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APRESENTAÇÃO DOS NOSSOS CANDIDATOS: 

Candidato a Prefeito: TOINHO PATIOBA 

 

Antônio Soares de Sena, conhecido popularmente como Toinho Patioba, tem 43 

anos de idade é filho de Francisco de Sena Rosa e Eunice Soares de Sena. 

Toinho Patioba é casado com a Dra. Giselle e pai de Lana Anes e Maria Clara 

Sena. 

Iniciou seus estudos na Patioba e concluiu o Ensino Fundamental em Gonçalves 

Dias no Colégio Maria José Lima no ano de 1988. 

Entre 1991 e 1993 concluiu seu Curso Técnico Profissionalizante em 

Administração de Empresas na Fundação Bradesco em Teresina ( PI ). 

Desempenhou com seriedade e dedicação seus 3 mandatos sucessivos como 

Vereador na Câmara Municipal de Gonçalves Dias no período de 2001 a 2012 

sendo Presidente do Legislativo Municipal de 2011 a 2012. 

É de sua autoria os projetos das construções da Praça e da Quadra Esportiva da 

Patioba. 

Empresário bem sucedido na área de Distribuição de Medicamentos, Toinho 

Patioba com seu carisma, garra, determinação, sua empresa, seus 

colaboradores, sua esposa, suas filhas e toda sua família, já pode se considerar 

um Vencedor. 

De origem humilde, aprendeu com a vida a superar obstáculos, por isso aceitou o 

convite feito por Vadilson Dias, para se lançar como Candidato a Prefeito de 

nosso Município e uniu seu Grupo Politico ao Grupo de Vadilson Dias, para que 

estejam “UNIDOS PRA RECONSTRUIR GONÇALVES DIAS“. 

Toinho Patioba tendo a liderança e experiência política de Vadilson Dias como 

seu Vice, está muito próximo de se tornar na nossa história política, o primeiro 

Prefeito nascido dentro do Município de Gonçalves Dias, um legitimo “Filho da 

Terra” do Povoado Patioba. 

 Essa jornada já começou e estará consolidada com a eleição de Toinho Patioba    

e Vadilson Dias para governarem nosso Município a partir de 2017. 



APRESENTAÇÃO DOS NOSSOS CANDIDATOS: 

Candidato a Vice-Prefeito: VADILSON DIAS 

 

Dr. Vadilson Dias tem 49 anos de idade, seu pai, o saudoso Francisco Gonçalves 

Dias foi Prefeito assim como sua mãe a saudosa Rosita Fernandes de Sousa 

Dias, em nosso Município. Seu irmão, o também saudoso Valdir Fernandes Dias, 

foi Vereador em 3 mandatos. 

Dr Vadilson  é casado com Dra.Suane, pai de Gabriel, Lorena e avô de Leonardo 

Dias. 

Engenheiro Civil, ele é especializado em Gestão de Trânsito e Transporte pela 

Universidade Estadual do Paraná e em Engenharia de Trânsito. 

Exerceu com sucesso e grande aprovação popular o mandato de Prefeito 

Municipal de 2005 a 2008, sendo reeleito para o mandato de 2009 a 2012. 

Vadilson Dias é considerado até por seus adversários políticos, como um dos 

maiores Prefeitos da história do nosso Município. É visto como sendo o Prefeito 

das Águas, que implantou Redes de Abastecimento em dezenas de povoados, o 

Prefeito da Luz, que levou eletrificação rural para 29 povoados e, principalmente, 

o Prefeito das Estradas, construindo em seu mandato 139 km de estradas 

vicinais interligando 15 povoados, todas elas, sempre roçadas e trafegáveis, 

além de construir 31 pontes de madeira com cabeças de concreto e 

pavimentação de 16 km de vias asfaltadas. Foi em seu mandato, com seu 

prestígio, que conseguiu junto ao Governo Estadual a construção da moderna 

estrada que liga Gonçalves Dias a Eugenio Barros e Gonçalves Dias a 

Governador Archer. 

Em uma atitude de grandeza, dignidade e espírito público, Vadilson Dias, uniu 

seu grupo político ao de Toinho Patioba, aceitando ser candidato a Vice-Prefeito 

para se tornar um grupo mais fortes e: “ UNIDOS PRA RECONSTRUIR 

GONÇALVES DIAS  

 

 

 



 SAÚDE 

  

Através da Secretaria de Saúde pretendemos transformar Gonçalves Dias em uma 

Cidade Referência no atendimento público na área da Saúde na Região dos 

Cocais. Iremos construir um Hospital Público Municipal já no primeiro ano de 

governo, dotado de salas, enfermarias, consultórios, centros cirúrgicos e 

equipamentos modernos para diagnóstico de diversas patologias. 

Nosso objetivo é reduzir o índice de óbitos e aumentar o número de nascidos no 

Município, que atualmente é muito baixo, devido às precárias condições de nosso 

hospital, além de ofertar um atendimento digno e eficiente à população. 

 

Propostas:  

 

 Aquisição de outra ambulância para que os atendimentos em Povoados mais 

distantes sejam prestados com agilidade, qualidade e eficiência; 

 Reativação da Farmácia Básica Municipal; 

 Aquisição de uma Unidade Móvel de Atendimento Odontológico; 

 Implantação de um moderno Laboratório Municipal de Análises Clínicas;   

 Mutirões de Saúde com profissionais especializados em diversas áreas; 

 Reativação e ampliação da Central de Diagnósticos por Imagem, com aquisição 

de novos aparelhos de Raios-X, Eletrocardiograma, Ultrassonografia, Tomografia 

e Mamografia; 

 Construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) nos povoados Caracol, Jacaré, 

Bairro Novo Gonçalves Dias e em áreas de necessidade;  

 Reforma e modernização do Abatedouro Público, disponibilizando médicos 

veterinários e fiscais sanitários; 

 Aquisição de um Veículo tipo Baú, adequado para transporte dos animais 

abatidos no Abatedouro Público. 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO 

 

Desde a creche onde tudo se inicia, a criança deve ser amparada e incentivada para 

aprender e se desenvolver. Esse direito vem sendo negado em nosso município com 

escolas que possuem instalações físicas sem manutenção, péssimas qualidades de 

infraestrutura, falta de fornecimento de merenda escolar e a desmotivação dos 

professores devido aos constantes atrasos de seus pagamentos. 

Esses desmandos acabarão em nossa gestão. Reativaremos o fornecimento de 

merenda escolar e honraremos pontualmente o pagamento de todos os servidores 

municipais, para que voltem a trabalhar com estímulo. 

 

Propostas: 

 

 Aquisição de bebedouros novos para todas as escolas da Rede Municipal de 

Ensino; 

 Padronização das fardas dos alunos das escolas municipais desvinculando as 

cores das mesmas a qualquer partido político e vinculando-as às cores da 

bandeira de nosso Município; 

 Capacitação dos professores da Rede Municipal de Ensino com oferta de 

Cursos; 

  Aquisição de novos ônibus escolares; 

 Climatização gradativa das principais escolas da Rede Municipal de Ensino; 

 Incentivar a leitura para crianças, jovens e adolescentes, através de projetos 

que levem o estudante de volta ao Farol da Educação e à Biblioteca Municipal, 

estruturando ambos para funcionar de forma regular; 

 Salas para professores nas principais escolas com instalações adequadas e 

acesso à internet para desempenho das atividades extraclasse; 

 Reforma e ampliação gradativa das escolas da rede Municipal de Ensino. 

 Fazer excursões ao fim de cada semestre letivo, na forma de incentivo, com 

os melhores alunos e professores da Rede Municipal para passeios Culturais 

em São Luís, levando-os para Cinemas, Teatros e Pontos Turísticos; 

 Ministrar aos alunos todos os conteúdos curriculares correspondentes à sua 

série. 

 



 ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONALISMO 
 
 
Os servidores do nosso município são vítimas em sua categoria de uma total falta de 

respeito e compromisso com suas reivindicações e direitos adquiridos. A volta da 

atualização da tabela salarial conforme o plano de cargos e carreiras do magistério, 

bem como a volta da aplicação do pagamento pontual dos salários dos servidores 

municipais, obedecendo rigorosamente o calendário que será distribuído, são metas 

importantes a serem atingidas e aplicadas em nosso governo. 

 

Propostas: 

 

 Reformular o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos Municipais 

analisando algumas reinvindicações em conjunto com as lideranças sindicais; 

 Pagamento do terço constitucional de férias conforme a legislação em vigor para 

os professores e demais categorias; 

 Regularização da Previdência Social dos servidores públicos e a volta do 

recolhimento de forma pontual; 

 Realização de Concurso Público no Município para preenchimento de vagas nas 

áreas onde existam necessidades; 

 Retorno da concessão das licenças-prêmio por assiduidade aos Servidores 

Municipais;  

 Aumento dos percentuais de desconto para pagamento dos precatórios que o 

atual Gestor reduziu para 2%; 

 Retorno do Calendário de Pagamento do Salário do Servidor; 

 Criação da Ouvidoria Móvel com a aquisição de um veículo que ficará circulando 

pelo Município, com um Ouvidor que estará detectando junto as lideranças 

comunitárias suas necessidades e avaliando permanentemente a gestão pública 

junto com o Prefeito, Secretários e Vereadores.  

 

 

 

 
 
 



 
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 
 Promoveremos a inclusão social ensejando às famílias, as mulheres, aos idosos e 

portadores de deficiência uma melhor qualidade de vida, com investimentos em 

Capacitação Profissional, com foco voltado às comunidades carentes.  

 

Propostas: 

 

 Inauguração da “Casa de Apoio ao Cidadão Gonçalvino” em São Luís, que irá 

oferecer hospedagem, transporte e alimentação para aqueles que necessitarem 

de atendimento médico/social em nossa capital; 

 Promover atendimento médico mensal na casa do idoso; 

 Pessoas de terceira idade, crianças, deficientes e gestantes terão 

acompanhamento de Assistentes Sociais; 

 Cadastrar as crianças portadoras de necessidades de atendimento especial, para 

que possamos buscar apoio do Governo Federal em cima de programas 

assistenciais já existentes; 

 Acompanhamento psicológico/psiquiátrico para aqueles que precisam; 

 Reformar as instalações da Casa do Idoso e Casa da Criança; 

 Atuar de forma incisiva junto ao Conselho Tutelar proibindo a venda e consumo 

de bebidas alcoólicas para menores em bares e festas; 

 Fazer palestras periódicas  sobre os riscos e as consequências do uso do 

cigarro, das bebidas, das drogas e do sexo desprotegido alertando para as 

consequências da gravidez precoce e das doenças sexualmente transmissíveis; 

 Enfrentamento às discriminações de gêneros, raça, cor e quaisquer tipos de 

bullying; 

 Formar uma equipe de apoio para fazer um recadastramento a fim de aumentar a 

adesão aos Programas Sociais do Governo Federal como Bolsa Família e outros; 

 Estabelecer Convênios com O SENAC/SEBRAE para ministrar Cursos de 

Capacitação Técnica para estimular a geração de renda, qualificando 

profissionalmente os participantes. 

 

 



 INFRAESTRUTURA 

 

 

  A Construção de um novo Cemitério Público Municipal, de um Aterro Sanitário para 

despejo de Lixo e de 1.000 Casas Populares pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

serão metas de causar impacto em nosso próximo Governo através da Secretaria de 

Infraestrutura. 

 

Propostas: 

 

 Recuperar e melhorar as estradas vicinais; 

 Criação de um calendário de coleta de lixo nos bairros; 

 Reforma e ampliação gradativa das escolas da rede Municipal de Ensino. 

 Roço anual das estradas vicinais; 

 Aquisição de cestos de lixo para colocação em diversos pontos da cidade. 

 Manutenção permanente dos bueiros e caixas de esgoto; 

 Manutenção e ampliação da iluminação pública na Sede e nos Povoados; 

 Reforma e ampliação das Barragens dos Povoados Patioba e Bacuri: 

 Manutenção e ampliação dos Poços e da Rede de Abastecimento D’Agua; 

 Reforma e desinfecção do Mercado Público; 

 Conclusão das Praças, Quadras, Centro Cultural e de outras obras inacabadas 

no Município. 

 Iluminação, reforma do paisagismo, reforma da fonte e calçamentos da Praça 

João Afonso Cardoso que virou ponto de usuários de drogas na madrugada; 

 Transformar o Balneário num centro de lazer moderno, atraente, seguro e 

iluminado fazendo uma ampla reforma com instalação de quiosques 

padronizados para comercialização de lanches e bebidas, pistas de skate e bike, 

academia ao ar livre e calçadão para caminhadas; 

 

 

 

 

 

 



 JUVENTUDE 

 

Valorizar a Juventude Gonçalvina com iniciativas voltadas ao combate para todo tipo 

de discriminação, eliminar de forma radical atuando junto ao Conselho Tutelar o uso 

e consumo de drogas, criar e estimular a adoção de políticas públicas voltadas aos 

jovens são metas a serem atingidas pela Secretaria da Juventude. 

 

Propostas: 

 

 Ações de saúde relacionados às DST’S (Doenças Sexualmente Transmissíveis); 

 Programas de atenção psicossocial para usuários de drogas e álcool;  

 Projetos de capacitação profissional por meio de cursos técnicos;  

 Estimular o acesso do jovem à cultura, à pratica de atividades esportivas, ao 

lazer e à Tecnologia da Informação; 

 Garantir através de programas e projetos que todos na condição juvenil tenham 

direito a uma vida decente e salutar;  

 Criar espaços públicos bem conservados e com segurança para servirem como 

ponto de lazer e prática de esportes para os jovens; 

 Instalação de WI-FI pública na Praça de Eventos e na Praça João Afonso 

Cardoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MULHER 

 

Garantir assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade, estimular a 

denúncia e amparar às vítimas de violência doméstica e abuso sexual prestando 

apoio médico/psicológico a todas em nosso Município, serão algumas das funções 

da Secretaria da Mulher. 

 

Propostas: 

 

 

 Aderir ao programa Rede Cegonha do Governo Federal, implementando um novo 

modelo de assistência à saúde da mulher com atenção focada desde a gravidez, 

ao parto, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança; 

 Realizar através da Secretaria de Saúde, mutirões relacionados à prevenção e 

combate de doenças femininas; 

 Divulgar amplamente em todo Município o conteúdo da Lei Maria da Penha 

através da distribuição de impressos e palestras; 

 Fundação do Clube da Mulher onde serão ministradas palestras abordando 

temas diversos, atividades esportivas direcionadas às mulheres sendo também 

local de encontro para recreação, festejos, troca de experiências e atendimento 

médico/psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Nosso Município voltara a ser “ Ordeiro e Pacífico”, as Policias Militar, Civil e a 

Guarda Municipal que será criada irão atuar de forma Imparcial. Nossa população 

voltará a sentir segurança nas ruas 24 horas. Trabalharemos para reduzir 

drasticamente assaltos a Bancos, Agência dos Correios, Casa Lotérica, Comércios e 

Residências. 

 

 

Propostas: 

 

 Realização de Concurso Público para criação da Guarda Municipal que irá 

colaborar efetivamente levando Segurança ao nosso povo; 

 Aquisição de 02 (Duas) novas Viaturas Polícias, sendo 01 (Uma) para a Polícia 

Militar e outra para a Guarda Municipal; 

 Instalação de Câmeras externas próximas aos Bancos, Casa Lotérica e Agência 

dos Correios para Sistema de Monitoramento em tempo real interligada com a 

Polícia com acionamento de alarmes/sirenes em pontos estratégicos; 

 Plantão Ostensivo com viaturas fazendo Rondas e abordagem a suspeitos 

permanentemente em povoados alternados; 

 Guardas Municipais em vigilância constante próximo as áreas comerciais, 

praças, hospitais, festejos públicos e onde se fizer necessário. 

 Regulamentação do uso de som nos paredões nos veículos e em bares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AGRICULTURA 

 

Faremos uma reestruturação na Secretaria de Agricultura tornando a mesma mais 

dinâmica com o objetivo de prestar melhor serviço e apoio aos agricultores e 

produtores. 

 

Propostas: 

 

 Valorizar as cooperativas agropecuárias e associações, visando aumentar a 

produção e a renda dos pequenos produtores rurais;  

 Implantar o programa de distribuição de sementes selecionadas e ferramentas 

agrícolas; 

 Incentivar em áreas adequadas a construção de açudes públicos, destinado à 

irrigação, ao uso doméstico da água e a produção de peixes; 

 Aquisição de tratores e implementos agrícolas; 

 Implantação de casas de farinha comunitárias; 

 Manter um técnico agrícola permanente para acompanhar o trabalho do produtor 

rural; 

 Adquirir um Veículo Tracionado e uma Moto adequada para que a Secretária 

possa dar total assistência aos meios de produção, fiscalizando e dando suporte 

ao agricultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESPORTES E LAZER 

 

Fazer com que a Sociedade interaja de uma forma saudável, estimulando a prática 

de atividades esportivas e criando competições, sendo estas as principais 

atribuições da Secretaria de Esportes e Lazer. 

 

Propostas: 

 

 Apoio da Secretaria para criação do Campeonato Municipal de Futebol de Salão 

no primeiro semestre de cada ano;  

 Apoio da Secretaria para criação do Campeonato Municipal de Futebol de 

Campo no Estádio Hamiltão no segundo semestre de cada ano;  

 Reforma das Quadras que se encontram em estado precário, para que a 

atividade esportiva possa ser desenvolvida com segurança; 

 Incentivar a prática de outras atividades esportivas como Capoeira, Judô, Caratê 

etc e também de esportes radicais como skate e bike; 

 Realização dos jogos escolares anualmente em Gonçalves Dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




