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PLANO DE GOVERNO! 

 

01 – Criar um Parque Empresarial para Atrair Empresas. 

Para Gerar empregos e renda pra fazer circular dinheiro no 

bolso das pessoas do nosso município! 

02- Programa de Fortalecimento de Negócios e Mão de 

obra locais. Todo tipo de suporte necessário para quem é e 

quem pretende trabalhar com qualquer tipo de comercio, 

produtos e serviços aqui em Bom Jesus do Tocantins. 

03 – Construção de 200 casas e reforma de 200 reformas 

de moradias Populares urgente. 

04 – Pavimentação com Calçadas, Rede de Esgoto, Água 

e Luz Elétrica em Todas as Ruas e Avenidas. Pretendemos 

acabar com o sofrimento da nossa população nos livrando 

da poeira, da lama e da buraqueira. 

05 – Criar a Casa de Apoio da Zona Rural. Um local digno 

para quem vem da fazenda resolver seus compromissos 

aqui na cidade, ter onde se acomodar, com refeições, 

banheiros e com Veículo p dar Assistência. 

06 – Criar Central Digital com Internet e Telefone para as 

pessoas que não tem acesso a esses serviços. 

07 – Club Próprio para 3ª Idade com Atividades recreativas 

03 Vezes Por Semana 

08 – Roça, Horta e Cerâmica Comunitárias para produção 

de alimentos, tijolos e telhas para as pessoas necessitadas 

09 – Praça do Futuro – Com insentivo e prática de Esporte, 

Cultura, Lazer e Religião! 



10 – Construção de um Terminal Rodoviário. Cidade sem 

rodoviária é uma falta de respeito muito grande para com 

sua população! 

11 – Instalação de uma unidade do corpo de Bombeiros 

para Bom Jesus. 

12 – Pró Reforma Rural - Programa de Reforma Anual. 

Criar uma lei, que obriga a prefeitura refoirmar todas as 

estradas rurais do municipio. 

13– Criação e construção de um avenidão para prática de 

atividades físicas com acompanhamento de profissional de 

educação física! 

14 – Criação da Casa de Recuperação de Dependentes 

Químicos com Programa de Atendimento Médico 

Domiciliar. 

15 _ Construir o hospital público de Bom Jesus 

16 _ Construir uma creche modelo para atender todas as 

crianças do nosso município. 

17_ Construir unidades escolares municipais na zona 

urbana e rural do município. 

_ Plano de valorização de carreira dos servidores públicos 

municipais. 
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