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INTRODUÇÃO 

● A Coligação Construindo Com Deus com guarida na legitimidade e no compromisso 

com o povo Pedro Afonsino, e ainda com o objetivo de estruturar uma concepção de 

governo em prol da sociedade e não um projeto de poder. Com abrigo sempre nos 

princípios Democráticos inerente a prestação do Serviço Público no sentido de buscar 

fortalecer os valores éticos e morais apoiados na justiça, solidariedade e respeito a 

população, com o propósito de promover transformações nas áreas sociais, e especialmente 

na saúde e educação, apresenta José de Ribamar Coelho Soares como candidato a prefeito 

e Odolfo Coelho Soares como seu vice.  

● Cabe destacar que durante o período de pré-candidatura iremos promover debates junto 

aos diversos segmentos da sociedade, como entidades de classe, sociedade organizada, 

poderes constituídos, entidades beneficentes, religiosas e representativas no intuito de 

levantar as carências e enxergar oportunidades de melhorias que nosso município 

apresenta.  Na mesma linha iremos nesses debates buscar extrair as ideias, projetos que 

estão no intelecto, no sonho, de cada cidadão Pedro Afonsino, pois para nós a Gestão 

Pública, deve estar associada aos interesses da população e não sendo tratada somente nos 

bastidores entre quatro paredes do Paço Municipal ou entre grupos minoritários políticos.  

● Somos conscientes e por isso fazemos questão de destacar que as pautas aqui apresentadas 

tratam - se de diretrizes de um futuro Plano de Governo. Portanto, são provisórias e 

dinâmicas, algumas poderão ser absorvidas, outras excluídas e várias inclusas, pois 

estamos adentrando em uma nova fase que será a Campanha Eleitoral e o nosso Plano de 

Governo Final será concluído durante o processo, onde estaremos ouvindo a cada dia, ou 

melhor a cada instante os anseios de nossa querida população.  

● Fazemos parte não apenas de um grupo político, mais de uma união de esforços onde todos 

sabem do pacto na busca da  melhoria de condição de vida de nossos cidadãos e 

desenvolvimento da cidade,  para isso, não pouparemos esforços para conclamar toda 

coletividade a participar deste projeto, pois nada é mais importante de que  a participação 

consciente do cidadão. Para tanto, iremos buscar sempre ouvir as diversas vozes, pois este 

é o principal meio para transformar em Plano de Governo, as aspirações e as indicações, 

de pessoas, empresários, estudiosos, trabalhadores e famílias.  

● Assim, ancorado na legislação vigente, apresentamos nossas Diretrizes Iniciais do Plano 

de Governo, que será ajustado e implementado durante o processo eleitoral, buscando 

sempre focar de forma justas e eficiente para proporcionar o Desenvolvimento de Políticas 
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Públicas em prol do Cidadão, Crescimento Econômico, Geração de Emprego, Segurança 

Pública, Sustentabilidade e Transparência na Gestão. Tudo isso somados a outros 

objetivos, Irá nos permitir a fazer uma gestão na busca de soluções inovadoras em todos 

os sentidos em prol da melhoria de vida de nossos cidadãos Pedro Afonsinos.                              

ESCOPO GERAL:  

● Promover uma gestão pública de forma a garantir o atendimento aos preceitos da Carta 

Magna/88 em especial no tocante a garantia do bem-estar da população com uma gestão 

pública dinâmica e democrática, com níveis sustentáveis de desenvolvimento sistemático 

e que valorize os aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e culturais, evitando 

desperdícios, ou seja, otimizando recursos. Para tanto além dos recursos aplicados oriundos 

das taxas/tributos da própria cidade, iremos persistir na busca de recursos Federais e 

Estaduais de forma a proporcionar ao Município de Pedro Afonso a experimentar o 

crescimento tão almejado e necessário, viabilizando a inclusão social, reduzindo a 

desigualdade e promovendo o desenvolvimento socioeconômico.  

ESCOPO ESPECÍFICOS: 

● Tracejar Políticas Públicas eficientes com foco no progresso da qualidade de vida dos 

cidadãos Predo Afonsinos; no desenvolvimento Econômico, Industrial e Geração de 

empregos;  

● Fazer Gestão com o intuito de aprimorar o Atendimento Humanizado na Saúde e no Ensino 

Público;  

● Praticar um Governo com visão e atuação participativa, e transparente;  

● Tornar cada vez mais a Cidade de Pedro Afonso e o Município atrativos para se viver com 

segurança e qualidade de vida. 
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● INTRODUÇÃO  

● A Cidade de Pedro Afonso atualmente possui seus 15 mil habitantes, os Pedro Afonsinos, 

são conhecidos por ser um povo acolhedor e guerreiro. Com o produto interno bruto anual 

de 552,3 milhões, o município tem como base de sua economia o agronegócio, sendo 

considerada a capital da soja e que também abriga atualmente a maior e mais expressiva 

usina açucoalcoleira da região norte do país, sendo uma das cidades líder em exportação 

do Tocantins. Fonte: http://pedroafonso.to.gov.br/a-cidade 

● Além de forte polo econômico, os diversos atrativos turísticos de Pedro Afonso constroem 

em todo o município cenários paradisíacos de praias Rio Sono, Ilha do Tocantins, Praia do 

Dunga, que se formam as margens dos rios Tocantins e Rio Sono, e a coloca como um dos 

destaques dos roteiros turísticos e ecoturismo do Tocantins. 

Fonte; http://pedroafonso.to.gov.br/a-cidade  

●  Localizada no coração do Brasil, entre os rios Tocantins e Sono e a 206 km da capital 

tocantinense Palmas, a cidade de Pedro Afonso foi fundada em 1847. Seu nome originou-

se de uma homenagem do frei Rafael Taggia, missionário da ordem de São Francisco e 

fundador da cidade, ao príncipe D. Pedro Afonso de Orleans e Bragança. Fonte: 

http://pedroafonso.to.gov.br/a-cidade 

● A Coligação Construindo Com Deus, composta pelos  partidos aliados vem diuturnamente  

buscando formatar a plataforma política de governo. Assim, apresentamos de forma 

sintetizada  as diretrizes que irão nortear o nosso PLANO DE GOVERNO.  

● A deferência à compostura humana, à família e à sociedade organizada fazem parte dos 

principais pilares balizadores desta;  

● Os pactos que estamos trabalhando com a população não se restringem apenas aqueles 

rotineiros e às vezes corriqueiros a todos os representantes políticos, como probidade, 

acuidade e clareza, mas também a busca pela melhoria da qualidade de vida, com mais 

oportunidades com a geração de emprego e renda e investimentos em educação, saúde e 

estímulo ao empreendedor privado. 

http://pedroafonso.to.gov.br/a-cidade
http://pedroafonso.to.gov.br/a-cidade
http://pedroafonso.to.gov.br/a-cidade
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● Os desafios ora aceitos pela nossa Coligação nos proporciona a  construir uma saída para 

a atual conjuntura, especialmente instalada em razão da COVID 19, que assolou o mundo 

e naturalmente comprometeu a economia de Pedro Afonso, mais acima de tudo a qualidade 

de vida dos Pedro Afonsino. O Desenvolvimento Socioeconômico é o caminho para 

superar este desafio.    

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                                               

 A Estrutura Administrativa atual do Poder Executivo será revisada objetivando otimizar a 

gestão.  

● Face a atual  Estrutura Administrativa, iremos  vincular as diretrizes governo que em tempo 

futuro irá compor o Plano de Governo as ações de cada Secretaria, visto que todo o 

Planejamento Orçamentário do Município,  referente ao exercício de 2021 será aprovado 

neste exercício de 2020, assim como, o Plano Plurianual válido para o exercício de 2021,  

já aprovado está conexo com a  estrutura ora existente, além do que a LOA – Lei 

Orçamentária Anual do exercício de 2021, que também contempla a mesma  estrutura.  

● Notadamente algumas proposições que não estiverem vinculadas as atividades das 

secretarias pertencentes a estrutura atual e que possibilitem alterações, estas serão 

vinculadas prioritariamente ao Gabinete do Prefeito e após reestruturação administrativa, 

se assim for necessário, serão convencionadas nas respectivas secretarias.   

 

           DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL  

 

● 1) ATIVIDADES VINCULADAS DIRETAMETNE AO   CHEFE DO EXECUTIVO 

● Elaborar programa/projeto no sentido de aproximar o cidadão as deliberações, seja através 

do Gabinete Itinerante, onde a Administração se fazer presente nos setores/bairros/distritos 

toda a Estrutura do Poder Executivo;  

● Incentivar a realização de encontros bimestrais ou trimestrais com toda a comunidade 

representantes de Bairros objetivando aproximar a prefeitura do cidadão e levantar as 

carências e direcionamento de aplicação dos recursos. 

● Promover ciclos de debates, palestras, workshop, de maneira a manter a comunidade 

informada dos planos básicos da administração municipal, cronograma de implantação e 

planejamento estratégico;  
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● Propor ações com intuito de melhorar o padrão de gestão pública, e que consagre como 

marca principal a participação popular nas ações da Prefeitura. Será a participação popular 

que irá possibilitar a sintonia entre os programas, projetos, ações e serviços com interesse 

do cidadão que habita em Pedro Afonso.  

● Dar total transparência dos atos praticados pelo praticados pelo prefeito e secretariado.  

● Estabelecer e primar pela transparência na relação com o Poder Legislativo Municipal e 

órgãos de Controle Externo em prol da dos princípios que regem a administração pública;  

● Atualizar e profissionalizar os Gestores Públicos Municipais em todas as áreas.  

● Implantar programas de qualidade com foco na melhoria contínua da gestão pública, 

especialmente no atendimento ao cidadão.  

● Revisar no sentido de aperfeiçoar a máquina pública com relação a número de cargos 

comissionados.  

● Elaborar e fazer cumprir um planejamento estratégico sólido para Pedro Afonso, em 

parceria com a comunidade, utilizando ferramentas de acompanhamento e domínio.  

● Estruturar o time de profissionais do Executivo primando sempre pelos critérios de 

honestidade, competência e capacidade técnica.  

● Apurar com isonomia todas as denúncias de desvio de conduta.  

● Embora o assunto Segurança Pública seja de inteira responsabilidade do Governo Estadual 

e Federal, na nossa gestão vamos levar o assunto para ser discutido entre governo municipal 

e sociedade buscando alternativas e ao mesmo tempo dando ciência a cada um de seu papel.  

● Considerando que as crianças e adolescentes serão os Cidadãos, gestores da nossa cidade, 

iremos priorizar programas de iniciação nos assuntos relacionados as Leis de Trânsito e da 

formação integral. 

● Para a juventude iremos implantar os Centros de convivência com palestras, cursos, 

treinamentos.   

● Iremos atuar intensamente na prestação dos serviços públicos ampliando a Iluminação 

Pública e a sua manutenção, asseio de terrenos baldios, parques, jardins e vias públicas 

com podas. Serviços esses que atreladas às atividades de obras e serviços públicos 

corroboram também com ações de repressão e combate a marginalidade.   



 

7 

● Iremos instituir o Centro de Gestão de Crises. Este Órgão será vinculado ao Gabinete do 

Prefeito e terá a função de receber, filtrar, despachar e acompanhar e pautar todos os 

problemas da Cidade. Assim, será criado o IEG – Índice de Eficiência de Gestão, que além 

de captar todas as demandas urgentes acompanhará até o fim mantendo o Chefe do 

Executivo informado.                                     

 

  2) ATIVIDADES RELACIONADAS A ÁREA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA  

● Elaborar os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e  LOA -  Lei de Orçamento 

Anual, com a participação da sociedade, através de audiências públicas em diversas regiões 

do município e distritos; 

● Manter acessível através da Tecnologia da Informação, ou seja, de forma online toda a 

receita x despesa do município, de maneira que o cidadão de forma fácil e rápida tenha 

acesso aos dados financeiros do Município; 

● Efetivar uma programação de pagamentos eficaz para os fornecedores de forma a evitar 

prioridades em determinados pagamentos; 

● Administrar de forma descentralizada, de maneira que cada secretaria possa controlar seu 

orçamento, de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos projetos de outras pastas; 

● Estabelecer e gerir a contabilidade de custos da administração municipal seguindo 

programas e centros de custos. Para tanto será elaborado indicadores de Qualidade, como 

parâmetros para as ações gerenciais e políticas de aprimoramento da gestão econômico 

financeira do Município; 

● Exercer uma fiscalização tributária de forma coordenada e no estrito cumprimento da 

legislação; 

● Uma das principais metas da administração é auferir eficiência ao município de Pedro 

Afonso na prestação dos serviços públicos. Para tanto, daremos foco no aperfeiçoamento 

de todos os agentes públicos, implantando uma gestão humana, na busca permanente de 

ouvir o servidor público, fazendo com que o mesmo sinta-se parte efetiva da administração.  

● Criação e Implantação de uma Área de Assistência ao Servidor, de forma a possibilitar que 

o servidor se mantenha alinhado e com conhecimento da gestão, bem como, um canal para 

esclarecimento de dúvidas, direitos e obrigações, enfim um canal de comunicação para 

ouvir o servidor.  
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● Fortalecer a parceria com os diversos parceiros; 

● Cumprir o que está capitulado na Lei de Acesso a Informação;  

● Prover cursos de capacitações/treinamento para os profissionais da área pública; 

● Realizar concurso público para os cargos vagos se necessário;  

● Imprimir uma Administração moderna, valorizando a tecnologia da informação – Soluções 

Tecnológica; 

● Manter efetivamente melhor domínio dos bens junto a área de patrimônio e almoxarifado;  

● Criar e implantar mecanismos para melhor divulgação junto a população quanto ao 

controle de processos/protocolos solicitados através de requerimento de serviços, tramite 

de documentos, solicitações entre outros;  

● Estruturar procedimentos eficazes de controle de compras públicas visando otimizar custos 

para os cofres públicos.  

● Implantar o Serviço de Ganha Tempo de forma a imprimir mais celeridade nos processos 

burocráticos; 

● Estabelecer uma área exclusiva dento da Secretaria de Planejamento e Finanças para 

elaborar plano de contingenciamento de despesas, agregando as demais Secretarias. O 

objetivo primordial é buscar eficiência na prestação de serviços públicos e evitar o 

desperdício. 

● Reestruturar a Controladoria e Auditoria do Município, objetivando garantir a efetividade 

na fiscalização e controle interno e consequentemente maior integridade na gestão; 

● Revisar os procedimentos administrativos de forma a dar mais celeridades e transparência 

nos atos administrativos, observando notadamente, os princípios da legalidade, publicidade 

e moralidade; 
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3) ACÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO - ECONÔMICO  

● Ouvindo a sociedade, empresários, comerciantes, agricultores é possível já se afirmar que 

o Poder Executivo do Município não tem mantido uma linha de diálogo com estes 

segmentos, ainda é possível observar a escassez de políticas com a finalidade de 

incrementar e fortalecer o comércio, e indústria. Pouco se fez nos últimos anos para 

fortalecer essas atividades tão importantes para o Município.    

● Nesse diapasão vamos projetar e implantar no município de Pedro Afonso as boas práticas 

já implantadas em algumas regiões do país, observando e respeitando as peculiaridades da 

nossa região, e que busque efetivamente aumentar a competitividade do agronegócio local, 

e o desenvolvimento da região de forma sustentada, especialmente conservando os recursos 

naturais e preservação do meio ambiente.  

● Ainda com o propósito de alcançar aos objetivos propostos, que é fortalecer e consolidar o 

empresário já existente e, principalmente atrair novos negócios nas áreas, comerciais, 

prestação de serviços, agricultura, iremos implantar novas políticas voltadas para estes 

segmentos.  

● A gestão de Valorização do Emprego e Renda tem como foco melhorar a qualidade da 

mão-de-obra existente em Pedro Afonso, por meio de cursos profissionalizantes, realizados 

pelos parceiros que iremos buscar como por exemplo o Instituto Federal do Tocantins– 

IFTO. Isso irá no permitir a treinar mão de obra nas diversas áreas.  

● Assim, o Desenvolvimento Econômico Sustentável do Município terá uma atenção 

especial, visto se tratar de uma das estratégias importantes do nosso Plano de Governo, 

para tanto irá estabelecer as seguintes metas:  

● Expandir e consolidar a política de forma a fortalecer as atividades já em desenvolvimento 

e atrair novos potenciais investidores;  

● Profissionalizar mão de obra compatível com o cenário atual e perspectivas de futuro 

levando em consideração inclusive a população economicamente ativa do município;   

● O Gestor Público deve ter uma visão holística da Gestão e do mundo globalizado. Nesse 

sentido, vamos propor parcerias no setor público (Universidades, Centro de Pesquisas, etc.) 

, 

●  bem como no setor privado visando o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, 

priorizando os interesses locais e direcionando a gestão de acordo comas tendências de 

mercado;  



 

10 

● Formatar projetos para apoiar os pequenos empreendedores, retirando-os da informalidade 

e inserindo na formalidade e estrutura com Planos de Negócios; 
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4) ATIVIDADES RELACIONADAS A URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO 

URBANO.  

● Por meio da Secretaria Municipal da Cidade que de acordo com a estrutura administrativa 

é o Órgão responsável pelos assuntos de planejamento urbano e estrutura logística derivada 

do Plano Diretor do Município, deve  estabelecer  como premissa a revisão do Plano 

Diretor do Município, para avaliar a situação do referido Plano nos últimos 05 anos, assim 

como, reavaliar junto com a sociedade as diretrizes para a próxima década, de forma a 

garantir o desenvolvimento coordenado, sustentável e alinhado com o planejamento da 

cidade.   

● Nortear, elaborar e fiscalizar o planejamento comum e setorial do Governo, assim como, 

gerir também os projetos especiais;  

● A Secretaria Municipal de Obra deverá elaborar projetos/estudos de forma a implantar 

ciclovias em pontos estratégicos da cidade;  

● Promover a revitalização e modernização de áreas verdes na cidade e Parque Ecológico, 

transformando essas áreas efetivamente em opção de lazer para a população do Município.  

● Implantar Políticas Habitacionais de qualidade e em harmonia com a realidade do 

município, com o propósito de diminuir o déficit habitacional no município;  

● Somos sabedores que habitação com dignidade é um direito do cidadão, nesse sentido, 

vamos atuar com perseverança para implantar e melhorar várias ações e entre elas 

destacam-se:  Fazer interlocução com os governos Federal e Estadual de forma que o 

Município possa inserido efetivamente nos programas da moradia, ampliando e 

implantando novos loteamentos populares, urbanizados com toda infraestrutura básica para 

o atendimento as famílias de baixa renda. Promover uma restauração urbana em locais de 

moradia com sub-habitações, de forma a regular as não conformidades existentes na 

ocupação do solo;  

● Revisar e se necessário ampliar os Projetos de Modernização Urbanísticas dos canteiros 

centrais nas vias públicas;  

● Estimular o cidadão com relação ao plano de construções e revitalizações de calçadas, tanto 

nas áreas comerciais, como residenciais;  

● Atuar com foco na melhoria da sinalização horizontal e vertical de trânsito em toda cidade; 

● Estabelecer diálogo com sociedade e equipe técnica e implantar medidas legais de forma a 

equacionar os problemas ora relacionados com os habites de prédios antigos; 
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5) ATIVIDADES VINCULDAS AS POLÍTICAS IGUALITÁRIAS.  

● A Secretaria Municipal de Assistência tem papel preponderante no processo de 

Desenvolvimento Social de uma Cidade. Secretaria que deve direcionar suas ações sempre 

em sincronia com as demais pastas, buscando fortalecer as políticas públicas voltadas 

especialmente para a Saúde e Educação.  

● Notadamente a Cidade é o lugar onde as pessoas vivem, crescem, laboram, produzem, 

constroem suas famílias, estabelecem relacionamentos duradouros, e mostram suas 

potencialidades e seus talentos. Para tanto, carecem de bens e serviços, que na maior parte 

dependem da ação do poder público municipal, que por sua vez deve assegurar e garantir 

condições de vida proba a todos, desde aqueles com melhores condições financeiras, assim 

como, para os que necessitam de apoio, assistência, para poder às vezes até sobre viver. 

● Assim nosso foco é atuar promovendo a cidadania, tendo por base a Política Nacional de 

Assistência Nacional (PNAS) e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social (NOBSUAS), estabelecendo por meio da proteção social, a garantia da 

segurança de sobrevivência, rendimento e autonomia, de acolhida e de convívio ou 

convivência familiar.  

●  Atuar de forma a tornar o acesso aos serviços do cadastro único social, mais célere, ou 

seja, desburocratizando os procedimentos;   

● Implantar programas preventivos sobre sexualidade e gravidez precoce, em parceria com 

a Secretaria de Saúde.  

● Melhorar as condições de trabalho do Conselho Tutelar; 

● Promover cursos de capacitação e treinamentos para os profissionais da Assistência Social, 

especialmente os envolvidos com as gestantes, crianças e adolescentes, idosos e portadores 

de necessidades especiais; 

● Garantir o atendimento adequado e distinto à mulher vitimada de agressão doméstica e aos 

portadores de necessidades especiais de forma a dar melhor qualidade de vida, dignidade 

e respeito; 

● Elaborar estudo para verificar a viabilidade de implantação de um Restaurante Popular; 
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6) PLANEJAMENTO PARA A GERIR A AGRICULTURA SUSTENTÄVEL  

● Conforme já mencionado em linhas pretéritas, a economia do Município de Pedro tem 

como um dos seus principais pilares a agricultura, razão pela qual, o Município deve ter 

uma participação ativa junto aos Produtores através do Poder Executivo, de forma a 

integrada objetivando o desenvolvimento sustentável e de forma que todos os setores da 

Economia possam efetivamente acompanhar o desenvolvimento econômico mantendo o 

equilíbrio com o desenvolvimento social e respeito ao meio ambiente. 

● A Gestão da Política de Desenvolvimento da Agricultura e do Meio Ambiente, visa 

fortalecer ainda mais os diversos segmentos produtivos, tanto na área da agricultura como 

na pecuária.  

● A agricultura constitui-se fundamentalmente a base da econômia do município, com 

produção de grão e álcool em larga escala, possibilitando assim que Pedro Afonso participe 

com um percentual significativo da produção de grãos no Estado.  

● A pecuária surge como outra extraordinária fonte geradora de riquezas, e que vem 

crescendo de forma exponencial com destaque para a criação de bovinos e suínos.  

● Iremos fazendo uso da tecnologia para fortalecer a Agricultura familiar priorizando a 

Agricultura orgânica, produção programada, criação de pequenos animais, e outros de 

adaptação favorável a região;  

● Provocar o incremento da piscicultura no município como fonte de renda e produção 

integrada;  

● Iremos criar uma Comissão, com representantes das áreas produtivas e Sindicato Rural, 

para discussão e avaliação permanente do desenvolvimento agrícola;  

● Fornecer orientação técnica aos pequenos, médios e grandes produtores rurais, com intuito 

de aumentar a produtividade e a lucratividade no campo.  

● Capacitar à equipe de assistência técnica da Secretaria de Agricultura e meio ambiente; 

● Fazer gestão no sentido de orientar e fiscalizar o repovoamento das áreas ambientalmente 

degradadas; 

● Buscar dar celeridade aos pleitos/processo de licenciamento ambiental junto SEMA- 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, seja através de Termo de Cooperação Técnica e/ou 

outro instrumento que possibilite dentro dos normativos legais imprimir celeridade nos 

processos; 
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07) ACÕES RELACIONADAS A GESTÃO DA SAÚDE  

●  Nosso município, assim como boa parte dos municípios do País, sentem as dificuldades 

na gestão de saúde junto a Sistema Único de Saúde, especialmente com relação as 

responsabilidades do governo que as vezes não cumpre com suas obrigações, e por sua vez 

o Estado também deixa a desejar com reflexo diretamente no Cidadão que mora no 

município.  

● Para melhor Gestão precisaria de um Pacto Federativo, porém, não depende de uma ação 

exclusiva do município. Assim, iremos promover medidas e diretrizes no sentido de tornar 

a saúde dos Cidadãos Pedro Afonsinos mais acessível e efetiva.  

● Para tanto, devemos partir da premissa de que para se obter saúde de qualidade para a 

população é imperioso ter acesso à educação, orientações nutritivas, transporte público, 

saneamento, geração de emprego e renda, prática de esporte e lazer, enfim, uma boa 

qualidade de vida.  

● Portanto, no que compete as atribuições dentro da esfera da gestão municipal a Secretaria 

Municipal de Saúde como Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem dentre 

outras atribuições coordenar os serviços, as ações e políticas de saúde no Município.  

● A Coligação a Construindo Com Deus entende que práticas de saúde devam permear um 

novo modelo de assistência, não focado na doença em si, mas acima de tudo voltado a 

preservação e promoção da saúde, de modo que  as ingerências ocorram sobre os problemas 

considerando o indivíduo na sua saúde plena e exigindo assim a articulação dos diversos 

setores que muitas vezes extrapola o âmbito da área de saúde propriamente dita.  

● Nesse sentido, algumas ações já foram identificadas e serão primordiais, como atuar 

efetivamente junto ao Consórcio Intermunicipal e Governo do Estado para efetivação e 

regularização dos problemas do Hospital Regional de Pedro Afonso, de forma ampliá-lo e 

fortalecer o mesmo como referência no atendimento de urgência e emergência; 

● Aprimorar o Plano de Cargos e Carreira dos funcionários públicos municipais da saúde, a 

fim de melhorar o atendimento ao público, em discussão permanente com a classe; 

● Criar e implantar as ações motivacionais e de valorização dos servidores municipais.  

● Faremos uma gestão com a participação de todos (pacientes e usuários, trabalhadores da 

saúde e gestores) com uma discussão ampla sobre os problemas e as soluções na saúde 

municipal, seja através das Conferências da Saúde, atuação do Conselho Municipal de 

Saúde ou reuniões e prestações de contas junto a sociedade; 
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● Instituir programa exclusivamente com ênfase na saúde dos profissionais da área, 

disponibilizando atendimento necessário para o bem-estar físico e psicológico do 

funcionário público; 

● Buscar junto ao Estado recursos financeiros para investir em infraestrutura do Hospital 

Regional e nas unidades, bem como, capacitar os profissionais para torná-los bem 

preparados para atendimento à população; 

● Instituir sistema de gestão e instrumentos, com foco central na segurança do acesso e gestão 

participativa (Conselho de Saúde e participação social); 

● Fortalecer o Planejamento Integrado do Sistema Único de Saúde Municipal; 

● Oferecer serviços de qualidade e estruturados (com materiais, equipamentos, 

medicamentos e profissionais) para atender a população da Cidade dos Distritos, 

assentamentos e áreas rurais; 

● Efetivar programa permanente de Exames de Pré-natal Por meio de atendimento a 

gestantes com exames laboratoriais, análises médicas e de enfermagem, imunização, 

orientações, consultas odontológicas e tratamento curativo.  

● Implantar programas de promoção, prevenção a saúde através de caminhadas orientadas, 

hidroginástica para gestantes e hipertensos, diabéticos e crianças e adolescentes; 
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8) ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER  

● Uma política voltada promover o Esporte e o lazer será implementada, de forma 

participativa e comunitária, visando permitir a popularização das atividades esportivas, 

recreativas e de lazer em todo o município.  

● Incentivar o desenvolvimento da política pública de valorização das atividades de esportes 

e lazer comunitários, com a finalidade de incentivar o cidadão em seus espaços de vivência, 

proporcionando o bem-estar e a qualidade de vida.  

● Criar e apoiar as ações do Conselho Municipal de Desporto (CMD);  

● Fortalecer as atividades de Atletismo, ajudando na infraestrutura e equipamentos para as 

práticas de treinos e competições.  

● Implantar programas de prática as atividades físicas, abalizando a necessidade de uma 

efetiva participação do município no fortalecimento da identicidade desportiva Pedro 

Afonsino, inclusive com atividades que visem garantir aos portadores de necessidades 

especiais a prática desportiva e de lazer.  

● Trabalhar em parceria com a sociedade, empresas e indústrias no sentido de fortalecer a 

Equipe de Futebol Profissional da Cidade, resgatando o lazer e a cultura do futebol 

profissional em nosso município.  

● Estimular a exercício das atividades esportivas entre as unidades escolares do Município, 

em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, promovendo inclusive anualmente a 

Semana de Esportes e Cultura.  

● Dar continuidade a implantação de academias ao ar livre nos espaços públicos da Cidade.  
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09) ACÕES VINCULADAS A GESTÃO EDUCACIONAL E CULTURAL  

    9.1 – Educação:  

● A educação é o diferencial para o desenvolvimento do ser humano, tanto no campo pessoal 

quanto profissional. Dessa forma, será tratado como prioridade no Governo Municipal para 

os próximos anos (2021 a 2024).  

● O processo educacional será priorizado dentro de uma visão transformadora no sentido de 

capacitar os profissionais da educação, passando pela sua organização dos ambientes e 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira de todo o sistema.  

● As metas e planos que iremos traçar terão como foco primordial promover a melhoria na 

qualidade do ensino fundamental e expansão da oferta de vagas, com a construção de novas 

salas de aula e melhoria e ampliação das já existentes.  

● Também serão reforçados os programas alternativos de alfabetização e adequação dos 

cursos para atender os jovens e adultos, com foco na erradicação do analfabetismo.  

● A Educação Superior, embora sendo de responsabilidade do Estado e da União, contará 

também com prioridade na nossa Gestão.  

● Os cursos técnicos profissionalizantes irão receber atenção especial visando atender a 

demanda existente, com parcerias junto as entidades existentes, bem como, na busca de 

outras parcerias com outras entidades.  

● O Transporte Escolar será avaliado de forma a garantir melhor conforto e segurança aos 

Estudantes; 

● Garantir a inclusão da tecnologia da informação no sistema de Educação; 

● Criar opções para contratação de estagiários enquanto estiverem cursando a faculdade.  

● Garantir o transporte escolar permanente aos alunos da rede municipal de ensino de forma 

gratuita.  

● Estruturar uma equipe multiprofissional para atender os alunos da rede pública municipal, 

identificando suas vulnerabilidades, onde caberá ao professor identificar o problema de 

forma a direcioná-lo a à Assistente Social.  

● Instituir uma Comissão Permanente de Educação como forma de promover a discussão, 

avaliação e apresentação de melhorias para a Educação Municipal.  

● Ampliar o acervo e informatizar a Biblioteca Pública Municipal.  

● Fazer Concurso Público para preenchimento efetivo das vagas de professor. 

● Promover revisão anual da metodologia do processo de ensino;  

9.2 - CULTURA:  
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● Com relação a área da Cultura, nosso Município possui um patrimônio cultural 

significativo, em razão da história de fundação da Cidade e seus mais de 170 anos de 

existência, e esse patrimônio precisar ser preservado através do próprio museu e de 

encontros regionais, exposições onde é possível expor a nossa cultura e os potenciais 

artistas de nosso município; 
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● Criar o Conselho Municipal de Cultura, de forma a buscar e fiscalizar a aplicação dos 

recursos disponíveis junto ao Ministério da Cultura; 

● Nosso objetivo e dar continuidade à política de organização e estrutura sistêmica de cultura, 

cuidando, organização e ajustando através de projetos de expansão cultural, com a criação 

de espaços em praças e inclusão de Pedro Afonso nos circuitos regionais e nacionais de 

cultura; 

● Promover anualmente o dia de apresentações folclóricas, de maneira a valorizar os 

costumes e tradições culturais, incentivando a criação de grupos de dança, inclusive 

quadrilhas; 
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● Promover Gincanas que tenham como objetivo a promoção das mais diversas 

manifestações artísticas e culturais; 

Promover e incentivar oficinas de música, capoeira de outras danças típicas da região, e dar 

continuidade com a banda municipal, dentre outras; 
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10) ATRIBUIÇÕES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

● Nosso Município tem merecido destaque no crescimento população no Estado, dessa 

forma, aumenta a necessidade de ampliação dos serviços públicos, construções de novos 

espaços para acolher todas as unidades de prestação de serviços, aumenta a coleta de lixo. 

De Igual forma é latente a necessidade de expansão dos serviços de iluminação pública, ou 

seja, é preciso termos planejamento ousado e capaz de se adequar a expansão da Cidade.   

● A nossa Pauta de Governo com relação aos serviços prestados pelo Governo Municipal aos 

cidadãos Pedro Afonsinos receberá cuidado especial no tange, a limpeza urbana (vias 

públicas, canteiros, praças, etc.) e, principalmente, com relação a melhoria da infraestrutura 

urbana e rural que deve estar alinhada com as necessidades da população do Município 

(pavimentação asfáltica, sinalização viária, conservação da pavimentação, estradas e 

pontes, iluminação pública, eletrificação rural, telefonia, água tratada, esgoto sanitário, 

transporte público coletivo, e etc.).  

● Adequação e manutenção da rede de iluminação pública.  

● Dar prosseguimento ao plano de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos 

bairros e distritos, assim como, revitalização e manutenção de ruas e avenidas já asfaltadas.  

● Implantação do programa de vídeo-monitoramento nas principais ruas e praças da Cidade;  

● Modernização da frota de equipamentos/veículos do Município.  

● A disponibilização, bem como, a ampliação e adequações técnicas da rede de distribuição 

de energia do Município de Pedro Afonso, é de responsabilidade da concessionária dos 

serviços (CELTINS.). Assim, a nossa proposta para os próximos 04 anos é de fazer gestões 

junto a referida concessionária para que esta atenda todos os moradores do município, 

mesmo que seja necessário a realização de parceria com ônus para o poder público 

municipal, pois o interesse social supera as análises de viabilidade econômica.  

● A iluminação pública terá como prioridade a localidade de maior tráfego, via de acesso e 

os locais públicos (escolas, praças públicas, espaço de laser, etc.). Os serviços 

contemplarão a ampliação, manutenção das luminárias e reatores existentes. 

● Os serviços de reposição, conservação das praças, jardins, logradouros e dos prédios 

públicos, serão dados continuidade e intensificados ainda mais; 

● Será necessário desenvolver projetos/estudos para atualização da coleta de lixo do 

município, de modo a tornar a coleta de lixo mais rápida e eficiente; 

● Implantar o sistema de coleta de resíduos secos, de forma a manter a cidade limpa e 

organizada. Para tanto será após implantado criado calendário para orientação ao cidadão.  
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● Serão enviados esforços para com a utilização do recurso do Fethab e recursos do 

Município efetuar o cascalhamento de toda a malha viária rural do município; 

● Será realizado mutirão de forma a revisar a construção de pontes e construir novas pontes 

no Município de forma a propiciar melhor logística para o cidadão, mais também para 

propiciar o escoamento dos produtos agrícolas dos grandes, médios e pequenos 

agricultores;  

 

● COLIGAÇÃO – CONSTRUINDO COM DEUS EM PEDRO AFONSO  

● PARTIDO: PSC 

 

  


