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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento é um instrumento em que se apresenta e define o Plano 

de Governo do Partido dos Trabalhadores - PT do Estado do Tocantins  para o 

Município de Pedro Afonso, onde estabelece as diretrizes e as medidas que 

serão tomadas no novo governo. A ação governamental parte de um 

diagnóstico amplo dos principais problemas da cidade; constituindo-se, 

portanto, em propostas concretas e viáveis para solução dos mesmos, ou seja, 

crescer economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável. Para isto, 

debatemos nossas propostas e recebemos contribuições e reflexões críticas de 

importantes companheiros (a) do PT- Partido dos Trabalhadores, a 

comunidade em geral, para fazer de nossa cidade, a melhor cidade para se 

investir, viver e visitar. Por conseguinte, as propostas ora apresentadas no 

nosso Plano de Governo serão de ações voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida da população, visando assegurar-lhes a igualdade de oportunidades e 

de direitos, tendo a redução da pobreza como um desafio de todos e condição 

fundamental para a promoção do desenvolvimento humano, econômico e 

social, no campo e na cidade. Por fim, este documento se propõe a demonstrar 

como pretendemos proceder, nossas ações e compromissos com os cidadãos 

Pedro Afonsinos, em torno das ideias que visam, sobretudo, abraçar a causa 

do desenvolvimento social e econômico sustentável e da melhoria das 

condições de vida do nosso município. Não é um programa fechado, e sim um 

programa em constante construção onde os anseios da sociedade serão seu 

principal combustível. 

 
 
 
 



1. PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

Mais Administração com Planejamento e Gestão – Modernidade e 

Transparência. 

  Administrar em parceria com a comunidade é a proposta fundamental do 

nosso Plano de Governo, nossa população conhece mais do que ninguém as 

necessidades do município, especificamente do seu bairro ou da sua localidade 

onde vivem. Temos que valorizar este modelo de Gestão Participativa, com 

pleno envolvimento dos segmentos sociais na definição de prioridades de 

investimentos, obras e serviços. Hoje o administrador público moderno 

responsável é aquele que trabalha em conjunto com a comunidade, 

promovendo não apenas o desenvolvimento do Município, mas principalmente 

o desenvolvimento social do cidadão e transparência no uso dos recursos 

públicos. Gerir um município não é tarefa fácil, razão pela qual todo gestor 

público deve incluir o Planejamento, a Gestão e implementar, no espaço 

urbano, pesquisas, análises, diagnósticos e instrumentos (legais, 

administrativos, informacionais, financeiros), no intuito de organizar o território 

como um todo, para dessa forma conseguir atender à demanda por serviços 

públicos, levando-se em conta os aspectos sociais, econômicos, financeiros e 

ambientais. Os modelos de gestão, que são ações que cada administração 

desenvolve, tendem atualmente a apoiar-se em padrões de planejamento, 

integração, estratégias e participação, envolvendo opiniões e anseios da 

população.  

 

PROPOSTAS: 

 1. Criação do Congresso da Cidade e do Campo – órgão de participação 

popular, com o objetivo dos cidadãos participarem ativamente e efetivamente 

da criação/efetivação da Lei mais importante do Município o Plano Diretor 

Municipal 2. Realização do Congresso Municipal da Saúde, de Educação, de 

Assistência Social, de Esporte, de jovem, de idosos, de crianças, de homens, 

de mulheres e de todos os seguimentos do município; para criação de um PPA 

(Plano Plurianual) participativo, vendo as verdadeiras necessidades do 

município; 3. Transparência Pública Municipal – Criação do jornal escrito Diário 

Oficial do Município de Pedro Afonso, para publicação dos decretos, leis, 



portarias e editais de licitações; 4. Projeto Prefeitura em Ação, fazer ação social 

em todas as vilas e assentamentos do município, levando todos os serviços de 

médicos, educação, assistência social, ambiental e documentações. Visando 

levar justiça e cidadania a todos os cidadãos de Pedro Afonso em todos os 

lugares do município.  

 

 PROPOSTAS: 

• Criação do Congresso da Cidade e do campo – órgão de participação 

popular, com o objetivo dos cidadãos participarem ativamente e efetivamente 

da efetivação da Lei mais importante do Município o Plano Diretor Municipal; 

• Realização do Congresso Municipal da Saúde, de Educação, de 

Assistência Social, de Esporte, de jovem, de idosos, de crianças, de homens, 

de mulheres e de todos os seguimentos do município; para criação de um PPA 

(Plano Plurianual) participativo, vendo as verdadeiras necessidades do 

município; 

• Transparência Pública Municipal – Criação do jornal escrito Diário Oficial 

do Município de Pedro Afonso, para publicação dos decretos, leis, portarias e 

editais de licitações; 

• Projeto Prefeitura em Ação, fazer ação social em todas as vilas e 

assentamentos do município, levando todos os serviços de médicos, educação, 

assistência social, ambiental e documentações. Visando levar justiça e 

cidadania a todos os cidadãos de Pedro Afonso em todos os lugares do 

município. 

 

2. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 
 

Falar em Educação é pensar fundamentalmente em uma educação 

universalizada, é buscar caminhos, enfrentar desafios, é fazer do impossível, o 

possível e necessário. Educar é valorização profissional, é tornar real o acesso 

Plano de Cargos e Salários dos Professores junto com o sindicato da categoria 

e a permanência do aluno na escola, é compreender que o ato de educar é um 

ato político, pois se acredita que construir uma educação de qualidade requer 



participação, envolvimento, articulação de todos que dela fazem parte, fazendo 

com que cada cidadão sinta-se responsável pelo seu papel na sociedade. 

É neste contexto, que enfatizamos a importância de melhorar a qualidade de 

ensino da Rede Municipal, priorizando ações que serão desenvolvidas como 

forma de reestruturação do setor educacional para que assim possamos 

combater a evasão escolar e garantir a permanência dos alunos nas escolas 

do município. 

 
    PROPOSTAS: 

• Melhoria da Educação desde a ALFABETIZAÇÃO; 

• Reforma e ampliação das escolas da cidade e dos vilas/povoados; 

• Valorização dos professores com capacitação, formação e salário justo 

previsto no Plano de Salário da Educação; 

• Prioridade para a Educação Especial: deficientes auditivos, físicos e 

outros. 

• Fortalecer aplicação do Plano Municipal de Educação; 

• Revitalizar, planejar e monitorar com eficiência o transporte escolar nas 

zonas urbana e rural; 

• Melhorar a qualidade da Merenda Escolar. 

• Criação de escolas indígenas . 

• Manter os monitores mulheres dentro dos ônibus para acompanhar as 

crianças da zona rural na vinda para escola e volta para casa; 

• Implantação de câmeras de filmar nos ônibus escolares e nas escolas; 

para segurança das crianças e professores. 

• Cobrar do Governo do Estado a regularização do Ensino Médio do 

Município, com contratação de mais professores, com todas as aulas sendo 

ministradas e cobrar do governo do Estado merenda escolar aos alunos do 

ensino médios. Cobrar a manutenção do prédio da escola e compra materiais 

de trabalho de limpeza. 

 

 

 

3. SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 



 
A melhoria das condições de saúde da população em nosso Município é 

proposta fundamental do nosso plano de governo. Será efetivada mediante 

uma ação governamental de planejamento do governo municipal, em 

consonância com os planos, programas e planos do governo federal e 

estadual, que estabeleça definitivamente uma política de saúde séria, com 

ações compartilhadas, que represente um grande salto na qualidade da saúde 

pública. 

 

PROPOSTAS: 

• Contratar mais MÉDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, TÉCNICOS 

AUXILIARES DE ENFERMAGEM e demais profissionais para atender no 

sistema de Saúde do Município; 

• Revisão e atualização do Plano de cargos e salários dos servidores da 

saúde; 

• Incentivo a criação do Sindsaúde (sindicato dos servidores da Saúde), 

• Formação e treinamento, através de cursos, de servidores efetivos para 

elaboração de projetos de captação de recursos para saúde do município; 

• Cursos de Treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento para a 

valorização dos servidores da Saúde em todas as áreas; 

• Revitalização do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓTIGAS – 

CEO 

• Regularizar o serviço de ULTRASSONOGRAFIA e RAIO X; 

• Reforma e compra de NOVAS AMBULÂNCIAS para a Secretaria de 

Saúde, via projetos de captação de recursos e emendas parlamentares; 

• Valorização das equipes de Agentes Municipais de Saúde e Endemias; 

• Fortalecer o funcionamento da OUVIDORIA DA SAÚDE como um canal 

aberto de comunicação entre o cidadão e a Saúde, para que seja recebidas 

reclamações, sugestões e elogios; 

• Viabilizar convênios/parcerias com diversos especialistas para a 

ampliação de exames médicos. 

4. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 



A agricultura no município de Pedro Afonso se ressente pela falta de 

políticas públicas sérias, que venham de fato criar condições de 

sobrevivência e geração de renda ao pequeno agricultor, já que a agricultura 

familiar tendo incentivo também pode se tornar forte potência na base da 

economia do nosso município.  

 
PROPOSTAS: 
 

 Fortalecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e infraestrutura 

rural que deverá atuar nas seguintes frentes de trabalho: 

• Garantir assistência e recuperação de todas as estradas vicinais, pontes 

e bueiros na zona rural; 

• Elaboração e aprovação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

de Pedro Afonso. 

• Apoiar a produção agropecuária trazendo renda e a qualidade de vida 

aos produtores; 

• Implementar o programa de aquisição de máquinas de beneficiamento 

de produtos agrícolas, equipamentos, implementos, e tratores de esteira e de 

pequeno porte  para facilitar o desmatamento e o cultivo dos agricultores 

familiares. 

• Incentivar a criação de Cooperativas e associações para a aquisição de 

máquinas de resfriamento, processamento, transporte e industrialização de 

leite; 

• Implantação do projeto horta comunitárias (orgânicas) em parceria com 

a Ruraltins, e associações comunitárias; 

• Incentivo à agricultura familiar e apoio a modernização da agricultura 

través da mecanização agrícola; 

• Assistência técnica em parceria com o Ruraltins, Ifto, Senar, Embrapa, 

Seagro e apoio aos projetos de assentamentos e associações de produtores 

rurais. 

• Criação e implantação da agricultura familiar indígena; 

• Criação da Fazenda Experimental do Município de Pedro Afonso, para 

implantação de Projetos de reflorestamento junto com a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente. 



• Fortalecimento e visibilidade do SIM- Sistema de inspeção Municipal, 

para facilitar a comercialização dos produtos agropecuários. 

• Criação da Lei Municipal que obriga o município comprar até 70%  da 

merenda escolar alimentos oriundos da agricultura familiar. 

5. HABITAÇÃO, MORADIA E LEGALIZAÇÃO DE TERRENOS 
    PROPOSTAS: 

 Construção de 2 casas populares por mês pelo formato pulverizado. 

• Casas populares através do Programa Minha Casa Minha Vida do 

Governo Federal; 

• Implementação do Programa Pró-Moradia do Governo Federal em Pedro 

Afonso para o financiamento da Casa Própria; 

• Doação de terrenos e emissão de Títulos Definitivos, com negociação 

com os proprietários das áreas para negociar a legal patrimonial, às famílias da 

cidade e das vilas e agrovilas. 

• Moradia indígena e convênios com governo Federal e Estadual para 

construção de casas populares para área indígena. 

 Regularização fundiária nas áreas urbanas e negociação com os proprietários. 

6. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO   
    PROPOSTAS: 

• Melhoria da qualidade de vida da população através de investimento na 

melhoria da infraestrutura urbana; 

  Revitalizar o antigo mercado central e outros patrimônios municipais. 

 Revitalizar o Cemitério local e adquirir uma nova área construir um novo 

   Revitalizar e ampliar o terminal rodoviário rodoviária realizando. 

   Criar um projeto de CNH popular, para pessoas de baixa renda. 

  Construir ciclovias, calçadas de passeio, pavimentação asfáltica em 

todos os setores. 

• Recuperação de áreas verdes e preservação ambiental; 

• Restauração e manutenção permanente da iluminação pública como 

fator de conforto e segurança; 

• Conclusões das obras de urbanização e pavimentação das ruas e 

avenidas da cidades, com recursos do Governo Federal e Estadual; 



• Reforma e revitalização das Praças e canteiros da avenidas; 

• Construção de novas praças na cidade e nas vilas. 

• Captações de recursos para compra de nova área para criação de novos 

Bairros na cidade; 

• Negociação com os proprietários legal patrimonial junto as famílias 

responsáveis, para organização e padronização das documentações 

patrimoniais. 

• Negociação com os proprietários de áreas ocupadas para regularização 

fundiária. 

9. QUALIDADE DE VIDA E LAZER (espaço da criança, juventude e terceira 
idade)  
    PROPOSTAS: 

• Desenvolveremos políticas públicas de investimento na cultura e lazer 

enquanto componentes importantes para a inclusão social, contribuindo para a 

elevação da autoestima do povo e fazendo com que todos valorizem mais a 

cidade. A cultura no município será priorizada, com uma programação cultural 

intensa, nas diversas manifestações artísticas presentes na nossa cidade, mas 

também incentivando e apoiando os artistas locais que necessitam de 

qualificação e ferramentas para desenvolverem seus talentos. 

• Criação do centro integrado de lazer com acessibilidade a espaços 

esportivos  à juventude e à terceira idade. 

• Fortalecer/ criar conselhos de jovens, idosos e da criança e 

adolescentes. 

• Acesso para juventude na construção do governo 

 

11. ESPORTE E LAZER 
 

Desenvolveremos políticas públicas de investimento na cultura e lazer 

enquanto componentes importantes para a inclusão social, contribuindo para a 

elevação da autoestima do povo e fazendo com que todos valorizem mais a 

cidade. A cultura no município será priorizada, com uma programação cultural 

intensa, nas diversas manifestações artísticas presentes na nossa cidade, mas 



também incentivando e apoiando os artistas locais que necessitam de 

qualificação e ferramentas para desenvolverem seus talentos. 

 

PROPOSTAS: 

• Democratização e incentivo ao Esporte e ao Lazer, nas suas mais 

diversas modalidades esportivas; 

• Revitalização e efetivação do Estádio Municipal, iluminação e gramados; 

• Revitalização do Ginásios esportes, com implantação de projetos de 

utilização comunitária do espaço público; 

• Construção de quadras esportivas e poliesportivas e campos de futebol 

nos bairros e nas vilas; 

• Criação da Escolinha de Futebol infantil e juvenil, com parceria com 

clubes de renome Nacionais; 

• Apoio à Liga Esportiva Municipal na promoção de campeonatos e 

competições; 

• Esporte nas escolas: ampliação e modernização dos jogos estudantis 

(JOPEPA – JOGOSPOLI-ESPORTIVOS DE PEDRO AFONSO); 

• Criação do calendário esportivo e cultural 

• Incentivar e apoiar os atletas e equipes para participar de competições 

estaduais, intermunicipais e nacionais; 

• Captação de Recurso para construção/revitalização dos ginásios ou 

quadras esportivas 

 Fortalecer a ADEPA e outras agremiações poliesportivas da cidade para 

participação de competições estaduais, intermunicipais e nacionais. 

 Construir um centro olímpico contemplando diversas modalidades 

poliesportivas. 

 

 

 

12. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA   
    

 PROPOSTAS: 



• Criação do Distrito Industrial de Pedro Afonso 

• Atrair empresas e indústrias aumentando a oferta de emprego e renda 

no Município; 

• Criar/revitalizar os Programas pró jovem urbano e bolsa-trabalho; 

• Viabilizar cursos profissionalizantes juntos dos Serviços Nacional de 

Aprendizagem  SENAI, SENAC, SENAR e SESC; 

• Criação do COOPJOVEM – Cooperativa de formação profissionalizante 

para os jovens; 

13. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 
 

Sabe-se que Pedro Afonso é um município que tem um grande potencial 

agrícola, mas, vive um grande dilema: o desenvolvimento social está em 

harmonia com crescimento econômico? Neste sentido, pela primeira vez, em 

nosso município, estaremos implantando uma política pública voltada para o 

crescimento com desenvolvimento sustentável. O que isto quer dizer? Gerar 

emprego e renda amenizando os impactos ambientais deles decorrentes, ou 

seja, crescer economicamente e socialmente buscando o desenvolvimento com 

a conservação e a preservação ambiental. 

  
    PROPOSTAS: 

• Criar o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de Pedro 

Afonso; 

• Criar o Ponto de Apoio ao Empreendedor e viabilizar o 

MICROCRÉDITO; 

• Incentivar a ampliação do funcionamento da feira municipal; 

• Implantar a cerâmica municipal por meio do consorcio intermunicipal. 

• Apoiar a realização da Feira da Agricultura Familiar, agroindústria e 

comércio. 

• Revitalizar o terminal rodoviário municipal da cidade. 

14. TURISMO E DESENVOLVIMENTO (GERAÇÃO DE EMPREGO E 
RENDA) 

 



Fortalecer a inclusão da cidade de Pedro Afonso, no calendário estadual 

das cidades turísticas, manter convênios com o Governo Federal/ estadual  e 

viabilizar emendas  estaduais e do Orçamento Geral da União. 

     
PROPOSTAS: 
 

 Investir no turismo ecológico sustentável. 

 Ampliar e fortalecer o período das praias dos Rios Sono e Tocantins 

 
 
15. SEGURANÇA PÚBLICA 
 
A responsabilidade da Segurança Pública é competência do Estado, 

entretanto, o Prefeito não pode ficar de braços cruzados. O Governo Municipal 

tem um papel decisivo na vida dos cidadãos e não pode abrir mão de liderar no 

município, uma cruzada contra a violência.  

    

 PROPOSTAS: 

• Criar e Fortalecer e apoiar o Conselho Municipal de Segurança Pública; 

• Instalação de câmeras de segurança nos dois pontos de entrada e saída 

da cidade, monitorando a entrada e saída de veículos 24 horas por dia; 

• Instalação de Câmeras de segurança monitoradas, nas escolas e 

patrimônios públicos, visando inibir, vigiar, registrar e documentar a prática de 

furtos, roubos e assaltos, identificando supostos criminosos; 

•         Elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública; 

 

16. DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA   
     

PROPOSTAS: 

• Fortalecimento e revitalização do CONSELHO TUTELAR, com captação 

de recurso para comprar área e construir a sede do Conselho Tutelar. Elaborar 

projeto para emenda no orçamento da união e do estado para compra de um 

carro e duas motos para o conselho tutelar; 



• Buscar viabilizar junto ao Governo Federal o Programa de Prevenção e 

Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. 

 

17. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA 
 

A melhoria das condições de Assistência Social em nosso município é 

proposta fundamental do nosso plano de governo. Será efetivada mediante 

uma ação governamental de planejamento do governo municipal, em 

consonância com os planos, programas e plano do Governo Federal e 

estadual, que estabeleça definitivamente uma política pública séria, com ações 

compartilhadas, que represente um grande salto na qualidade de vida da 

população. 

     

PROPOSTAS: 

• Implementação e ampliação dos programas do Governo Federal como 

FIES, Bolsa Família, Minha Casa minha vida, instituído pelo Governo Federal; 

• Viabilização do espaço físico próprio para funcionamento do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e o Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS; 

• Criar e apoiar os projetos e ações apresentados pela Associação dos 

Deficientes Físicos ; 

• Implementar uma Clínica regional em parceria com APAE/governo 

Estadual e iniciativa privada com capacidade de diversos atendimentos para 

pessoas especiais.  

• Ampliar o Programa Bolsa Família ; 

• Fortalecer o Centro de Convivência dos Idosos; 

• Implementar o Programa de Planejamento Familiar; 

• Incentivar o Programa Menor Aprendiz; 

• Qualificação e valorização continuada dos trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS; 

• Apoiar as ações da Pastoral da Criança e demais entidades voltadas 

para a promoção humana e social; 

• Construções, reformas e ampliação da creche municipal. 



 

19. CULTURA VIVA 
     
PROPOSTAS: 
 

Fortalecer a Secretaria de Cultura e criar o  Conselho Municipal de Cultura, que 

terá como objetivo buscar prioritariamente a consecução dos seguintes 

projetos: 

• Cultura Viva e o Ponto de Cultura; 

• Efetivar a casa da cultura; 

• Apoiar as festividades e eventos das igrejas católicas e evangélicas. 

• Oficinas artísticas e culturais; 

• Feira do livro e do artesanato; 

• Festival de Música e a Virada Cultural; 

• Viabilizar um espaço onde os artistas possam expor e comercializar 

seus trabalhos, de modo permanente e organizado; 

• Restauração e revitalização da Biblioteca Pública Municipal e todos 

patrimônios históricos e culturais do município. 

 

 

20. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
     

PROPOSTAS: 

• Criar/fortalecer do Plano Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 

• Ampliação da cobertura de coleta de lixo em todos os bairros da cidade 

• Programa Cidade Verde: plantio de árvores nas ruas e terrenos 

particulares. 

• Fortalecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

• Criar/Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente; 

• Criação do Congresso Municipal de Meio Ambiente; 



• Criação do Plano Ambiental Mineral do Município em parceria com o 

UFTO. 

 

21. GESTÃO AMBIENTAL URBANA 

 
Viabilizar a implantação do Programa Resíduos Sólidos Urbanos e Gestão 

Ambiental Urbana do Governo Federal financiado com recursos da Caixa, 

BNDES, emendas parlamentares e  Orçamento Geral da União. 

    

 PROPOSTAS: 

• Efetivação/elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 

• Tratamento de Resíduos Sólidos (lixo) com a implantação do Galpão de 

Triagem e incentivo à cooperativa de catadores; 

• Gestão Ambiental com despoluição das fontes de águas e mananciais 

urbanos; 

• Aquisição de veículos próprios coletores de lixo com recursos próprios, 

emendas parlamentares e em convênio com os governos estadual e federal. 

• Criação do Aterro Sanitário Municipal. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Este Plano de Governo Participativo busca contemplar o homem/mulher da 

cidade e do campo com mais politicas publicas de forma que os menos 

favorecidos possam ter prioridade no acesso a todos os seus direitos como 

cidadão e cidadã  Pedro Afonsinos..  

 

 

 

Pedro Afonso, 21 de setembro de 2020. 

 

 

 

 


