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EIXO DE DESENVOVIMENTO DA SOCIEDADE 

EDUCAÇÃO: Melhorar os índices de aprendizagem dos alunos da Rede Municipal. 

PROPOSTA: 

 Adequar à infraestrutura da Rede Municipal de Ensino dentro do padrão de 

qualidade; 

 Ampliar o atendimento para crianças de 03 a 05 anos; 

 Promover Cursos de Capacitação para todos os servidores da Classe; 

 Ampliar parcerias para oferta de Estágios; 

 Valorizar a Classe (data base, gratificações); 

 Implantar Programa de desenvolvimento da aprendizagem; 

 Realizar avaliações da Rede Municipal de Educação (Premiações para 

alunos e professores); 

 Ampliar área de recreação na escola Municipal Jandevam; 

 Revitalizar quadra poliesportiva e Gramar área de Recreações da Esc. Mun. 

Sousa Aguiar; 

 Ampliar a oferta de vagas na Esc. Mun. José Combas; 

 Buscar polo de ensino superior Presencial para Pedro Afonso ( FAG); 

 

SAÚDE: Revitalizar o Sistema de Saúde Municipal. 

PROPOSTA: 



 

 Revitalização dos Postos de Saúde; 

 Humanizar o atendimento ao público; 

 Ampliar Programa Saúde da Família - PSF; 

 Reimplantar Consultório Odontológico Móvel e ampliar seu atendimento; 

  Valorizar, Reestruturar e modernizar o trabalho dos Agentes de Saúde e 

Endemias; 

 Reestruturação do Centro de Zoonose; 

 Implantar Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos; 

 Implantar Equipe Técnica Multidisciplinar no Centro de Fisioterapia; 

 Implantar Espaço Saúde da Mulher; 

 Buscar parcerias com Entidades Filantrópicas e Órgãos Privados; 

 Rodizio de plantão dos postos de saúde (UBS) nos fins de semana; 

 Criação do Disk ambulância; 

 Calendário de atendimento médico na zona rural; 

 

HABITAÇÃO: Buscar parcerias com os governos Federal, Estadual e Municipal 

para construção de unidades habitacionais. 

PROPOSTA: 

 Disponibilizar áreas para construção de unidades habitacionais; 

 Buscar acesso a programas federal e estadual para construção de unidades 

habitacionais; 

 Firmar parcerias com movimentos sociais de luta pela moradia; 

 Vale construção para reforma e ampliação; 

 Sistema pulverizado de habitação. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: Adotar políticas públicas para atender a comunidade. 

 Reestruturar cadastro do Bolsa Família e demais Programas sociais; 

 Construir o Lar do Idoso; 

 Ampliar o Projeto da Melhor Idade; 

 Criar Programa Unidade Móvel de assistência social ao Idoso; 

 Criar Ponto de Apoio para o homem do campo; 

 Criar ponto de apoio exclusivo para os nossos munícipes em palmas; 

  Apoio a zona rural com transporte (linha); 

CULTURA: Promover a difusão cultural. 

 Revitalizar a Banda de Música Municipal – Byron Rocha; 

 Apoiar ações do Museu Histórico; 

 Reativar infotecas/bibliotecas Públicas e implanta-las  também na zona rural; 

 Construir anfiteatros em praças públicas; 

 Criar e desenvolver o projeto Cinema na rua; 



 

 Criar o Centro de Tecnologias e Informações; 

 Criar academia de dança/teatro; 

 Apoiar e valorizar movimentos culturais (feiras gastronômicas, eventos 

religiosos, artísticos e folclóricos da nossa região); 

 Incentivar eventos populares rodeio, vaquejadas e cavalgadas; 

ESPORTE e JUVENTUDE: Promover e incentivar práticas de competição 

esportiva. 

 Criar Escolinha pública de Futebol; 

 Ampliar ajuda de custo para atletas; 

 Ampliar apoio para modalidades esportivas; 

 Construir Quadra de Esportes na Vila Mata Verde; 

 Criar Academia de Ginástica Funcional; 

 Promover Circuito de Verão; 

 Implantar Projeto Fundo de Quintal; 

 Construir Ciclovias; 

 Buscar Cursos profissionalizantes para Jovens; 

 Criar eventos de  moto-show; 

 Criar as olímpiadas municipais; 

 Criar Dia municipal da Juventude; 

 Firmar parcerias com Órgãos Públicos e Privados para oportunizar o 

Primeiro Emprego; 

MEIO AMBIENTE: Fortalecer a Política  Municipal de Meio Ambiente. 

 Criar Viveiro de Mudas: nativas e ornamentais; 

 Preservar, Resgatar Nascentes e Mata ciliares degradadas; 

 Arborização de Ruas e Praças; 

 Fortalecer nas Escolas Projeto de Conscientização Ambiental; 

 Preservar a Fauna e a Flora; 

 Buscar parcerias com órgãos públicos e privados para revitalizar áreas 

degradadas  dos Rios Tocantins e Sono (no entorno da cidade), e reflorestar 

com plantas nativas; 

 Buscar Parcerias Estadual e Federal para Povoar Rios e Lagos com 

Alevinos; de espécies nativas; 

EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

AGRONEGÓCIO: Incentivar e apoiar as Cadeias Produtivas. 

 

PROPOSTA: 

 Buscar parcerias para incentivar e apoiar a Agricultura Familiar: fruticultura, 

suinocultura, avicultura, apicultura, piscicultura; silvicultura; 



 

 Acesso ao Microcrédito; 

 Construir sede para a Colônia de Pescadores; 

 Criar incentivos para atrair Empresas para investir no município; 

 Reivindicar a conclusão da BR 235; 

 Reivindicar a conclusão da TO 010; 

 Incentivar o cooperativismo rural; 

 Firmar parceria com a COAPA no evento ( jornada tecnológica); 

 Criar a jornada tecnológica da agriculta familiar; 

 

TURISMO: Incentivar o desenvolvimento do Turismo. 

PROPOSTA: 

 Buscar parcerias com entidades Estadual e Federal; 

 Criar calendário turístico; 

 Divulgar as belezas naturais do Município; 

 Buscar parcerias para promover cursos de capacitação para os 

empreendedores do turismo; 

 Criar políticas públicas de fomento à qualificação profissional; 

 Programar um ponto de acesso ao turista; 

 Retornar a praia do Rio Sono ao cenário turístico; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Implantar o vídeo monitoramento municipal; 

 Construção da sede do conselho de segurança comunitário (CONSEG); 

 Intensificar as parcerias com os órgãos de segurança; 

 Construir guaritas de apoio para a polícia nos principais pontos e acessos da 

cidade; 

 Reivindicar a conclusão / construção do Batalhão da policia militar (3º BPM); 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO: Apoiar a cultura empreendedora e 

capacitar para o trabalho. 

PROPOSTA: Buscar a instalação de Centros Educacionais, Faculdades, Escolas 

profissionais e Técnicas. 

 Buscar centros educacionais e técnicos para qualificação profissional; 

INCENTIVOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS: Implementar medidas de incentivo aos 

empreendedores. 

 



 

DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA: Valorizar pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

 

PROPOSTA: 

 Implantar políticas públicas de oportunidades para qualificar pessoas com 

necessidades ter acesso a renda; 

 Criar oportunidades para inserção no mercado de trabalho; 

EIXO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO: 

SERVIDORES MUNICIPAIS: Valorizar e ampliar as conquistas básicas de todos 

servidores. 

PROPOSTA: 

 Revitalizar plano de cargos carreiras e salários; 

 Implantar programas de capacitações; 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Revitalizar a gestão para buscar qualidade, 

produtividade e resultados. 

PROPOSTA: 

 Aprimorar o Sistema de Informações; 

 Implementar Planejamento estratégico do Município; 

Revitalizar as instalações e o aparelhamento público; 

PLANO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA: Revitalizar a infraestrutura municipal. 

PROPOSTA: 

 Pavimentação de Setores; 

 Manutenção permanente de estradas vicinais; 

 Implantar o Aterro Sanitário; 

 Construir/ melhorar os acessos para Praias do Rio Sono e Tocantins; 

 Construir uma orla com vista para o rio Tocantins; 

 Revitalização e modernização da Praça da Igreja Matriz; 

 Construir praças nos setores: Aeroporto II – Portelinha; 

 Construir praça e rampa de acesso ao rio – Distrito de Anajanópolis; 

 Perfuração de poços artesianos na zona rural; 

 Construir sede da colônia dos pescadores; 

 Iluminação com passeio público do Trevo ao Setor Portelinha; 

 Pontos de acesso a internet nas praças públicas; 

 Construção de Capelas e ampliação do cemitério municipal, com dois 

ambientes; 

 Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água; 



 

 Viabilizar a Construção de Complexo no Parque Lagoa da Cruz; 

 Construção de ponte de acesso entre os setores Aeroporto II e Castanheiras 

(mobilidade urbana); 

LEIS ORÇAMENTÁRIAS: Humanizar a gestão, buscando a participação da 

sociedade no planejamento de ações da gestão. 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS: Alavancar os programas de desenvolvimento 

municipal por meio de captação de recursos de Instituições Estaduais e Nacionais. 

PROPOSTA: 

 Realizar pesquisas de Vocação dentro do município; 

REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS: Ampliar políticas públicas municipais para 

regularização de áreas. 

PROPOSTA: 

 Buscar a regularização do Setor Canadá; 

 

INTEGRAÇÃO COM AS COMUNIDADES RELIGIOSAS: Apoiar e buscar 

parcerias com todas as comunidades religiosas de Pedro Afonso. 

PROPOSTA: 

 Otimizar as relações com as entidades religiosas; 

 Buscar parcerias para uma melhor atuação social das comunidades 

religiosas, articulando-as com a estrutura de atendimento social da 

administração; 

 

 

 

 

“Liderar não é impor.  

Liderar é despertar nos outros  

a vontade de fazer” 


