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1. INTRODUÇÃO 
 

O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD, PARTIDO TRABALHISTA 

BRASILEIRO-PTB E MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB, com 

o objetivo de atender à Legislação Eleitoral e de expressar os compromissos 

programáticos que fundamentam a sua constituição, apresenta as diretrizes e 

as principais propostas do candidato à reeleição Paulo Gomes de Souza para 

a administração municipal no período 2021-2024. Suas propostas foram 

desenvolvidas a partir de experiências adquiridas ao longo de sua jornada como 

prefeito municipal, bem como, dos diversos diálogos com a população e 

profissionais do município de Tocantinópolis/TO. 

 
O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de 

planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado 

sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, também possibilitou a 

coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções 

para a cidade a médio e longo prazos, soluções que levarão o município a 

atingir um patamar de desenvolvimento satisfatório. 

 
O Plano de Governo aqui delineado representa o anseio por um modelo 

de gestão com alto desempenho e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 

idealismo do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma 

administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e 

conhecedora das necessidades dos Tocantinopolinos. 

 
Neste documento encontram-se as sementes que tornarão possível 

alcançar um consenso sobre saúde, educação, mobilidade e acessibilidade 

urbana, segurança, cultura, meio ambiente, habitação, trabalho e renda, 

esporte e lazer.. 

 
2. PLANO DE GOVERNO 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: 

Permitir que a Administração pública esteja/permaneça aberta à participação 

popular através da criação de conselhos comunitários e de Bairros. Assim, a 

população saberá onde serão aplicados os recursos orçamentários do 

município; 

Capacitar os nossos Servidores Municipais através de programas de 
qualificação profissional; 

 
Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com 

pontualidade, bem como dos fornecedores; 

 
Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a 

atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público; 



 

 

Contratar estagiários através de Programas de estágios para dar continuidade 

de trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, ajudando na 

renda do estudante através de partecerias com escolas estaduais e 

Universidade Federal do Tocantins; 

 
Ampliar as políticas de apoio à juventude, firmando parcerias com instituições 

de ensino e órgãos governamentais desenvolvendo ações que venham ao 

encontro dos jovens tocantinópolinos; 

 
Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos 
observada a legislação federal; 

 
Garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos 
servidores públicos que o possuem, bem como criar PCCS as categorias que 
ainda não o detém; 

 
Conceder o pagamento da insalubridade a todos os funcionários públicos da 

área da saúde que tem direito a esse benefício, com variações que vão de 10% 

a 40% conforme o grau de insalubridade; 

Criação do Centro Administrativo de Capacitação do Servidor; 
 

Criação do Alvará e IPTU popular paras os pequenos empreedimentos 

econônicos e pessoas de baixa renda respectivamente ; 

Permanência e apliação da isenção da taxa de Iluminação Pública para a faixa 

de população mais carente; 

Criação do Programa “Cesta Servidor” que conforme a produtividade e 

rendimento do servidor terá direito a uma cesta básica meselmente; 

Criar o Conselho de ética no serviço público municipal; 

 
Transformação do departamento fiscal municipal em guarda municipal com o 
aproveitamento dos servidores que atuuam naquele órgão; 

 
Criação da Secretaria Especial para assuntos religiosos, defesa da criança, 
adoescente e ao idoso e combate às drogas; 

 
Criação da Secretaria Especial para assuntos indigenas; 

 
Criação da Secretaria Especial para a defesa dos direitos das minorias e 
combate ao preconceito e proteção da mulher em situação de 
vunerabilidade. 



 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais e das associações 

comunitárias, uma vez que, estes são meios de inclusão social e de promoção 

à cidadania; 

 
Reforma e ampliação de 800 casas às pessoas mais carentes; 

 
Apoio e assistência aos indigenas; 

 
Ampliação do PROAAT – Programa Assistencial de Acesso ao Trabalho; 

 
Ampliação da rede de atendimentos através de ajuda de custo para a 
distribuição de medicamentos, passagens, cestas básicas, material de 
construção, exames médicos/laboratoriais na conformidade da legislação 
municipal já existente aos mais necessitados. 

 
Dar maior apoio ao Idoso, promovendo ações capazes de proporcionar o 

fortalecimento da participação social, bem como, assegurar o envelhecimento 

ativo e saudável; 

 
Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como 

foco principal a família; 

 
Implantar o transporte social nos povoados para as demandas da saúde e 

afins; 

 
Criar e estruturar o conselho municipal da juventude; Criar o Conselho 

municipal contra as drogas; Viabilizar o programa Jovem Aprendiz; 

 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 
Criar o conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 
Apliação do apoio por meio dos serviços de máquinas e equipamentos para 

os pequenos agricultores, especialmente aqueles que não têm condições de 

pagar a aragem da terra; 

 
Viabilizar nas comunidades rurais, observando as respectivas potencialidades, 

programas de fomento as atividades de agricultura, pecuária, futicultura, 

horticultura, piscicultura e outros; 

 
Implantar a técnica de irrigação para os pequenos agricultores em parceria com 

entidades públicas e privadas de tecnologia no campo; 



 

Reativar e reformular as associações rurais, para ofertar cursos de capacitação 

com apoio técnico nas diversas áreas: artesanato, agricultura familiar, 

agronegócio, piscicultura, serviços e outros; 

 
Impulsonar a criação de associação de recicladores com local próprio e 

equipamentos específicos, para atender pessoas que trabalham com resíduos 

sólidos; 

 
Viabilizar cursos de capacitação para as pessoas envolvidas na coleta de 

resíduos sólidos; Manutenção da coleta seletiva e periódica do lixo em todo o 

município; 

Promover ações de conscientização da população sobre a importância da 

coleta seletiva do lixo; 

 
Busca da construção de aterro sanitário por meio de parcerias com entidades 

públicas e privadas; 

 
Implantar novas técnicas para o destino da compostagem dos resíduos 

orgânicos; 

Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de distribuição 

em localidades que necessitam; 

 
Busca de parcerias público-privada para construção de um matadouro 
público; 

 
Construir fossas sépticas ecológicas e banheiros ecológicos na zona rural; 

 

Construir um local para acolhimento e proteção aos animais abandonados nas 

ruas; 

Implantação do SIM – Serviço de Inspeção Municipal; 

 
Criação de Programas para a prevenção às queimadas; 

EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER 

Assegurar a construção de academias públicas; 
 

Criação do campeonato de gastronima com pratos típicos no mês de 

aniversário da cidade 

 

Adequar as praças esportivas, através de reformas estruturais, com a 

implantação de banheiros, vestiários e bebedouros; 



 

Criar a casa da cultura e o museu municipal para incentivar a cultura regional 

através de eventos como, aulas de música, pintura, presevação e resgaste da 

história do município, entre outros; 

 
Implantar no calendário cultural do município a “Semana da Cultura 

Tocantinense”, propiciando aos nossos munícipes o contato e apreciação das 

manifestações populares que fazem parte de nossas raízes; 

 
Proporcionar concurso de poesia e dissertação para incentivar a leitura e 

descobrir novos talentos quanto à arte da escrita; 

 
Criar o cantinho da criança, que será um local onde as crianças poderão 

brincar e se divertir, com teatro infantil, telões com músicas, desenhos lúdicos 

e educativos; 

Apoiar a prática de esportes radicais como Motocross, Bike, Skate, 

construindo ou adequando áreas próprias; 

 
Criação da Biblioteca Pública Virtual; 

 
Criar o Centro de pesquisa Estudantil, com acesso grátis a internet para fins 

de pesquisas, utilizando o espaço da biblioteca virtual; 

 
Implantação de Wifi (rede sem fio) nas praças públicas; 

 
Apoio aos praticantes de ciclismo principalmente com as criação de ciclo vias e 

sinalização; 

 
Investimento do esporte armador; 

Programas de incentivo ao turismo; 

Apoiar os jogos escolares municipais e intermunicipais; 
 

Dar apoio às escolinhas de futebol do nosso município além de incentivar a 

criação de outras com modalidades diversas; 

 
Promover aulas de cidadania e civilidade nas escolas municipais, através do 

programa Cidadania na Escola; 

 
Manter em boas condições a frota do transporte escolar, bem como a aquisição 
de mais ônibus com monitamento por meio de câmeras; 

 
Apoiar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias (ex.: futebol 

de campo, futsal, atletismo, vôlei, artes marciais e outros); 

 
Continuar apoiando todas as práticas culturais como: reativação da banda de 



 

música municipal, quadrilhas juninas, carnaval, festa natalina, festa do 

aniversário da cidade e festas religiosas; 

 
Garantir investimentos em: materiais pedagógicos, merenda escolar com 

qualidade, tecnologia da informação e a manutenção e ampliação dos espaços 

escolares; 

 
Proporcionar o apoio psicossocial disponibilizando profissionais específicos 

para as escolas e creches municipais. 

 
Criação de mais salas de aula e ampliação de vagas nas crecres; 

Reformular o Plano de Cargos e Carreira e Salário da educação com vistas a 

valorização dos servidores; 

Manutenção das Reformas e ampliações nas Escolas Municipais; 

 

 
Implantação de Convênio junto à UFT, para bolsas de estudos para estudantes 

de baixa renda; 

 
Apoio e incentivo ao estudante indigéna universitário; 

Alcance de 6% do IDEB, 

 

 
INFRAESTRUTURA E OBRAS 

 
Continuação do asfaltamento em toda a cidade por meio da Usina de 

Micropavimento; 

 
Executar melhorias na sinalização de trânsito com placas e controle de 

velocidade; 

Implantação de semáforos em pontos estratégicos da cidade; 
 

Construir uma Garagem para a frota de veículos e máquinas do município, 

diminuindo os fatores que contribuem para o sucateamento; 

Colocar placas nas entradas das ruas da cidade, com seus respectivos nomes, 

bem como na entrada das principais comunidades rurais; 

 
Criação do programa “Cidade Monitorada” em parceria com a CONSEG 

através da implantação de câmeras de seguraça nos bairros e povoados; 

Adquirir mais um caminhão coletor e compactador para a coleta de lixo; 



 

 

Ampliar a locação das lixeiras através de eco pontos nos principais locais 
públicos; 

 
 

Estruturar a via principal da cidade com mais sinalização, objetivando a 

segurança no trânsito e o controle da velocidade dos veículos, de acordo com 

a legislação dos órgãos Estaduais e Federais; 

 
Expandir a pavimentação da zona urbana; 

Reforma da Praça Maria Joaquina; 

Criação da ciclovia e pista de caminhada na TO-126; 

Calçamento da Vila dos Servidores; 

Calçamento na Vila Machado; 
 

Calçamento do Olho d’água de baixo e Olho d’agua de cima; 

Construção de Quadras na aldeia Mariazinha e São José; 

Construção do Parque Boa Vista; 

Construção do campo Folha Grossa; 

Construção do campo Juruíra; 

Calçamento Pedro Isaías á Chapadinha; 

Calçamento do Setor Sol Nascente; 

Construção da Praça da Igreja Alto da Boa Vista; 

Reforma da praça do Pio e Dóris; 

Construção dos Módulos Sanitários; 
 

Projeto Habitacional para o servidor público Municipal; 

Substituição/modernização da Iluminação Pública Municipal por LED; 

Criação do Restaurante Popular; 

Manutenção das estradas vicinais; 
 
Criação das casas de farinhas em todas as aldeias; 



 

 

SAÚDE 

 
Criar um Projeto de educação permanente em Saúde, visando à melhoria da 

oferta de serviço e do atendimento digno à população em geral, buscando 

transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos de trabalho, as práticas 

de saúde, além de incentivar a organização das ações e dos serviços do referido 

setor e atendimento; 

 
Adesão ao programa mais médicos, com a finalidade de melhorar e ampliar o 

atendimento a população; 

Aquisição de ambulâncias; 

 

Ofertar oficinas que ofereceram os seguintes assuntos: violência sexual e 

doméstica contra a mulher, acolhimento: postura e prática para um SUS mais 

humanizado, ambiência: humanização dos territórios de encontro do SUS, 

atenção e manejo à saúde do idoso que sofre violência, saúde do trabalhador: 

evitando e prevenindo riscos à saúde; 

 
Adquirir um transporte Van, com condutores exclusivos, para as viagens à 

capital do Estado e outras cidades contemplando as diversas demandas da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 
Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos serviços 

com ampliação de ações e garantindo material de consumo humano; 

Melhorar a segurança no hospital municipal com seguranças para a proteção 

dos profissionais e dos usuários; 

 
 

Buscar parceria com o Governo do Estado para implantação de uma unidade 

de Proteção Materno Infantil visando garantir o acesso principalmente das 

gestantes e crianças com atenção diferenciada, com atendimento de 

Ginecologista, obstetra e pediatra; 

 
Assegurar o suporte técnico e modernizar o serviço dos agentes comunitários 

de saúde e dos agentes de endemias; 

 
Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária; 

 

 
Discussão acerca Estadualização do Hospital José Saboia; 

 
Criação do Centro de Especialidades Médicas; 

 
Manutenção e permanência dos serviços de saúde indigena; 



 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 

 
Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o SENAI, 

SEBRAE, SENAR e outros; 

 
Continuar apoiando o empreendedorismo individual através de incentivos 

financeiros, para as pessoas que se encontram em situação de baixa renda; 

 
Levantar as potencialidades turísticas do nosso município como a estruturação 
dos balnerários; 

 
Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para o 

Microcrédito; Criar o conselho Municipal do turismo e ecoturismo; 

Continuar apoiar a colônia de pescadores do município, além das 
comunidades de pescadores; 

Apoiar as roças comunitárias; 

 
 
 

PAULO GOMES DE SOUZA 
Pré-candidato a Prefeito 


