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Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a prefeito, Joaquim 

Martins Pinheiro Filho, o (Joaquinzinho), para o mandato de 2021 – 2024.  
As experiências profissionais e pessoais de Joaquinzinho e sua equipe, bem 

como os inúmeros diálogos com pessoas que possuem formação específica em 

áreas de atuação que perpassam a administração municipal, foram consideradas 

neste documento. Aqui está apresentada a proposta de governo, do candidato, que 

traça, estrategicamente, seus objetivos e metas para o governo em curto, médio e 

longo prazo. 

Explica-se que os objetivos e as metas traçados a médio e longo prazos, 

serão reorganizados e reestruturados após a investidura no cargo, visto não estarem 

disponíveis todas as informações relevantes da atual situação econômico-financeira 

do município.  

Ainda, é legítimo ressaltar, que diante do cenário político-econômico atual, 

que penaliza o momento histórico internacional, nacional, estadual e municipal, seria 

uma irresponsabilidade assumir promessas ou compromissos e, até mesmo, garantir 

amplas mudanças no contexto municipal em curto prazo. O momento é de 

organização, revisão e prudência. Assim sendo, só após conhecer de fato a 

realidade, é que será possível elaborar e executar objetivos realistas a longo prazo e 

adequar os já propostos. 

Não se pode onerar mais as atividades econômicas, mas também, não se 

pode deixar de avaliar o sacrifício da população, em especial, em um momento tão 

atípico. Em função disso, é necessário utilizar os recursos disponíveis com 

responsabilidade e transparência, para atender às necessidades mais imediatas da 

população e oferecer serviços de melhor qualidade. 

Destarte, esse plano de governo foca em ser capaz de reestruturar e sanar os 

diversos obstáculos do nosso município, com planejamento, gestão profissional 

eficiente e a colaboração de todos. Com o implemento das mudanças necessárias e 

oportunas, o município de Pedro Afonso continuará crescendo e trilhando rumo ao 

desenvolvimento e atrairá investimentos, com geração de emprego e renda, 

atingindo, ainda mais, uma qualidade de vida compatível com os anseios de todos 

que aqui vivem e desejam para Pedro Afonso dias melhores e mais felizes. 

 

 



 

 

1- PRIORIDADES DO NOSSO GOVERNO 

1. Mapear todas as forças econômicas, políticas e sociais e realizar parcerias 

para sanar os problemas e promover o desenvolvimento do município. 

2. Agregar ainda mais qualidade a educação, possibilitando desenvolvimento 

profissional, humano e social. 

3. Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança 

para a população. 

4. Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, qualificando as 

parceriasexistentes. 

5. Implantar uma política de desenvolvimento humano e social que seja capaz 

de gerar emprego e renda de modo sustentável. 

6. Garantir, implantar e ampliar as já existentes, políticas de desenvolvimento 

do agronegócio local, em todos os seus segmentos, visando a maior oferta de 

alimentos no mercado local e regional, com oportunidade de trabalho, que garanta o 

sustento familiar e a promoção da cidadania no campo. 

7. Garantir, implantar e ampliar as já existentes, políticas para manutenção de 

um meio ambiente equilibrado e preservado, em todos os seus segmentos, visando 

a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos nossos munícipes. 

8. Promover a capacitação de jovens, objetivando o ingresso no mercado de 

trabalho, através do primeiro emprego e disponibilizando programas sociais com 

foco no esporte e lazer, com a finalidade de evitar a prática de atos infracionais. 

9. Fortalecer o empreendedorismo através de programa de transformação 

econômica do município, voltado para a gestão pública e lideranças locais.  

10. Avaliação das políticas públicas que leve em conta a eficiência dos 

serviços oferecidos e que norteie as prioridades do governo municipal. 

 

2- VISÃO   

Manter o patrimônio histórico e cultural preservados, se atentanto para a 

construção de uma cidade saneada e limpa, pautada numa gestão democrática. 

Com a incessante busca pelo fomento da industrialização e consequente criação de 

postos de trabalho, o que se efetiva numa perspectiva empreendedora. Todo esse 

cenário, legitimado pela constante preocupação com uma educação de qualidade, 

base de todo e qualquer processo evolutivo. Tudo isso, sintetizado na frase: 



 

 

“PEDRO AFONSO - Referência Regional” 

 

3 - MISSÃO 

“Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo, 

oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos”. 

 

4 - VALORES 

           Competitividade: desenvolver condições e fatores que transformem o 

município e suas empresas. 

Inclusão social: tornar Pedro Afonso uma cidade mais humanizada, com 

ações concretas e realistas locais, que possibilitem qualidade de vida a todos os 

cidadãos. 

Sustentabilidade: estabelecer políticas que visem o atendimento das 

demandas da sociedade e  do meio ambiente, garantindo empregabilidade e o 

desenvolvimento das empresas, bem como enfatizar o turismo. 

Cidadania: parceria com os diversos organismos do Estado e do município 

para fomentar a equidade social e econômica, bem como o desenvolvimento da 

educação, cultura,  agropecuária e meio ambiente, emprego, saúde, lazer e 

segurança para todos. 

Transparência: favorecer o acesso as informações e acompanhamento dos 

resultados dos programas e ações à população.  

Profissionalização da gestão municipal: garantir uma gestão profissional, 

com servidores capacitados, que primem pela ética, profissionalismo e 

comprometimento com as propostas da gestão municipal. 

Renovação: integridade, respeito e transparência serão os pilares de nosso 

trabalho. 

Ao comunicar nossa visão de futuro para o município de Pedro Afonso, 

reafirmamos que a nossa gestão será pautada pela transparência e nossas ações 

serão definidas pelas prioridades de cada segmento da administração. 

Pretendemos, também, fazer de cada servidor um agente de mudança e esperamos 

que cada munícipe seja nosso parceiro nesse projeto de Renovação sonhado para 

Pedro Afonso. O futuro é possível, desde que façamos as escolhas certas. 

 

 



 

 

5 - DIRETRIZES DA PROPOSTA ADMINISTRATIVA 

►Valorização do trabalho em equipe; 

►Primar pela política pública coletiva; 

►Dar oportunidade e valorizar cada servidor público,  equipe diversificada e 

inclusiva, buscando equidade de gênero, raça e apartidária. 

►Métodos democráticos e participativos da Gestão Pública; 

►Transparência nos encaminhamentos e atos administrativos; 

►Eficiência e eficácia nas ações administrativas; 

►Estímulo à participação da sociedade organizada nos processos de Gestão; 

►Humildade para reconhecer as falhas e incorporar contribuições; 

►Convivência com a pluralidade de ideias; 

►Construir as parcerias necessárias à viabilização do plano apresentado; 

►Estimular e apoiar o desenvolvimento sustentável como um processo único, que 

leva em conta o rural e urbano; 

►Preservação do meio-ambiente como forma de garantir a sobrevivência das 

gerações futuras; 

►Educação, Saúde e Habitação de qualidade para a população; 

►Ações de Inclusão Social e de Combate à pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

1- REMUNERAÇÃO SALARIAL DO PREFEITO 

 

O viés social sempre foi uma tônica na vida de Joaquim Pinheiro, e em um 

pretérito perfeito, a contribuição com Pedro Afonso em todos os setores é uma 

verdade com evidências robustas.  

Dessa forma, entendendo que o executivo municipal é caminho, não para 

angariar fundos ou um pretenso enriquecimento pessoal, mas antes, uma forma de 

utilização da máquina pública em prol do bem comum, é que Joaquim Pinheiro de 

véspera abre mão da totalidade de todos os seus salários pelo período em que durar 

a gestão. E se propõe de forma pública e notória, a doar o mesmo para o bem 

social, não importando em que vertente for. 

 

2 - EDUCAÇÃO 

A área da educação é de suma importância, visto que é o alicerce para as 

demais. Diante disso, o presente plano de governo visa, de forma atuante, garantir a 

entrada, o acesso e a permanência do estudante na escola pública, o que reflete na 

melhoria da educação básica. Além disso, favorecer as condições para que não só 

os profissionais, mas também os espaços educacionais sejam condizentes com as 

necessidades do educando para o desenvolvimento de uma educação plena. 

Nesse sentido, nossa proposta de gestão considera importante definir, para 

as escolas do município, uma estrutura pedagógica que intervenha, motive os 

alunos, chame suas famílias a participar e acompanhar, melhorando a qualidade do 

ensino.  

 

2.1 EQUIPE 

 

 Cumprir em sua integralidade o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), 

dialogando com a classe sobre possíveis melhorias e implementações. 



 

 

 Estreitar o diálogo com os todos os profissionais e setores da educação e 

sindicatos que os representa, sobre a implantação de políticas de capacitação e 

valorização profissionais.  

 Elaborar projetos de significância para os professores e outros profissionais da 

educação, visando não só a parte profissional, bem como a emocional, pois é 

percebido o grande número de professores que se veem obrigados a se afastar 

do trabalho por problemas psicológicos. 

 Trabalhar com palestras (profissionais de fora e os da própria cidade) abordando 

temas transversais e relevantes para a educação e desenvolvimento 

socioemocional. 

 Oferecer formação continuada para as equipes docente e técnico-pedagógicas, 

ofertando capacitação, através de seminários de educação, dinâmicas, 

congressos e encontros profissionais. 

 Viabilizar o acesso a cursos à distância, possibilitando a utilização de ambientes 

virtuais que propiciam maior comunicação e interação entre os professores. 

 Ofertar mecanismos para uso da tecnologia e inovação digital. 

 Disponibilizar programa de incentivos financeiros vinculado à melhoria Índice de 

Desenvolvimento da Educacão Básica (IDEB) e o aperfeiçoamento do Sistema 

de Avaliação do Rendimento Escolar de Pedro Afonso (SAREPA), mantendo em 

vista aspectos da meritocracia e da equidade de oportunidades. 

 

2.2 PROGRAMAS E PARCERIAS 

 

 Pensar na questão emergencial da parceria saúde e educação (atendimento 

médico, odontológico, fonoaudiólogo, psicológico e nutricional aos alunos da rede 

municipal de ensino), visto que temos uma quantidade assustadora de crianças 

adoecidas por traumas e outros problemas que precisam ser vistos com mais 

atenção, até mesmo, pensando na inclusão. 

 Implantar o programa creche que atenda nos 12 meses, para garantir o 

atendimento dos filhos dos pais trabalhadores. Creches que não sejam apenas 

recebedoras de crianças, mas que busquem orientar, instruir e dar bases 

escolares, conduzidas por profissionais da educação capazes de suprir lacunas e 

preparar as crianças para que adentrem nas escolas com um bom nivelamento. 



 

 

 Trabalhar o esporte como fator contributivo do aprendizado através do incentivo 

da participação dos nossos alunos em torneios (xadrez, dama, dentre outros 

esportes coletivos e individuais), despertando, assim, o interesse e a vontade de 

buscar ser melhor a cada instante. Preparando, também, o aluno para saber lidar 

com situações exijam o respeito e a boa conduta.  

 Resgatar o interesse dos nossos alunos pela escrita e leitura, pensando em 

projetos que aconteçam nas bibliotecas e sejam apresentados em palcos e com 

premiações. E, para isso, é necessário termos professores que também tenham 

essas habilidades desenvolvidas. 

 Criar programas para que nossos professores possam ter suas qualidades 

reconhecidas, a exemplo do que ocorre em outras regiões, tais como o “troféu 

professor empreendedor”.  

 Criar política municipal, através de parcerias para acabar com o analfabetismo ou 

reduzi-lo radicalmente.   

 Fornecer uniforme e material escolar gratuito para os alunos de todas as escolas 

públicas municipais da cidade. 

 Incentivar o programa menor aprendiz nas empresas e órgãos públicos e na 

própria administração municipal. 

 Programar parcerias para viabilizar aprofundamento em estudo de idiomas para 

alunos de escola pública.  

 Criar um piloto de metodologias ativas para aprendizagem, como por exemplo os 

alunos do ensino fundamental cultivarem uma pequena horta. 

 

2.3  ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 Melhorar a alimentação escolar na rede pública municipal, com orientação de 

nutricionista, engenheiros de alimentos  e Engenheiros Agrônomos que pensem 

o alimento de forma global: por meio de cursos de aproveitamento, 

beneficiamento e apresentação de cardápio, a partir da agricultura local. 

Ressaltando a importância disso, visto que a única refeição de alguns alunos é  a 

que recebem nas escolas. 

 Valorizar os produtores e empresas locais, buscando realizar as compras com 

eles. 



 

 

 Apresentar projeto para em caso de pandemia ou outra catastrofe que 

impossibilite a realização de aulas presenciais, transformar os recursos da 

merenda escolar em cestas para os alunos da rede municipal.  

 

2.4  TRANSPORTES 

 

 Transporte escolar digno que atenda a demanda dos alunos, dos professores e 

técnicos  administrativos das escolas e secretaria. 

 Troca dos veículos em uso e ampliação da frota para atender as necessidades 

identificadas. 

 Manutenção dos programas de atendimento aos alunos do ensino superior que 

estudam fora do município, sem prejuizo para o ensino fundamental. 

 

 

2.5  ESTRUTUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS 

 

 Construir novas escolas e ampliar as estruturas físicas das escolas existentes, 

inclusive na zona rural. 

 Implantar laboratórios de informática que atendam o quantitativo de alunos, com 

estrutura inovadora e equipamentos de qualidade. 

 Buscar parcerias, para a possibilidade de capacitar professores para utilização de 

tecnologias de informação e comunicação e informatizar as salas de aula. 

Percebendo, a relevância disso, em especial, nesse “novo normal” que 

vivenciamos. 

 Oferecer elementos multimídia que possibilitem ampliações e desdobramentos 

para elevar a taxa do IDEB. 

 Investir em mobiliário e materiais de estudos e gestão para as escolas.  

 Construir salas para videoteca, artes, bibliotecas, brinquedoteca, quadra, etc., 

objetivando os principais focos da educação infantil, como o brincar (lazer), a 

arte, o movimento, a socialização e o desenvolvimento das diversas linguagens; 

 Implantar um sistema de fiscalização e monitoramento das estruturas físicas das 

unidades de educação, para garantir a segurança dos profissionais e dos alunos. 

 Criar biblioteca virtual, disponibilizando cursos de informática para alunos da rede 

pública e comunidade em geral. 



 

 

 Buscar meios e parcerias para o término do colégio de tempo integral do Estado. 

 Buscar, junto ao governo estadual, a reabertura do Colégio Pádua Fleury e a 

restruturação do Colégio Cristo Rei, pois são instituições de ensino tradicionais e 

muito importantes no âmbito regional. 

 Implantar uma escola cívico-militar em nosso município. 

 

 

3 - SAÚDE 
 

Cabe ao Município prover, integralmente, acesso dos seus cidadãos aos três 

níveis de atenção em saúde, assim estruturados para melhor programação e 

planejamento das ações e dos serviços do sistema de saúde.  

 

3.1  EQUIPE 

 

 Reestruturar o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), inclusive com 

equiparações salariais, necessárias. 

 Manter um diálogo claro e realista com os profissionais da saúde, buscando o 

incentivo e a motivação profissional e pessoal. 

 Melhorar a qualificação e a profissionalização no atendimento. 

 Uniformes completos para todos os profissionais de saúde, inclusive os 

Equipamento de Proteção Individual (EPIs), em especial, nesse contexto 

pandêmico. 

 Investimentos para o transporte dos agentes comunitários de saúde e agentes 

de combate às endemias.  

 Máquinas e equipamentos novos para operar os sistemas e materiais 

permanentes. 

 

3.2 OBRAS E ESTRUTURA FÍSICA 

 

 Construção de um centro de especialidades.  

 Construção de clínica para realização de hemodiálise. 

 Ampliação e revitalização das Unidades Básicas de Sáude (UBS), com salas de 

oxigênio e imunização independentes.  



 

 

 Reaparelhamento dos postos de saúde. 

 Equipamentos físicos e estruturais de qualidade. 

 Construção do lar dos idosos, com piscina e hidromassagem, com foco no 

tratamento fisioterápico e para a prática de atividades físicas. 

 

3.3 PROGRAMAS E PARCERIAS 

 

 Buscar parceria públicoprivado para as especialidades médicas: ortopedia, 

cardiologia, neurologia e ginecologia. 

 Ampliar o acesso da população aos exames de diagnósticos por imagem.  

 Melhorar o atendimento do setor de fisioterapia e psicologia. 

 Cuidados com a saúde dos alunos da rede municipal da zona urbana e rural, no 

combate a desnutrição. 

 Melhoria do programa “Melhor Idade”, através de demandas levantadas pelos 

próprios idosos e seus familiares.  

 Melhoria do projeto “Idoso Feliz”: especificamente para os que moram no lar dos 

idosos. Com foco em artes, música, cultura e lazer, em geral e criação de 

estrutura para o cultivo de hortaliças. 

 Promover o mapeamento de idosos em situação de vulnerabilidade, que se 

encontram acamados ou impossibilitados de se dirigir às UBS, para realização de 

atendimento domiciliar, estilo home care, fornecendo atendimento de acordo com 

prescrição médica. 

 Capacitação dos cuidadores dos idosos, com práticas de primeiros socorros. 

 Para a população, obter os serviços de média e alta complexidade não 

disponíveis no município. A Secretaria Municipal de Saúde orientará e 

encaminhará para os serviços  localizados fora de seu território, promovendo, 

assim, a saúde integral, como determina a legislação.  

 Ampliação das farmácias das UBS, com aumento da quantidade e variedade de 

medicamentos. 

 Melhorar a atenção primária em saúde, reestruturando as estratégias do 

Programa Saúde da Família e a Saúde Bucal, priorizando os bairros de maior 

vulnerabilidade e zona rural, de acordo com os resultados de pesquisas que 

serão aplicadas. 



 

 

 Reestruturar as áreas estratégicas da atenção primária, quais sejam: saúde da 

mulher, saúde da criança, controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, 

controle do diabetes e da hipertensão e saúde do idoso; 

 Criar um programa de marcação eletrônica de consultas na rede municipal de 

atendimento à saúde, dando fim às filas. Para isso, implantar um sistema de 

informática com capacidade para suprir a necessidade das pessoas que 

precisam agendar as consultas. Manter funcionário para dar o suporte necessário 

às pessoas ainda não inseridas digitalmente. 

 Agir na prevenção de epidemias através da ampliação da Vigilância Sanitária, 

a partir da constatação das necessidades levantadas e realizar ações  

preventivas e curativas; 

 Ampliar o projeto “Sorriso Feliz”, com foco na saúde bucal da população carente. 

 

3.4 TRANSPORTES 

 

Será necessário considerar que o Município de Pedro Afonso não possui 

estrutura de atendimento a diversos procedimentos previstos na média e alta 

complexidade de atenção à saúde, devido aos custos de adquirir e manter 

determinados equipamentos, assim, será  fornecido a população do município um 

sistema de transporte eficiente, que garanta o atendimento nas mais diversas 

situações, da emergência à hora marcada, para o atendimento renal ou um processo 

cirurgico. 

 Ampliar a frota de ambulância, inclusive UTI e semi-UTI, bem como de veículos 

administrativos. 

 

3.5  HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

 Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando 

uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da 

população. 

 Trabalhar políticas públicas de saúde, buscando parcerias com entidades 

filantrópicas e iniciativa privada. 

 Oferecer cursos de capacitação aos profissionais, focados em gestão da 

emoção e de pessoas, vislumbrando uma preparação emocional do trabalhador 



 

 

para que esse possa fazer o atendimento humanizado, de acordo com o que a 

população merece.  

 

4 -  ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O objetivo da assitência social municipal é promover a inclusão social, reduzindo 

as desigualdades e garantir o acesso aos programas, serviços e benefícios 

socioassistenciais. Promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. Com avaliação periódica sobre o impacto das políticas sociais e seus 

benefícios sobre a realidade sócio-econômica da população atendida. 

Portanto, as propostas na area social serão: 

 Conhecer as necessidades da população e planejar atendimento prioritário. 

 Manter um diálogo claro e realista com os profissionais da secretaria e 

programas sociais. 

 Privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos, para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

 Planejar ações de assistência social, tendo como centro a família, a 

comunidade e as instituições religiosas como parceiras na construção de uma 

sociedade comprometida com o bem comum. 

 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção 

e a atenção à família. 

 Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as formas de 

violência familiar, abuso, maus tratos, exploração sexual. 

 Desenvolver projetos contra violência e abuso da diversidade sexual e de 

gênero. 

 Apoiar as instituições de longa permanência para idosos (ILPI) e instituições 

sociais e filantrópicas. 

 Fornecer orientação jurídica e psicológica às famílias de baixa renda, com 

problemas relacionados a abuso físico e sexual. 

 

4.1 PROGRAMAS E PARCERIAS  

  

 Criar programas municipais de referência da pessoa em situação de risco. 



 

 

 Garantir a continuidade de todos os programas sociais em andamento, que 

tenham resultados positivos e consolidados. 

 Revisar o Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais (CAD) e a 

aplicação de suas normas. 

 Fortalecimento do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 

promovendo estratégias para que os pais complementem sua renda familiar, 

evitando, assim, que ocorra o trabalho infantil.  

 Implementar incentivos na área da educação e esportes, para que as crianças 

tenham seu tempo ocupado de forma eficiente.  

 Geração de oportunidades para inclusão social, através de parcerias públicas 

e privadas. 

 Ampliar programa de combate à pobreza e exclusão social, garantindo 

alimentação básica para famílias comprovadamente carentes. 

 Realização permanente de campanhas institucionais de apoio a 3ª Idade, 

Infância e Adolescentes; 

 Participação da sociedade, mediante organizações representativas, na 

formulação de políticas e programas e no acompanhamento e fiscalização de 

sua execução. 

 Ampliar as condições de prevenção das deficiências físicas, sensorial e 

mental, com prioridade para a assistência pré-natal e à infância, e de 

integração social das pessoas com deficiência,  e a facilitação do acesso a 

bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e remoção de 

obstáculos arquitetônicos. 

 Combater à fome, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. 

O programa municipal consistirá em: Programa do Leite, Banco de Alimentos, 

Agricultura Urbana e rural (produção de alimentos de nosso município), 

Distribuição de Cestas de Alimentos às famílias assistidas pelos CRAS. 

 Fomentar parcerias para estruturar o Serviço de Enfrentamento à Violência, 

ao abuso, e a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 Desenvolver programas de educação sexual e orientação sexual. 

 Implementar serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

 

 



 

 

4.2 OBRAS E ESTRUTURA FÍSICA 

 Estruturar centro de reabilitação de usuários de drogas, com assitência 

psicológica e social, com ensino profissionalizante e encaminhamento a 

emprego. 

 

5 - HABITAÇÃO 

 

A habitação figura no rol das necessidades mais básicas do ser humano. Para 

cada indivíduo desenvolver suas capacidades e até se integrar socialmente, é 

fundamental possuir moradia. Portanto, o programa de governo incluirá uma busca 

permanente por oportunidades de recursos em habitação. Esse objetivo inclui:  

 Buscar parcerias com o governo estadual e federal para construção de 

unidades habitacionais na zona urbana e rural (de forma pulverizada e 

conjuntos habitacionais). 

 Estudo dos  recurso municipais, para implementação de Programa 

habitacional Próprio. 

 Buscar parceria com os movimentos sociais de luta pela moradia.  

 Disponibilizar áreas para construção de unidades habitacionais. 

 Incrementar o Projeto Social Habitacional, apoiando as associações afins. 

 Provimento de infraestrutura, conforme definido no Plano Diretor.  

 Incentivos fiscais aprovados em legislação, como redução da alíquota do 

ISSQN de materiais de construção ou a concessão de incentivo fiscal à 

pessoas físicas ou jurídicas que promoverem ou patrocinarem a recuperação 

externa e a conservação de imóveis em determinada área ou região do 

município, por meio de certificados que poderão ser utilizados no pagamento 

do IPTU. 

 Estratégia de Mobilização de Recursos para o Fundo Municipal Habitacional, 

por meio do Imposto de Renda dos Pedro-afonsinos. 

 Buscar a regularização do setor Canadá. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EIXO PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL  

 

6 - CULTURA 

 

A cultura é um importante meio de obtenção do conhecimento e mantém 

estreita relação com a educação. São compromissos do nosso governo: 

 Preservar e manter do patrimônio histórico e cultural do município. 

 Criar um calendário cultural permanente de eventos, agregando as diversas 

manifestações culturais, e fomentar para que a mesma seja estimulada. 

 Investir e apoiar as ações do Museu Histórico de Pedro Afonso. 

 Buscar recursos junto ao ministério da cultura e IPHAN para incentivo à 

restauração de ruas e prédios do centro histórico. 

 Gerar demanda por turismo no município. Os atrativos turísticos envolvem 

desde o bem patrimonial histórico, cultural ou natural em si, mas também 

aspectos de acessibilidade e de infraestrutura de serviços adequados ao 

recebimento de turistas.  

 Apoiar as ações dos grupos de incentivo à cultura. 

 Implantar sinalização cultural (cor marrom) nas vias públicas com placas 

destacadas, indicando o Centro Histórico, e seus principais monumentos, a 

fim de valorizar nosso patrimônio cultural. 

 Fazer o tombamento de bens de valor histórico-cultural, tanto de conjuntos 

arquitetônicos, ruas, ou de edificações isoladas, dando prioridade as de 

responsabilidade pública. 

 Implantar bustos, estátuas e placas de memória em praças, avenidas, e, em 

pontos estratégicos da cidade, enaltecendo as personalidades folclóricas da 

nossa história, com objetivo de valorização da nossa memória cultural 

 Implantar uma Biblioteca Pública Municipal, dando preferência a literatura 

regional. 

 

7- ESPORTES  

 

Esporte é um direito fundamental para a garantia do desenvolvimento social. 



 

 

A partir da Constituição de 1988, o lazer passou a ser direito social de todos os 

cidadãos brasileiros. Isso também é assegurado , praticamente, em todas as 

constituições estaduais e leis orgânicas de municípios de nosso país. Para incentivar 

esta prática de desenvolvimento social, apresentamos as seguintes propostas em 

nossa gestão, são: 

 Expandir a ajuda de custo para atletas.  

 Implantar o bolsa atleta para esportistas de alto rendimento, que necessitem 

de estrutura financeira, para se dedicar exclusivamente ao esporte. 

 Apoio com equipe multidisciplinar (nutricionista, psicóloga, assistente social, 

educador físico, entre outros) para atletas e equipes que necessitem de 

acompanhamento para desenvolver a alta performance.  

 Apoiar financeiramente as equipes de futsal já estruturadas do município, 

através de parceria público privada. Com incentivos econômicos, para as 

empresas participantes do projeto. 

 Ampliar o apoio as mais diversas modalidades esportivas, já existentes.  

 Construir quadra de esportes, conforme demanda levantada. 

 Criar eventos no calendário municipal, com foco no incentivo aos esportes, 

tais como corrida, ciclismo, futebol, futsal, vôlei, peteca, karatê, esportes na 

areia, atletismo, canoagem e natação, entre outros. 

 Implantação de escolinha pública de futsal/futebol, artes marciais, handebol, 

volei, tênis de mesa. Entre outos esportes que possam utilizar a mão de obra 

de instrutores locais. 

 Construir um centro olímpico ou semiolímpico com piscinas e pistas para 

atletismo.  

 

8- JUVENTUDE 

 

Os jovens serão os adultos de amanhã, pensando nessa vertente, nosso 

governo buscará dar condições para uma formação física, espiritual, emocional, e 

profissional para possibilitar o equilíbrio entre os jovens e tentar moldar pessoas de 

caráter cristão. Para tanto, vamos: 

 Buscar recursos e parcerias para capacitar jovens com cursos técnicos, com 

foco no mercado de trabalho. 



 

 

 Idealizar eventos que visem trabalhar a questão dos vícios e dar suporte para 

tratamentos, quando identificados como necessários. 

 Incentivar os jovens em esportes coletivos e individuais para ambos os 

gêneros. 

 Apoiar a criação de comissões para identificar a necessidade de implantação 

de projetos e programas que assistam, diretamente, os jovens. 

 Pensar em cursos preparatórios, em parceria com alguns profissionais, para 

que os jovens de baixa renda possam concorrer a qualquer concurso em 

igualdade com os de renda alta. 

 Criar uma bolsa cidadã para o jovem que for o cuidador de pais envelhecidos 

e que não tenha condições de se ausentar para o trabalho, diminuindo o 

número de pais em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 

 Trabalhar a conscientização dos jovens, quanto à importância de um agir 

pautado pela ética e costumes. 

 Implantação do programa meu Primeiro Negócio tem como objetivo promover 

a cultura empreendedora entre alunos do ensino médio de escolas públicas 

estaduais, por meio da organização e operacionalização de empresas 

estudantis. 

 

9- RELIGIÃO 

 

O segmento religioso tem uma relevância muito grande em qualquer lugar, 

pois ajuda a aproximar as famílias e toda a sociedade para que assim possam 

caminhar juntas, independente de raça, credo ou condição social: Para tanto, nosso 

governo buscará, juntamente com parcerias: 

 Apoiar todos os segmentos religiosos, assistindo-os com a garantia de uma 

atuação co-partícipe, de acordo com as possibilidades de auxílio. 

 Incentivar eventos ecumênicos, que possam ser trabalhados temas 

transversais ligados à formação e identidade dos jovens e das famílias. 

 Colaborar para que sejam feitos eventos que garantam a participação das 

pessoas idosas. 

 Ajudar para que famílias desabrigadas e em condição de vulnerabilidades 

sejam assistidas pelas igrejas, contando com a parceria da prefeitura e de 

outros parceiros. 



 

 

 Respeitar todos os segmentos religiosos, sem fazer distinção entre eles. 

 Apoiar projetos e eventos sociais, espirituais e educacionais desenvolvidos 

pelas igrejas da cidade. 

 Participar pessoalmente, ou com representante, das atividades desenvolvidas 

pelas comunidades religiosas, assim que convidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

10- TURISMO E LAZER 

 
 Buscar meios e recursos junto aos órgãos estaduais, federais e parceiros 

para a construção da orla às margens do Rio Tocantins, com espaço para a 

prática de esportes, como pista de corrida, ciclismo, rampa para skate, e 

locais estratégicos para comercialização de empresas do segmento 

alimentício e de artesanato. 

 Buscar meios e espaços para estruturar a cidade com ciclovias. 

 Construção de área de lazer na antiga Lagoa da Cruz. 

 Realizar eventos periódicos para incentivo ao turismo e lazer da população. 

 Estruturação do Parque de Exposições. 

 Realização de eventos culturais, como feiras gastronômicas, feiras culturais e 

de artesanato, festas religiosas. 

 Construção de áreas destinadas para equipes da cidades e região praticarem 

esportes como motocross, com apoio e regulamentação das forças policiais. 

 

11 -  GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

A relevância e contribuição do setor do comércio para a economia pode ser 

vista através da expressiva força de trabalho, do consumo das famílias e do 

desempenho das vendas nos últimos anos, da contribuição na composição do PIB e 

do montante de arrecadação tributária gerada em nosso município.  

A ampliação do nível de renda das famílias pode abreviar o atual período 

recessivo do ciclo econômico, porque possibilita a melhora da distribuição de renda 

e dos níveis de consumo. Evita, assim, que o empobrecimento das famílias 

prolongue o processo recessivo que gera um ciclo negativo para o desenvolvimento. 

Nesse contexto, não há milagre. A saída para a crise não está no corte de 

gastos, penalizando políticas sociais, salários e aposentadorias, mas sim no 

crescimento. A matemática parece muito lógica, ou seja, a renda deve vir do trabalho 

e da produção e não do mercado financeiro, por meio das elevadas taxas de juros. 

Por isso, a geração de emprego e renda deve estar no centro da política econômica. 

Consequentemente, a geração de emprego e renda será um dos balizadores da 



 

 

nossa gestão, para isso buscaremos: 

 Parcerias constantes com iniciativa privada para a implantação de projetos 

como primeiro emprego e menor aprendiz.  

 Desenvolver parcerias com iniciativa privada com a finalidade de implantação 

de empresas de telemarketing para geração de empregos e renda. 

 Criar fábrica municipal de bloco, cerâmica e mata-burros. 

 Criar fábrica de farinha, para ampliação dos empregos. 

 Criar de Setor/Cidade industrial. 

 Incentivo, com bolsas ou auxílio, em parceria com iniciativa privada, para os 

alunos ingressarem no curso superior. 

 Desenvolver parcerias com sistema S (Sebrae, Senac, Sesc, Senar, Senai) e 

demais instituições que fomentam o  a qualificação do empresário, equipe e 

empreendedorismo local. 

 Criar incentivos fiscais para que indústrias possam se instalar na cidade, com 

base na centralizalização logísitica da cidade. O que facilita o escoamento de 

produção e transportes afins. 

 

12 - AGRONEGÓCIOS 

 

Agricultura e agropecuária  são atividades que podem ser desenvolvidas de 

diversas maneiras e para diversos fins.  

Desempenham importantes papéis na economia, produzindo alimentos (de 

origem vegetal e animal) para atender à demanda alimentícia mundial. 

E nosso Estado do Tocantins está inserido na região considerado a grande 

fronteira agrícola nacional da atualidade, o Matopiba, que compreende o bioma 

Cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e responde por grande 

parte da produção brasileira de grãos e fibras. Sendo a cidade de Pedro Afonso 

considerada a capital da soja e com um grande potencial pecuário.  

Necessita de apoio e incetivos para grandes e pequenos  produtores: 

 Ampliar e expandir os serviços de gradagem e roçagem, entre outros serviços 

necessários para a agricultura e pecuária. 

 Apoiar e desenvolver medidas que visem à segurança, saúde e higiene do 

trabalhador rural. 



 

 

 Organizar feiras livres e mercados populares com objetivo de incentivar o 

aumento da produtividade e da renda do setor agrícola. 

 Disponibilizar maquinários e implementos agrícolas para ficarem à disposição 

de determinadas regiões ou distrito municipal. 

 Expandir a atuação do SIM para estruturação de indústrias de queijos, doces e 

enlatados provindos da agricultura e pecuária pedroafonsina e dos entornos. 

 Implantação de abatedouro de frangos, suínos e caprinos. 

 Aquisição de caminhões e maquinários próprios para agricultura e pecuária. 

 Implantação de horta comunitária, tanto na cidade como na zona rural. 

 Realização de cursos e capacitações através de parcerias com o SEBRAE, 

SENAR, COAPA, Embrapa, Ruraltins e instituições afins. 

 Buscar parceria com a Cooperativa Agroindustrial de Tocantins – COAPA, 

para desenvolvimento de projetos para fomento e incentivo a agricultura 

familiar.  

 Desenvolver parceria junto a COAPA para incentivos também para os médios 

e grandes produtores rurais. 

 Criação de um viveiro de mudas nativas do cerrado e de frutíferas regionais. 

 Desenvolvimento de projeto de piscicultura em tanques redes, como geração 

de renda. 

 Ações estratégicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar 

orgânica.  

 Apoiar as associações dos assentamentos para que sejam fortalecidos e 

reconhecidos como instituições por partes dos governos. 

 Estruturação do frigorífico para abate de animais de grande porte. 

 Dar apoio ao associativismo, cooperativismo e agricultura familiar e artesanal. 

 Desenvolver a articulação com instituições públicas ou privadas internas e 

externas, com a finalidade de subsidiar e fomentar o desenvolvimento da 

agricultura, pecuária e políticas ambientais. 

 

13 - MEIO AMBIENTE 

 

O nosso modelo de “desenvolvimento”, hoje, gera o desperdício, a 

degradação ambiental, a exclusão social, a perda da qualidade de vida e, 

consequentemente, a perda da qualidade da experiência humana. Está evidente que 



 

 

o modelo de desenvolvimento adotado na forma atual, baseado na apropriação da 

natureza como propriedade privada, coloca natureza e sociedade em forte conflito. 

Os problemas socioambientais são graves, exigem respostas imediatas e precisam 

ser encarados como responsabilidade de todos. 

 

 Levantamento de valores para serem investidos em estrutura de fornecimento 

de água de qualidade e para resolver definitivamente o problema de falta 

constante desse valioso recurso em nosso município. 

 Buscar meios e parcerias, através de consórcios com outros municípios 

circunvizinhos, para construção, reforma ou término do aterro sanitário. 

 Implantação de projetos que protejam o meio ambiente e gerem renda para 

nosso povo, como: descarte consciente de medicamento vencido; Eco-sabão; 

descarte consciente de lixo tecnológico, entre outros. 

 Criação do projeto de mobilização seletiva “O lixo produz renda”, através de 

centro de descarte e coleta. 

 Realização de eventos e programações anuais de conscientização da 

população. 

 Parceria com o ministério do meio ambiente, através da agenda ambiental da 

administração pública – A3P 

 Realização do programa “Educação ambiental em movimento” – uma parceria 

com as escolas municipais e estaduais. 

 Plano de arborização urbana, em parceria com a iniciativa privada e agentes 

comunitários de transformação. 

 Criação da brigada de incêndios, através de parcerias com governo estadual e 

federal. 

 Combate às queimadas em nosso município, com uma eficiente e atuante 

fiscalização. 

 Desenvolvimento do Projeto protocolo do fogo. 

 Manter, conservar e fiscalizar áreas de interesse ambiental e lotes baldios. 

 Criar projetos de mobilização popular para evitar o processo de poluição das 

margens dos Rios Tocantins e do Sono.  

 Apoiar e fomentar os projetos socioambientais que apoiam o meio ambiente 

em nosso município, como uma forma de dividir co-responsabilidades. 



 

 

 Processo de conscientização e fiscalização de combate ao lixo na temporada 

de praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIXO GESTÃO  

 

14 - FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, NOSSOS COLABORADORES. 

 

Funcionário público, como colaborador, pois é aquele que colabora. E o objetivo 

da nossa gestão é ter pessoas que tabalhem nas diversas áreas da prefeitura e 

sejam particípes da administração, vindo a contribuir sempre para o bem não apenas 

do seu trabalho, mas também para o bem comum da população. Diante deste 

trabalho de parceria entre gestão e colaborador público, apresentamos as seguintes 

propostas:  

 Valorizar o trabalho em equipe. 

 Ampliar e valorizar a política pública coletiva. 

 Dar oportunidade e valorizar cada servidor público, independente, de 

opção político partidária.  

 Implantar métodos democráticos e participativos da Gestão.  

 Estudo para a modernização do Estatuto do Funcionalismo Público Municipal. 

 Investir constantemente no aperfeiçoamento do funcionário público. 

 Implantar programa de prevenção de riscos ambientais, no qual serão 

analisados previamente os riscos que envolvem a função do funcionário e a 

atividade de cada servidor municipal.  

 Colocar em prática o programa de prevenção de risco para obras de 

pavimentação, montagem de redes pluviais e esgoto, terraplanagem e outros, 

eliminando as condições de riscos químicos, físicos, biológicos, assim como 

os acidentes no trabalho, que tanto mutilam, matam ou adoecem nossos 

colaboradores. 

 Treinar e capacitar os trabalhadores na função exercida, incentivando-os a 

crescer profissionalmente. 

 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual necessários 

para execução segura das atividades. 

 Cuidados totais na manutenção preventiva e corretiva em máquinas 

e equipamentos de utilização nas obras e serviços públicos. 

 

 

https://www.dicio.com.br/colaborador/


 

 

15 - INFRAESTRUTURA 

 

Prover a cidade, e o território sob a sua influência, de infraestrutura adequada 

e de qualidade, estruturando um Plano Diretor adequado à realidade atual e à visão 

de futuro do município. 

 

15.1 OBRAS E PARCERIAS 

 Cobrar junto a deputados, senadores, ministério da infraestrutura e transportes 

e demais órgão competentes o término da Rodovia BR 235. 

 Cobrar junto a deputados e governo estadual o término da Rodovia TO 010. 

 Restruturação de praças públicas e academias ao ar livre. 

 Realizar paisagismo e arborização por toda a cidade. 

 Pavimentação, calçamento de ruas com blocos e asfalto. 

 Construção de meio-fio nas ruas que necessitarem. 

 Buscar meios e definir estratégias para implantar e canalizar a rede de esgoto 

na cidade. 

 Construção da orla às margens do Rio Tocantins, com espaço para a prática 

de esportes, como pista de corrida e ciclismo, e locais estratégicos para 

comercialização de bares, restaurantes e artesanato. 

 Revitalização da feira coberta com estrutura adequada para comerciantes 

locais e pequenos produtores. 

 Desenvolvimento do projeto “Cidade Administrativa”. 

 Desenvolvimento do projeto “Cidade limpa” e manutenção de profissionais da 

área da limpeza para viabilizar um lugar prazeroso e agradável como a 

população merece. 

 

15.2 RURAL 

 Construir pontes e mata-burros com materiais que não se deteriorem. 

 Dar manutenção periódioca nas estradas vicinais.  

 

 

16 - SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Em nosso governo municipal, iremos desenvolver ações de prevenção à 



 

 

violência, por meio de: 

 Instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras. 

 Criar equipes com guardas municipais para a proteção de bens, serviços e 

instalações, e para a segurança dos estabelecimentos de ensinos municipais. 

 Utilização da guarda municipal na preservação da ordem pública e segurança 

nas praças municipais. 

 Implantação do sistema de vídeo monitoramento em parceria com os órgãos 

de segurança pública. 

 Fazer gestão junto ao Governo do Estado para a conclusão da obra do 3º 

BPM e aumento de efetivo para melhorar a prevenção da violência no 

município, bem como firmar parceria para melhoria do serviço prestado pela 

Polícia Militar. 

 Fazer a gestão junto ao Governo do Estado para implantação de estruturas 

físicas adequadas para atendimento nas Delegacias de Polícia Civil e 

aumento de efetivo visando a melhoria dos serviços de Polícia Judiciária, 

bem como firmar parceria para melhoria do serviço prestado pela Polícia 

Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Buscar fazer a diferença nem sempre é fácil, mas fugir daquilo que 

acreditamos é demonstração de inação ou falta de perseverança. As críticas 

surgirão, com certeza, mas só é criticado quem ousa colocar a mão na massa.  

Os desafios serão grandes, todavia a certeza de que quero fazer uma Pedro 

Afonso melhor, altaneira, referência como polo de desenvolvimento é o que me faz 

ter a certeza de que tomei a decisão certa. Uma cidade margeada por rios tão lindos 

quanto os que aqui, se têm, não pode ficar a mercê de “uma possibilidade”. Ela tem 

que ser vista com a certeza de um futuro promissor.  

Sei que poderei errar em algumas coisas ou decisões, mas terei sempre a 

dignidade de (RE) fazer, (RE) conhecer e (RES) significar a história de Pedro 

Afonso, que será marcada por antes e depois de Joaquim e de toda a sua equipe, 

pois um só homem constrói um capítulo, mas juntos construiremos história.  

Meu muito obrigado por abrirem as portas de Pedro Afonso para mim. Eu farei 

por merecer. 

 

 

 

 


