
urbano e rural; 



- Garantir as condições necessárias à oferta regular de transporte escolar para todos os 
estudantes que necessitam, conforme diagnóstico elaborado pela Secretaria Municipal de 
Educação, inclusive para atender o desenvolvimento das atividades extraclasse; 
- Estabelecer parcerias com a saúde para atendimento neurológico, psiquiátrico, oftalmológico 
e otorrino dos alunos (as) encaminhados pelo CMAEE; 
 
 

c) Saúde 
 
- Implantar posto de saúde na Escola Municipal Santa Luzia, para atendimento dos moradores 
da região e das pessoas que por ali transitam; 
- Manter e melhorar atendimento de médicos, enfermeiros e técnicos de saúde nos PS; 
- Criação de programa de atendimento odontológico para a cidade e pro campo; 
- Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, da 
mulher, do homem, do idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiências, DST/AIDS e 
saúde mental; 
- Programar agendamento de exames aos dias de atendimento das comunidades rurais, com 
transporte coletivo; 
- Ampliar o número de exames por especialidades; 
- Oferecer atividades físicas aos idosos de acordo com suas limitações; 
- Promover avaliação anual dos profissionais e serviços de saúde no município; 
- Desenvolver avaliação de risco (periculosidade e insalubridade) nas diversas áreas de saúde 
e garantir a quem tem esses direitos; 
- Garantir todos os direitos previstos no Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS aos 
servidores da saúde do município; 
- Destinação de sala exclusiva para os agentes comunitários de saúde; 
- Implantar programa de atendimento de fisioterapia; 
Destinação de sala de apoio para os motoristas da rede de saúde que estiverem de plantão; 
- Aquisição de laboratório odontológico móvel para atender o assentamento Santa Rita, a 
Escola Municipal Rural Santa Luzia e as associações da zona rural; 
- Prioriza atendimentos odontológicos para crianças, idosos e gestantes; 
- Criação de campanha de conscientização e cuidados com a saúde bucal; 
- Atendimento de médico oftalmológico para atender a população urbana e rural; 
- Criação de programas de prevenção e de combate às drogas no município; 
- Criação de campanhas voltadas aos jovens acerca de consumo de álcool; 
- Implantar um modelo de gestão nos postos de saúde fundada em estabelecimento de metas, 
controle anual dos resultados de gestão, baseado em indicadores identificados com a 
participação do governo, dos trabalhadores em saúde e dos usuários; 
- Fomentar o Programa Saúde da Família, priorizando os setores de maior vulnerabilidade, de 
acordo com os resultados do zoneamento; 
- Instituir equipe multidisciplinar (saúde, assistência social e educação) para promoção da 
saúde na zona urbana e rural; 
- Apoio ao Conselho Municipal de saúde, valorizando o controle social comunitário; 
- Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do município; 
- Aquisição de aparelho de ultrassonografia; 
- Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médico Odontológico; 
- Aquisição de motos para agentes de saúde da zona rural; 
- Apoio total para pacientes que buscam tratamento de saúde em Palmas e Araguaína. 
- Instituir o Programa de Castração, Captura e Adoção de animais domésticos através de 
parceria com Municípios da região, ONG’s e clinicas veterinária a fim de evitar a proliferação de 
doenças que podem comprometer a saúde humana e animal, bem como, com foco no combate 
aos maus-tratos aos animais;  
- Fazer as conferências municipais, para que, através do Conselho Municipal de Saúde, o povo 
tenha as informações com absoluta transparência sobre tudo que ocorre na saúde pública 
bonjesuense, e mais, possa eleger seus delegados para acompanhar e propor ações em prol 
da saúde. 
- Intensificar o plano de combate às Endemias e o plano de Vigilância Sanitária; 
- Oferecer cursos de Qualificação Profissional, ‘Eu faço a Diferença na Saúde” para 
funcionários de Recepção e Enfermagem; 



- Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, dando total transparência de suas ações, e mais, 
criar um canal de denúncia para que o povo possa levar os problemas da saúde diretamente 
ao Conselho; 
- Implantar o Código Sanitário Municipal; 
- Estabelecer convênios com entidades especializadas para tratamento de dependentes de 
drogas e álcool; 
- Ampliar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde – UBS; 
- Capacitar os Servidores para o Atendimento Humanizado; 
- Atender à demanda gerada no Município, dentro do princípio da universalidade, com atenção 
integral à saúde, de forma humanizada e com equidade; 
- Implantar Projeto saúde do Trabalhador – atividades físicas (ginástica laboral); 
-Aprimorar os programas de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, do homem, 
da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiência, DST/AIDS e de 
saúde mental. 
 

 
d) Assistência Social 

 
- Retomar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a comunidade; 
- O povo precisa saber de todas as decisões que são tomadas na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, e mais que isso, o povo precisa participar da tomada das decisões. Desta 
forma, haverá o fortalecimento dos Conselhos Municipais desta pasta, com total autonomia, 
garantindo que haja a participação do usuário do serviço público, e fazendo, com rigor, as 
conferências populares com eleição popular dos delegados para acompanhar, fiscalizar, 
participar da discussão na pasta, e estar junto na tomada das decisões;  
- Prosseguir com as articulações e integrações de serviços aos Programas estratégicos da 
Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS; 
- Estabelecer estratégias para continuar o fortalecimento do sistema único de assistência social 
– SUAS; 
- Atender e dar prioridade as ações da Assistência Social aos beneficiários dos programas 
sociais e de transferência de renda Bolsa Família, visando à emancipação da família; 
- Aumentar a oferta de programas complementares, como capacitações com parceria com a 
educação, alfabetização de jovens e adultos, cooperativismo e ações de educação, esporte e 
lazer para família em situação de risco social; 
- Manter, ampliar e retomar a rede do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS para 
atender a demanda do município para: atendimento às famílias com cursos profissionalizantes: 
manicure, cabelereiro, bordados em tecido, tapeçaria, bordados diversos, pintura em tecido, 
encanador, eletricista, mecânico de motocicletas, pintor em parede, administrador de bancos 
de dados, auxiliar de recursos humanos, almoxarife, armador de ferramentas, pedreiro de 
alvenaria, operador de microcomputador, montagem e manutenção de computadores, torneiro 
mecânico, mecânico de autos e motos entre outros cursos com parcerias do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Instituto Federal do 
Tocantins (IFTO); 
- Ampliar, fortalecer e retomar as práticas do Centro de Referência e Especialização de 
Assistência Social (CREAS) para o atendimento das pessoas em situações de ruas, abuso e 
exploração sexual, trabalho infantil, adolescentes em medidas aberta ou liberdade assistida, 
violência doméstica, violência ao idoso, socioeducativas e tudo que diz respeito aos direitos 
que foram violados, e retomar a boa-prática das mesas redondas nas escolas para o combate 
as drogas na comunidade, grupos de autoajuda, visitação aos grupos sociais “in loco”, retomar 
o trabalho com os dependentes químicos e seus familiares em prol da recuperação; 
- Estabelecer diretrizes para prestação de serviço sócio assistenciais, implementar programa 
de controle e avaliação dos serviços das entidades, que está escrita dentro da REDE SUAS; 
- Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos programas sociais; 
- Estimular e incentivar o trabalho dos estagiários na Secretaria de Assistência Social; 
- Manter o programa de acompanhamento no resgate de vínculos familiares; 
- Manter e ampliar parcerias com entidades que prestam serviços de proteção social; 
- Apoiar a autoconstrução de reforma e ampliação de moradias, melhorando as condições de 
habitação da população; 



- Garantir a plena autonomia dos Conselhos Populares (Conselhos Municipais da pasta da 
Assistência Social), sem qualquer ingerência, garantindo a transparência, a paridade de 
composição com a sociedade civil no controle social; 
- Retomar as conferências municipais para a gestão fazer a prestação de contas, projetos e 
programas da Assistência Social, dando voz ao povo, em especial, aos usuários da Assistência 
Social. 
 

e) Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. 
 
 A prefeita, Professora Irani e o vice Batista, vão investir pesado no desenvolvimento 

urbano. Até porque nesta pasta Bom Jesus do Tocantins poderá crescer muito. E para tanto, a 

transparência na coisa pública e o saber ouvir serão as matrizes da Gestão.  Entenda cada 

uma das diretrizes. 

- Estabelecer e acompanhar o calendário de conservação/recuperação de estradas vicinais; 
- Fortalecer a atuação do Conselho Municipal das Cidades como fórum de discussão da 
situação fundiária e do desenvolvimento urbano; 
- Restaurar, estimular a atuação dos presentes de bairro através de eleição democrática, para 
que em assembleias de bairros, sejam deliberadas as demandas, as reivindicações dos 
bairros. Em tais assembleias, a prefeita estará presente para ouvir, trazer, esclarecer sobre os 
problemas dos bairros; 
- Definição do perímetro urbano do município observando a nova legislação do Uso do Solo e 
suas implicações; 
- Realizar revisão do Plano Diretor Municipal para adequá-lo à nova realidade do Município; 
- Aquisição de novos equipamentos para realização de obras e serviços; 
- Realização de limpeza urbana incluindo terrenos públicos, particulares e áreas verdes ou 
matas ciliares; 
- Oferecer incentivo fiscal ao proprietário de terreno urbano que mantiver em boa condição de 
limpeza; 
- Manter equipe multidisciplinar para permanente estudo urbanístico e preparação de projetos 
de infraestrutura; 
- Realizar pesquisa para implantação de sistema de captação e aproveitamento de águas das 
chuvas em prédios públicos; 
- Criação de reservatório para implantação de sistema de irrigação de praças e jardins 
públicos; 
- Implantação de praças populares em áreas públicas com equipamentos infantis e idosos em 
diversos bairros da cidade; 
- Instalação de equipamentos de iluminação pública nos novos bairros da cidade; 
- Realização de recapagem permanente das vias urbanas do Município com o objetivo de 
oferecer melhor qualidade no trânsito e maior durabilidade na via pública; 
- Estabelecer metas anuais de pavimentação asfáltica para eliminar o déficit de pavimento nas 
ruas e avenidas da cidade; 
- Cris programa de construção de calçadas nos passeios das ruas e avenidas da cidade; 
- Incentivar a adequação dos passeios com vistas a atender as normas de acessibilidade; 
- Implantação de sistema de galerias pluviais nos principais pontos críticos da cidade onde há 
grande volume de água de chuvas; 
- Instalação de equipamentos infantis em todas as praças do munícipio; 
- Reavaliar o sistema de arborização utilizado para as vias públicas do município; 
- Padronizar a arquitetura dos novos prédios públicos municipais; 
- Implantar calçadões para propiciar o acesso a áreas para caminhadas, lazer e 
entretenimento; 
- Implantar área para realização de eventos públicos abertos; 
- Implementar canteiros permanentes de flores nas praças e jardins; 
- Construção de Centro Cultural. 
 

f) Conselho Tutelar 
 

- Dar autonomia orçamentária ao Conselho Tutelar, onde o colegiado, mediante as regras 
legais, poderá gerir seu próprio orçamento; 



- Resgatar a prática de promover mesas redondas nas escolas para conscientização dos 
deveres da família diante da criança e do adolescente; 
- O conselheiro tutelar exerce parcela da jurisdição em favor dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, assim deve ter o conselheiro, participação nos gastos públicos em favor das 
crianças e dos adolescentes, inclusive, na formação do Orçamento Público. 
 

g) Ações Contra as Drogas e o Resgate das Pessoas. 
 
- Promover ações voltadas para o usuário de drogas e seus co-dependentes (familiares) 
através de grupos de autoajuda, terapia comunitária e metodologias entre outras; 
- Reativar o Programas para usuários de “CRACK”, atuar com rigor usando o Estatuto da 
Criança e do Adolescente na proibição de venda de bebidas, álcool, e outras drogas que 
causem dependência química; 
- Garantir o acesso a todos os mecanismos, tratamentos e medicamentos necessários para o 
tratamento do usuário de “crack”, e de outras drogas, por via de interlocução com o Estado do 
Tocantins e União, bem como, por via de outras parcerias com o setor privado, inclusive, busca 
ativa nas vias judiciais; 
- Dispor para tratamento do usuário de “crack”, ou de outras drogas, uma equipe 
interprofissional composta por: pedagogos, farmacêutico, psicólogo, assistente social, 
terapeutas comunitários, psiquiatra, enfermeiro, advogado, dentre outros; 
- Propiciar a participação dos usuários de drogas em cursos profissionalizantes oferecidos pela 
Secretária de Assistência Social em parceria com SENAI, SENAC e demais instituições, para 
que possam ser inseridos no mercado de trabalho, logo após sua recuperação; 
- Realizar relatórios frequentes ao juizado correspondente, seja da frequência e nível de 
motivação do beneficiário quanto ao programa, seja de situações onde a equipe poderá sugerir 
alguma intervenção e prevenção pela dinâmica apresentada pelo beneficiário que requeira 
maior atenção. 

 

h) Idosos 

- Promover a valorização da pessoa Idosa e a conscientização familiar quanto as suas 
necessidades e direitos; 
- Incentivar a comunidade a cuidar da pessoa Idosa de forma a proteger os seus direitos e 
garantir uma vida mais saudável e tranquila; 
- Realizar eventos exclusivos para participação dos idosos; 
- Realizar passeios temporários com os idosos; 
- Estender o atendimento de fisioterapia aos idosos. 

 

i) Política Para as Mulheres 

- Qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violências; 
- Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade para atender as mulheres que 
sofrem algum tipo de violência, além de ação que visem reduzir os índices de violência contra 
as mulheres; 
- Promover campanhas de orientação, conscientização e combate à violência contra as 
mulheres; 
- Promover campanhas de divulgação do serviço de atendimento às mulheres vítima de 
violência; 
- Ampliar os programas e serviços que contribuem para a reestruturação da vida das mulheres 
que sofreram violência doméstica; 
- Apoiar as ações de cumprimento das medidas previstas na Lei Maria da Penha; 
- Garantir a consolidação de políticas públicas para as mulheres. 

 

j) Desenvolvimento Educacional e Tecnológico 



 Irani e o vice Batista Teixeira, irão retomar a política de valorização dos profissionais da 
Educação de Bom Jesus do Tocantins, garantindo que o piso da categoria, as progressões, o 
salário seja respeitado. Investimentos na educação e a garantia dos direitos de todos os 
profissionais que trabalham na Educação é premissa central do nosso Plano. Entenda cada 
uma das ações a serem realizadas. 
 

k) Política de Valorização do Trabalhador da Educação 

- Garantir, de maneira rigorosa como meta de primeira prioridade, a aplicação do Plano 
Nacional de Educação no município, bem como, das progressões do pessoal da educação; 
- Não apenas o Piso Nacional e as progressões, mas também o salário e o 13º salário terão 
prioridade absoluta como um pilar para uma educação de qualidade e reconhecimento dos 
professores; 
- Promover o acesso para provimento dos cargos e cursos de capacitação em serviço para os 
servidores da educação, dando total transparência com os gastos públicos; 
- Disponibilizar incentivos administrativos e financeiros aos profissionais da educação que 
atuam em suas respectivas áreas para que possam se aperfeiçoar com vistas a garantir a 
qualidade nos serviços prestados; 
- Assegurar cursos de educação especial para os profissionais, a fim de que possam atender, 
com qualidade, os alunos com necessidades educacionais especiais, inclusos nas salas 
regulares; 
- Implementar o Programa Permanente de Avaliação de Desempenho dos Servidores da 
Educação; 
- Criar o Programa Professor na era digital destinado aos profissionais que atuam na rede 
municipal de educação; 
- Instituir o processo democrático dentro das escolas, onde, por eleição por via de pais/alunos e 
quadro de funcionários, será definido quem estará na direção e coordenação da unidade 
escolar; 
- Retomar as conferencias municipais para garantir a prestação de contas, programas e 
projetos da Educação garantindo a voz e voto da população, em especial, do usuário das 
políticas públicas de educação; 
- Fomentar a atuação dos grêmios estudantis, dando apoio para ações dentro das escolas e 
para além dos muros destas. 

 

l) Estruturação 

- Adequar, gradativamente, os prédios escolares da rede municipal, de acordo com os padrões 
mínimos de funcionamento e qualidade, propiciando a acessibilidade de acordo com a 
legislação vigente; 
- Modernizar as unidades de Ensino da rede municipal de educação garantindo novos 
mobiliários e equipamentos tecnológicos de última geração para ampliação e oferta do ensino 
com qualidade como: conjunto de carteiras escolares para aluno e professor, ar condicionado 
para as salas de aula, lousa digital, instrumentos musicais (fanfarra), equipamentos para 
cineclube e rádio escola, televisor de LCD 32” digital, dentre outros, bem como a manutenção 
dos existentes; 
- Ampliar os laboratórios de informática e adquirir os de Ciências para as escolas da rede 
municipal de educação, bem como a aquisição regular de insumos para a utilização nas 
práticas pedagógicas; 
- Oferecer uma nova estrutura para o funcionamento da Biblioteca pública Municipal de forma a 
promover o acesso da comunidade civil e acadêmico; 

 

m) Desenvolvimento Econômico Sustentável e Agronegócio 

 Investir cada vez mais no desenvolvimento econômico sustentável e no agronegócio do 
nosso Município. Este é o objeto da gestão de Irani e Batista Teixeira, que vão implementar 
políticas públicas para o desenvolvimento de Bom Jesus do Tocantins. Confira cada uma das 
propostas. 



 
- Promover a Agricultura Familiar como produtora de Alimentos, Trabalhos e de Renda; 
- Estimular, com estímulos fiscais e doação de terrenos, a implantação de Indústrias de 
transformação dos novos produtos de origem agropecuária, contemplando a cadeia de 
agregação de valor, firmando a vocação para a produção agropecuária; 
- Implantar o Projeto Balde Cheio, que é destinado à utilização de novas tecnologias no manejo 
de solo, de pastagens e do rebanho, com o objetivo de aumentar a capacidade de suporte de 
pastagens elevando isso a produtividade refletindo diretamente no aumento da renda das 
pequenas e médias propriedades rurais dentro da cadeia produtiva do leite e carne (caprinos, 
ovinos, bovinos e bubalinos); 
- Orientar, estimular e organizar a produção de produtos de origem hortifrutigranjeiros; 
- Criar um centro permanente de comércio e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros para 
abastecer Bom Jesus do Tocantins e cidades circunvizinhas facilitando o acesso do produtor 
rural ao Programa Compra Direta; 
- Criar uma equipe de consultoria de gestão administrativa e de acesso ao crédito rural aos 
pequenos produtores; 
- Divulgar junto aos pecuaristas e agricultores locais programas de financiamento e incentivo 
para adoção de técnicas agrícolas sustentáveis, a exemplo do Programa Agricultura de Baixo 
Carbono (ABC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse programa é 
importante na redução da emissão de “CO2” na atmosfera. 
- Apoiar e estimular a atividade empresarial rural como geradora de divisas e de empregos e 
produtora de alimentos; 
- Criar equipe técnica para acompanhar projetos durante o período de implantação, produção, 
beneficiamento e a comercialização de produtos agropecuários; bem como incentivar o uso de 
novas tecnologias buscando sempre o aumento de produtividade e de utilização das 
propriedades rurais (inseminação artificial, controle sanitário, uso suplemento alimentares nos 
rebanhos de leite e corte); 
- Adquirir frota de veículos e preparar servidores para estabelecer no município a assistência 
técnica e extensão rural como instrumento fundamental para disseminação de tecnologias 
sustentáveis e socialmente inclusivas; 
- Incentivar o Produtor Rural a se organizar em cooperativas para comprar insumos e grãos 
para suplementação do rebanho bovino durante o período de estiagem; 
- Intermediar o transporte do calcário dolomítico para pequeno produtor rural; 
- Fomentar a implantação de lavouras comunitárias; 
- Aquisição da Patrulha Agrícola para assistir aos pequenos produtores rurais e continuar a 
fomentar as lavouras comunitárias e construção de reservatório de agua para garantir o seu 
abastecimento em caso de períodos prolongados de estiagem utilizando o retroescavadeira 
para o pequeno produtor rural; 
- Orientar e estimular os produtores rurais a implantar como mais uma alternativa de renda a 
recomposição do seu passivo florestal e rotação de cultura a atividade de reflorestamento 
podendo ser de plantas nativas, frutíferas ou exóticas. 
 

n) Horta Comunitária 

- Conscientizar os pequenos produtores a produzir alimentos destinados à comercialização 
para a alimentação escolar; 
- Ampliar o programa de horta comunitária com assistência técnica para comunidade; 
- Estimular a construção de associações de pequenos agricultores com fins produtivos e 
oferecer apoio técnico e logístico aos investimentos; 
- Estimular a criação de hortas nos espaços públicos com objetivo de realizar atividade 
educativa para os alunos da rede municipal atendidas por programas sociais. 

 

o) Desenvolvimento Ambiental e Ecológico 

 O desenvolvimento ambiental, ecológico com respeito aos profissionais da limpeza é 

uma das diretrizes da prefeita Irani em sua gestão. Aproveitar os resíduos sólidos e recursos 

hídricos, combater as queimadas, os desmatamentos, e sobretudo, valorizar a mão-de-obra 



local, ao invés das máquinas e terceirizadas serão as marcas da administração. Confira cada 

uma das diretrizes. 

Resíduos Sólidos 

- Salário do pessoal da limpeza, sem atraso, é o mínimo para os garis, e pessoal da limpeza 
em geral, todos eles são heróis que necessitam ser valorizados; 
- Realizar a limpeza periódica dos lotes sujos e coletar lixo espalhado pela cidade; 
- Desenvolver campanhas educativas sobre os problemas causados pelo mau 
acondicionamento do lixo; 
- Dar continuidade a transformação do “aterro sanitário” em um parque florestal; 
- Implantação de uma política de reciclagem de resíduos sólidos; 
- Fomentar e apoiar a transformação da Associação dos Coletores de Lixo em cooperativa; 
- Fomentar recursos para implantação de uma indústria de reciclagem de lixo e estabelecer 
parcerias nesta área; 
- Estimular a coleta seletiva de lixo; 
- Sensibilizar a população de Bom Jesus para o consumo consciente; 
- Adquirir novos veículos, máquinas e equipamentos para melhorar a coleta e adequação do 
lixo; 
- Promover o recolhimento e aproveitamento de galhos e árvores retiradas da zona urbana. 

 
Resíduos Hídricos 

- Estimular e apoiar a recuperação de áreas degradadas e revitalização dos cursos d’água; 
- Criar parcerias para a universalização do sistema de coleta e tratamento de esgoto; 
- Mapear as nascentes e desenvolver programas que combatam a degradação das mesmas, 
bem como sua recuperação, envolvendo as unidades escolares e a comunidade estudantil; 
- Sensibilizar a população para o uso consciente da água como recurso natural finito. 

 
Desmatamento e Queimadas 

- Ampliar o programa de combate às queimadas urbanas e rurais; 
- Sensibilizar a população para o combate às queimadas urbanas; 
- Criar programa de incentivo a reflorestamento com fornecimento de mudas de plantas 
nativas; 
- Desenvolver campanhas educativas junto à comunidade estudantil para o reflorestamento das 
matas; 

 

Ambiente Rural e Urbano 

- Incentivar o fortalecimento dos programas que fomentem a agricultura urbana para produção 
de hortaliças orgânicas e lavouras comunitárias; 
- Desenvolver estratégias para implantação de sistemas de tratamento de resíduos e 
reaproveitamento de produtos por parte das empresas; 
- Criar o programa Selo Verde Municipal; 
- Contratar profissionais como: biólogos e fiscais de meio ambiente; 
- Desenvolver projetos e campanhas de arborização no município (bairros, praças e jardins). 

 
Políticas Públicas Ambientais 

- Manter o órgão municipal de meio ambiente; 
- Estabelecimento de uma política municipal de meio ambiente para interagir com os demais 
órgãos do governo e da sociedade; 
- Atuar mais efetivamente no Conselho Municipal de Meio Ambiente; 
- Criar fóruns permanentes de debates acerca das questões ambientais do município; 
- Criar um conselho gestor e plano de manejo para os parques municipais; 



- Estabelecer parceria com o Estado para o fortalecimento da agência do Naturatins no 
município; 
- Promover a recuperação de áreas verdes de reservas legais alteradas. 

 

Desenvolvimento Esportivo, Lazer e Juventude 

 Irani e Batista Teixeira vão investir no esporte da nossa cidade, promovendo e 

ampliando as atividades esportivas, além de realizar atividades de lazer e juventude para a 

comunidade. Confira cada uma das diretrizes. 

Esporte e Lazer 

- Implantar projeto de promoção de uma vida saudável em parques e praças com atividades 
culturais e esportivas, com atenção especial à terceira idade; 
- Construir e restaurar pistas para caminhada, quadras e campos esportivos para atividades 
corporais ao ar livre; 
- Implantar projeto de lazer nos bairros levando divertimento a todas as regiões da cidade, em 
especial as mais carentes e distantes; 
- Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais em diferentes modalidades 
com o objetivo de preparar talentos para o esporte competitivo; 
- Assegurar o investimento no esporte de alto rendimento, potencializando parcerias com a 
iniciativa privada; 
- Ampliar as políticas voltadas ao fomento e valorização do esporte amador em todos os 
segmentos; 
- Organizar e estruturar os espaços de convivência coletiva destinadas à prática esportiva, de 
forma a garantir o acesso de todos; 
- Realizar atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais, 
videoteca e palestras de interesse da comunidade; 
- Implantar práticas de atividades físicas no âmbito do trabalho durante 15 (quinze) minutos 
diário; 
- Fortalecer a manutenção, ampliação e estruturação das unidades da Escola Municipal de 
Esportes nos bairros Bonjesuense; 
- Estabelecer parcerias com outras secretarias, entidades e órgãos públicos para 
desenvolvimento das atividades esportivas; 
- Promover a integração dos profissionais de Educação Física às ações esportivas do 
município; 
- Incentivar a criação de associações e ligas esportivas nos bairros; 
- Apoiar as equipes esportivas cadastradas na Secretária Municipal de Esportes; 
- Garantir orçamento para atividades esportivas na programação do aniversário da cidade; 
- Realizar os torneios e capas esportivas em diversas modalidades: Jogos das Crianças, 
Olimpíadas Escolares, Jogos dos Servidores Públicos, competições estaduais e municipais; 
- Realizar o Meeting de Atletismo; 
- Criar um calendário anual esportivo municipal; 
- Realizar projetos esportivos para inclusão de pessoas com necessidades especiais e para 
terceira idade; 
- Adaptar praças culturais para a prática de xadrez, dama, baralho, dominó, entre outros; 
- Implementar o projeto Estação de Férias, destinado a crianças e adolescentes no período das 
férias escolares. 

 

Juventude 

- Reestruturar o Conselho Municipal de Juventude para formular diretrizes, discutir prioridades 
e avaliar programas e ações governamentais; 
- Promover e fomentar encontros da juventude para discussão e acompanhamento das 
políticas públicas; 
- Intensificar e ampliar as políticas públicas de comunicação com a juventude, promovendo 
campanhas educativas e de orientação com destaque para sexualidade e drogas; 



- Promover, em parceria com os outros órgãos municipais, ações que fomentem a formação 
profissional dos jovens, tendo como base a elevação escolar, qualificação profissional e ação 
comunitária; 
- Implantar políticas públicas de acompanhamento, monitoramento e proteção de jovens que 
estejam expostos à situação de violência doméstica ou urbana; 
- Fomentar por meio de palestras e eventos juvenis a formação de jovens líderes 
ambientalistas; 
- Ampliar a política de inclusão produtiva para a juventude, de forma a qualificar 
profissionalmente e socialmente os jovens de 16 a 24 anos; 
- Articular com a comunidade empresarial a inserção de jovens com idade de 16 a 24 anos no 
mercado de trabalho. 

 

Desenvolvimento Artístico e Cultural 

 Ampliar a captação de verbas destinadas a projetos culturais, implantar o Edital da 

Cultura, estimular pesquisas na área da cultura municipal e regional. Estes são alguns pontos 

das ações que a prefeita Irani e o vice Batista vão implementar para o desenvolvimento 

artístico e cultural de nossa cidade. Confira cada uma das diretrizes. 

 

Estrutura 

- Criar a Fundação Municipal de Cultura na perspectiva de institucionalizar a cultura, ampliar a 
captação de verbas destinadas a projetos Culturais que promovam o desenvolvimento das 
ações artísticas, bem, como garantir os fundos nacional e estadual da cultura, de forma a 
assegurar a carreira dos profissionais da arte; 
- Estimular pesquisas sobre a cultura no âmbito municipal e regional, instituindo a identidade 
cultural local; 
- Preservar e estimular as tradições dos mestres de música, dança, artesões e artistas 
populares; bordadeiras e artistas sacros; 
- Fomentar a criação de uma cooperativa de artistas locais de cultura para produção artística; 
- Fomentar e promover a qualificação profissional de artistas, produtores e gestores públicos na 
área cultural; 
- Fomentar e promover a formação de plateias em todos os gêneros e linguagens artísticas; 
- Fomentar e promover a distribuição e circulação das obras culturais e eventos artísticos; 
- Democratizar e oportunizar o amplo acesso dos diferentes segmentos sociais aos bens 
simbólicos produzidos pela cultura, incentivando ações culturais como exposições e mostras 
artísticas; 
- Implantar políticas públicas que combatam todas as formas de preconceito e discriminação 
das comunidades culturais; 
- Manter ativo e valorizar o Conselho Municipal de Cultura e Arte; 
- Manter, priorizar e institucionalizar o calendário de atividades culturais do município; 
- Adequar os espaços públicos para possibilitaras manifestações culturais e artísticas; 
- Formalizar e ampliar os segmentos das artes: música, artes cênicas e artesanato; 
- Implantar e promover o programa Edital da Cultura que irá beneficiar os melhores projetos em 
diversas áreas culturais garantindo seu financiamento; 
- Fomentar e apoiar a participação de artistas bonjesuenses em eventos de âmbito estadual, 
nacional e internacional; 
- Promover manifestações culturais nas praças públicas; 
- Fomentar e ampliar a promoção do festival cultural na área de música, dança, teatro e poesia; 
- Fomentar, apoiar e/ou promover o festival cultural junino para apresentações e competições 
artísticas; 
- Fomentar e promover a integração dos artistas no âmbito municipal; 
- Assegurar orçamento para as atividades artísticas culturais previstas no planejamento anual; 
- Fomentar e promover encontros para discussão e acompanhamento das políticas públicas na 
área cultural; 
- Definir o ícone da cidade de Bom Jesus do Tocantins; 



- Promover e fomentar a construção do Plano Municipal de Cultura pelo período de dez anos. 

 

Desenvolvimento Administrativo, Financeiro e Planejamento  

O povo deve participar da tomada das decisões, assim não se busca apenas reduzir a 
burocracia da máquina pública, fazer a sistematização do serviço público para alcançar 
celeridade e eficiência, mas, sobretudo, dar voz e vez ao povo através da construção de um 
orçamento participativo. Estes são os pontos primordiais para o desenvolvimento 
administrativo, financeiro e planejamento em que a gestão de Irani e Batista vai trabalhar para 
a eficiência no atendimento a nossa população. Confira as diretrizes para esta área. 

 
- Salário, 13º salário, pisos das categorias, progressões de funcionário público será prioridade, 
tem como foco o reconhecimento do pessoal; 
- Será dada a preferência ao quadro de pessoal local, não se admitindo que este seja 
substituído por terceirizadas ou maquinário que retire o trabalho do nosso povo;  
- Instituir o Orçamento Participativo (OP) como um mecanismo governamental de democracia, 
onde o povo bonjesuense venha a influenciar e decidir sobre os orçamentos públicos, através 
de processos da participação da comunidade. Assim, o governo consulta a população, a partir 
de reuniões abertas à sociedade, sobre as suas demandas prioritárias e o que incluir na Lei 
Orçamentária Anual. Desta forma, o Orçamento Participativo será executado, através das 
assembleias por bairros (setores) da nossa cidade, elegendo delegados que representarão o 
bairro (setor) nas negociações com o governo.  Os delegados formam um Conselho que além 
de dialogar diretamente com a Prefeita sobre a viabilidade de executar as obras e serviços 
aprovadas nas assembleias, também irão propor reformas nas regras de funcionamento de 
programas e definirão as prioridades para os investimentos, de acordo com critérios técnicos 
de carência de serviço público em cada área do município. 
- Implantar o acompanhamento e o gerenciamento das ações do governo, baseados na 
metodologia do Planejamento Estratégico Situacional, garantindo o cumprimento das 
definições orçamentárias, bem como criar um setor responsável para este fim; 
- Criar, com parceiras, a Escola de Governo do município de Bom Jesus do Tocantins, a qual 
ficará responsável pela formação continuada dos servidores públicos municipais, promovendo 
uma nova dinâmica organizacional baseada na promoção da qualificação e no 
desenvolvimento das pessoas; esta fundação ficará responsável também pelas pesquisas de 
embasamento das decisões de governo; 
- Implantar o protocolo e o arquivo central viabilizando maior eficiência nos serviços prestados 
e otimizando o espaço dos diversos departamentos do município; 
- Implantar o almoxarifado central; 
- Reformular os critérios para formação e tramitação de processos administrativos; 
- Reorganizar a gestão patrimonial, material e de serviços; 
- Reestruturar o sistema de controle interno; 
- Reestruturar o sistema jurídico do município; 
- Reorganizar a estrutura administrativa, redistribuir competências e fortalecer o quadro técnico 
e de fiscais das secretarias municipais; 
- Reestruturar as rotinas administrativas do município, normatizando-as e tornando-as públicas 
aos cidadãos, modernizando o processo de trabalho, com a implantação de sistemas 
tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das ações 
desenvolvidas; 
- Aumentar a integração entre os municípios da região, instituindo Consórcios Intermunicipais, 
visando o planejamento territorial e ambiental e a execução de programas e ações, de 
infraestrutura e serviços públicos, em âmbito intermunicipal; 
- Disponibilizar serviços fiscais on-line, tais como: guias de recolhimento de tributos, 
informações sobre impostos e taxas municipais, certidões e outros; 
- Ampliar a divulgação de normas e procedimentos aplicáveis; 
- Propiciar tratamento prioritário aos projetos de governo, garantindo cooperação e articulação 
das diferentes áreas e definindo com clareza os escopos e atribuições; 
- Realizar audiências públicas periódicas, nas quais a comunidade poderá apresentar, propor e 
discutir temas relevantes; 
- Modernizar o cadastro imobiliário, bem como a criação de um cadastro de infraestrutura e 
equipamentos urbanos do município; 



- Informatizar as compras públicas e reestruturar os setores responsáveis; 
- Reestruturar os controles administrativos e contábeis para a boa governança, definindo os 
modelos e demonstrativos de prestação de contas de recursos obtidos e aplicados em 
benefício da sociedade; 
- Implementar o protocolo on-line com rastreamento de ações e o arquivo central, viabilizando 
maior eficiência nos serviços prestados e otimizando o espaço dos diversos departamentos do 
município; 
- Fomentar e promover a parceria entre Município, Associação Comercial e Sebrae, no sentido 
de buscar a regularização das empresas, para participação nos certames licitatórios; 
- Criar um sistema de cadastro de fornecedores do Município; 
- Implantação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. 

 
Desenvolvimento Industrial e Comércio 

 A prefeita Irani e o vice Batista, vão alavancar a economia de Bom Jesus. O povo 
precisa de emprego, e a Gestão é responsável em trazer emprego para o nosso povo. Confira 
cada uma das ações a serem realizadas. 
 
- Estimular o empresariado local através de estímulos fiscais; 
- Estimular a indústria com isenção tributária e doação de lotes, com indústria seguirá a 
abertura de novas vagas de trabalho; 
- Fortalecer a condição de Município pelo regional, com responsabilidades social, econômica e 
política da região; 
- Equipar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para em parceria com outras 
entidades identificar e estimular o aproveitamento de nossas potencialidades; 
- Incentivar a formalização trabalhista e o respeito a jornada de trabalho nas indústrias e no 
comércio; 
- Realizar cursos de formação para trabalhadores e empresários com o fim de capacitá-los para 
participar de licitações públicas; 
- Apoiar tecnicamente as empresas que desejarem concorrer com seus produtos em licitações 
públicas de outros municípios e Estado; 
- Aprimorar nosso atendimento ao empreendedor individual; 
- Publicar editais de licitação que propiciem a Pequena Empresa condições para concorrer e 
oferecer seus produtos; 
- Promover encontros com os empresários locais para debater nossas potencialidades 
econômicas; 
- Formar equipe de agentes públicos e privados para em visitas externas divulgarem nossas 
potencialidades e incentivarem a vinda de empresas para nosso município; 
- Acompanhar a implantação e a consolidação das empresas recém instaladas; 
- Proporcionar a oferta de pacote de incentivos fiscais e materiais para a atração de novas 
empresas para nosso município; 
- Acompanhar o desenvolvimento do Empreendedor Individual e apoiar para sua consolidação; 
- Oferecer área públicas para instalação de órgãos estatais em novos setores com o objetivo 
de aquecer o mercado imobiliário; 
- Incentivar a evolução da feira noturna, feiras nos setores e a comercialização de produtos de 
origem local; 
- Incentivar a implantação de empreendimentos rurais no município do entorno; 
- Apoiar iniciativas que facilitem o acesso ao crédito; 
- Criar mecanismos para incentivar a formalização de empresas informais, viabilizando sua 
regularização frente aos órgãos de controle e possibilitando seu acesso ao crédito bancário; 
- Incentivar a implantação de conglomerados industriais, na área de insumos agrícolas, para 
abastecimento do mercado tocantinense e de Estados vizinhos gerando empregos e divisas 
para o Município de Bom Jesus do Tocantins. 

 

Recursos Humanos e Relações Interpessoais 

- Aprimorar e incrementar as ferramentas no sistema do Portal do Servidor; 
- Efetivar o lançamento da Cartilha do Servidor; 



- Reestruturar, com ampla discussão das categorias, as remunerações dos servidores, 
obedecendo as leis dos PCCS; 
- Atualizar a sistematização do banco de dados dos servidores municipais; 
- Estruturar a diretoria de recursos humanos, no aspecto material e humano; 
- Implantar o programa de formação e valorização do servidor; 
- Oferecer cursos e oficinas com certificação, específicos para os servidores municipais nas 
mais diversas áreas de atuação; 
- Implantar uma política de gestão de pessoas. 

 
Direitos Humanos e Trabalho 

 Com respeito aos direitos fundamentais, Irani e Batista têm ações específicas a serem 

realizadas em sua administração. Confira cada uma das diretrizes. 

 

- Incentivar a formação de cooperativas e associações, estimulando as ações associativas, 
através de grupos de produção, comercialização, compras compartilhadas, cadeias produtivas, 
associações e cooperativas nos diversos setores da economia; 
- Dar efetividade à Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 
onde se farão ações Inter setoriais em prol dos direitos da pessoa idosa por via de palestras, 
fóruns, seminários acerca dos direitos do idoso, promovendo inclusive, através de parcerias, 
consultas jurídicas para encaminhamentos em prol da concessão aos benefícios 
previdenciários e assistenciais; 
- Dar efetividade ao título “Empresa Amiga do Idoso” e Benemérito Amigo do Idoso”, no 
município de Bom Jesus do Tocantins/TO para as empresas e pessoas que tenham feito boas 
práticas em prol da pessoa idosa; 
- Instituir o Comitê de Direitos Humanos em Bom Jesus para que seja feita interlocução com 
todos os entes federativos a fim de resguardar ações e buscar saídas em nossa região, como 
por exemplo, na problemática do sistema carcerário, na necessidade de se implantar a justiça 
terapêutica, na drástica situação da inexistência de estabelecimentos para inimputáveis postos 
e cela de cadeia, etc.; 
- Dar efetividade ao Selo “Amigo da Criança e do Adolescente” para ser outorgado ao 
empresário que contribua regularmente com o fundo municipal da criança e do adolescente, 
garantindo assim mais recursos para as crianças e adolescentes vítimas das drogas e do 
abuso sexual. Em contrapartida, o empresário além do selo “Amigo da Criança e do 
Adolescente” receberá isenções tributárias. 

  

Segurança Pública e Trânsito 

 Para garantir uma segurança pública para todos e um trânsito organizado e seguro em 

nossa cidade, Irani e Batista vão promover uma série de ações, resgatando a segurança de 

tempos passados. 

- Reimplantar a Delegacia Pública da Polícia Militar como instrumento de segurança do povo 
de Bom Jesus; 
- Implantar a Central Integrada de Monitoramneto e Combate à violência e a Criminalidade; 
- Restaurar o Conselho Municipal de Segurança Pública; 
- Promover campanhas educativas de trânsito em parceria com o DETRAN, Polícia Militar e 
escolas; 
- Efetivar a regulamentação da concessão de transporte: Mototaxista, Radiotaxista e Taxista; 
- Realizar adaptação das vias públicas de Bom Jesus aos portadores de Necessidades 
Especiais: Construção de rampas de acessibilidade nas calçadas; 
- Realizar a sinalização de placas aéreas com indicação de pontos turísticos e comerciais, bem 
como o nome das ruas; 
- Desenvolver Campanhas voltadas a não violência, combate às drogas, alcoolismo e a 
prostituição, alertando toda a comunidade das suas consequências; 



- Combater o tráfico de drogas com campanhas de prevenção e apoio às forças de repressão e 
inteligência; 
- Desenvolver programas periódicos, utilizando rádio, som volante, folders, acerca da 
orientação de trânsito; 
- Projeto de Encontros mensais comunitários do Poder Público Municipal e as demais 
Instituições de Segurança nos bairros de Bom Jesus para debater os problemas e as soluções 
da Segurança Pública naquela localidade. 

 

 
 Este Plano de Governo não termina aqui, começa com um 
Bom Jesus melhor para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


