
APRESENTAÇÃO 

 

 

 Este plano de governo visa estabelecer as ações que serão 

desenvolvidas pela Gestão desta Coligação Partidária, pautada no Respeito à 

sociedade, á fim de garantir a dignidade humana e o bem-estar social, atuando 

de forma ampla e inclusiva, que garanta atingir as crianças, os jovens, adultos 

e idosos, negros, brancos, indígenas e portadores de necessidades especiais. 

 As ações aqui apresentadas serão desenvolvidas de forma que os 

serviços básicos estratégicos à sociedade, como: Educação, Saúde, Emprego-

Renda, Moradia, Infraestrutura, Segurança e Lazer, atendam toda a sociedade, 

independente da posição social e da ocupação territorial. 

 Que este seja um dos instrumentos para subsidiar os nossos passos em 

busca da grande mudança almejada pela sociedade Tocantinopolina, pois este 

trará de volta a esperança de que dias melhores serão possíveis, e que o bem-

estar permaneça sobre as nossas famílias. 

 A elaboração deste plano de Governo para Tocantinópolis é fruto de 

uma longa caminhada da sociedade Civil e Partidária organizada, e que de 

forma democrática procurou apresentar ações que atendam aos anseios da 

sociedade e que busquem garantir o desenvolvimento e a transformação de 

nossa Tocantinópolis, na Cidade das Oportunidades, do Respeito ao Próximo e 

da Valorização do Meio Ambiente, á fim de que nos tornemos Social e 

Ambientalmente Sustentáveis. 

 Esperamos que a organização e o compromisso deste Governo 

devolvam a Esperança dos mais Experientes, o Sorriso das crianças e o Brilho 

nos olhos dos Jovens Tocantinopolinos, de que é possível e necessária a 

mudança. 

 

 

Coligação: “Rumo ao Novo Tempo”. 

Um Grande Abraço! 

Professor Cleber e Ana Cléia. 

 

 



Porque Mudar é Preciso? 

 

 

 A histórica cidade da Boa Vista do Padre João, ao longo dos seus mais 

de 150 anos de História e Tradição, tem perdido nos últimos anos o seu 

espaço, e o posto de cidade importante do Norte do Tocantins, a falta de 

Planejamento e de Execução de Políticas Públicas Municipais tem nos tornado 

atrasados e sem perspectivas, pois as oportunidades não surgem e o social 

não evolui. 

 Contudo, se faz necessário, buscarmos mudanças imediatas e 

afirmativas, que atendam a todos, e que lhes garantam a cima de tudo 

Independência, resgatando assim a confiança no Poder Público Municipal. 

 E que a governabilidade chegue a este Município, através da 

Administração Participativa e Solidária, encarada como um processo 

permanente de construção de uma sociedade justa, desenvolvida e 

sustentável. 

 Nestas perspectivas, apresentamos a seguir as diretrizes que nortearão 

nossa Gestão, e conduzirão os passos da sociedade Tocantinopolina “Rumo 

ao Novo Tempo”, com respeito, diálogo e cooperação: 

 Políticas Setoriais Integradas;  

- Educação e Tecnologia  

- Saúde  

- Habitação  

- Esporte e Lazer  

- Cultura  

- Turismo 

 Modelo de Desenvolvimento Socioeconômico; 

 Gestão Pública Transparente; 

 Ações de Inclusão Social e de Combate a Pobreza; 

 

 

 

 

 



1 – POLÍTICAS SETORIAIS INTEGRADAS 

 

A) EDUCAÇÃO 

 

a) Implementação e Execução do PAR (Plano de Ações 

Articuladas). 

Objetivo: Estabelecer ações que visem a aquisição e aplicação 

eficiente e otimizada dos Recursos Financeiros, bem como os 

Recursos Direto nas Escolas. 

b) Reestruturação do PCCR – Plano de Cargos Carreira e Salários 

dos Servidores Municipais da Educação 

Objetivo: Garantir o cumprimento integral da Lei 11738/08, que 

dispõe sobre o Piso Salarial e Jornada de Trabalho, além de 

proporcionar a valorização dos servidores da Rede. 

c) Inserção dos Profissionais no PCCR do Magistério – 

Administrativos de Escola, de Apoio Pedagógico, Merendeiras, 

Auxiliares de Serviços Gerais, Vigias e Motoristas de Transportes 

Escolares. 

Objetivo: Proporcionar a integração de todos os funcionários de 

escola no Plano de Carreira garantindo assim a valorização desses 

servidores. 

d) Política de Formação Continuada, Saúde dos Trabalhadores e de 

Valorização dos Servidores da Rede Municipal de Ensino. 

Objetivo:Implantar uma Política de Formação Continuada, inclusiva 

que atenda os anseios de todos os servidores da Rede, bem como 

ações que visem garantir a saúde, a autoestima e o bem-estar dos 

Profissionais. 

e) Implantação do Sistema de Educação e Escola de Tempo 

Integral. 

Objetivo: Implantar o sistema de Educação de Tempo Integral que 

vise atender os alunos de forma integral e ou no contra-turno, além 

da Construção de uma Escola de Tempo Integral. 

f) Programa Aluno-Atleta 



Objetivo: Visa inserir os alunos da Rede Municipal e Estadual nos 

programas de iniciações esportivas com Bolsa Auxílio repassadas 

Bimestralmente ao Aluno-Atleta de acordo com seu rendimento 

escolar. 

g) Merenda Escolar de Qualidade 

Objetivo: Reestruturação do Cardápio da Merenda Escolar, com o 

acompanhamento Nutricional, e valorização dos produtos 

alimentícios locais. 

h) Festival de Arte e Ciência - FEARCI  

Objetivo: Desenvolver anualmente um festival de Arte e Ciência, 

para apreciar a produção Artística e Científica dos Alunos da Rede 

Municipal e Estadual de Ensino. 

i) Laboratórios de Informática. 

Objetivo: Implantação de Laboratório de Informática nas escolas 

municipais que ainda não possuem, além da implantação de dois 

Centros de Informática – Alto Bonito e Alto da Boa Vista. 

 

B) SAÚDE 

 

a) Atenção Ambulatorial e Hospitalar:  

Objetivo:implantar Programa de Qualidade da Assistência 

Ambulatorial e da Assistência Hospitalar do SUS, dando atenção à 

prioridade a adequação da área física, à garantia do acesso ao 

cidadão, à humanização do atendimento, à integralidade de ação 

(exames, equipamentos e pessoal treinado) e à equipe de saúde 

multiprofissional (Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicologia etc.) 

entre outros. 

b) Programa de saúde da Família 

Objetivo: Garantir a cobertura de 100% do Município com ações de 

saúde para a Criança, a Mulher, o Homem e o Idoso,com equipe 

multidisciplinar, que garanta o atendimento residencial dos casos 

específicos necessários. 

c) Programa Educação em Saúde 



Objetivo:implantar programa de saúde as crianças e jovens 

envolvendo ergonomia em sala de aula, análise postural, nutricional, 

oftalmológica, da saúde oral, auditiva, sexualidade e cidadania. 

d) Assistência Integral aos Pacientes Encaminhados para 

Tratamento em Outros Municípios. 

Objetivo: Visa dar atenção integral, e inclusive de transporte de 

retorno ao seu domicílio. 

e) Ampliação dos Postos de Saúde com Atendimento 

Odontológico. 

Objetivo: Ampliar e reestruturar os Postos de Saúde com 

Atendimento Clinico, Especializado e Odontológico em áreas de 

grande demanda de atendimento. 

f) Programa de Ampliação, Capacitação e Valorização dos TACS – 

Técnicos em Agente Comunitários de Saúde. 

Objetivo: Visa aumentar o número de Técnicos em Agente 

Comunitários de Saúde, á fim de diminuir o número de famílias 

atendidas por Agentes de Saúde, melhorando a qualidade do 

atendimento e diminuído a sobrecarga de trabalho. 

g) Implantação do PPCR dos Servidores da Saúde 

Objetivo: Criação do Pano de Cargos Carreira e Salários dos 

Servidores da Saúde, atendendo as reinvindicações categóricas e as 

legislações vigentes. 

 

C) HABITAÇÃO 

 

a) PROHAB – Programa de Habitação Urbano, Rural e Indígena. 

Objetivo: Implantar um programa de construção de moradias 

populares em parceria com o Governo Federal, Estadual e Caixa 

econômica que atenda a sociedade urbana, rural e indígena sem 

habitação e em condições de vulnerabilidade. 

b) Programa Habitacional para Servidores Públicos. 

Objetivo: Buscar Parceria com a Caixa Econômica Federal para o 

financiamento da Casa Própria para os Servidores Públicos que não 

têm acesso aos programas existentes. 



c) Programa Social de Reformas Habitacionais 

Objetivo: Promover reformas em habitações em condições de risco 

e vulnerabilidade. 

 

D) ESPORTE E LAZER 

 

a) Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas. 

Objetivo: Ampliar o número de Quadras Poliesportivas, reformar as 

quadras deterioradas. 

b) Transformação do Espaço Esportivo Lauro Assunção em um 

Centro Poliesportivo. 

Objetivo: Reformar e transformar o espaço do entorno do estádio 

Lauro Assunção num centro poliesportivo que contemple as diversas 

modalidades (Futsal, Futebol de Campo, Basquetebol, Handebol, 

Voleibol, Atletismo, Tênis de Mesa, Xadrez, Artes Marciais, Capoeira, 

Skate, Bicicros). 

c) Organização e Incentivo aos Campeonatos Amadores de Futebol 

Objetivo: Organizar e incentivar a participação dos Atletas 

masculinos e femininos nos campeonatos de Futebol Amadores, 

através de estrutura, arbitragem e premiação. 

d) Campeonatos Desportivos de Verão 

Objetivo: Organizar e incentivar a participação dos Atletas locais nas 

competições desportivas de verão, tais como: Futsal, Vôlei de Praia, 

Futevôlei, Atletismo, Canoagem, e outros. 

e) Gincanas Jovens 

Objetivo: Organizar Gincanas Desportistas e Culturais, para os 

Jovens que integrem Grêmios Escolares, Associações, Grupos de 

Bairros e Grupos de Jovens das Igrejas Tocantinopolinas. 

f) Construção de Ginásio Poliesportivo Oficial. 

Objetivo: Buscar verbas Federais e Estaduais para a construção de 

um Ginásio Poliesportivo com metragem Oficial. 

 

 

 



E) CULTURA 

 

a) Implantação do Espaço da Cultura 

Objetivo: Implantar um centro para produção e divulgação de artes, 

festas e ritos tradicionais da Cidade. 

b) Reestruturar o Festival de Quadrilha Junina 

Objetivo: Ampliação o espaço físico do Quadrilhodromo, bem como 

incentivar a profissionalização dos Grupos Quadrilheiros de 

Tocantinópolis. 

c) Realizar um Festival anual de Talentos 

Objetivo: A realização do Festival deverá descobrir novos talentos, na 

música, dança, teatro e poesia. 

d) Estímulo e ampliação da Banda Municipal de Música. 

Objetivo: Estimular à participação e ampliação de vagas as crianças e 

adolescentes na Banda Municipal de Música. 

e) Reestruturação da biblioteca municipal com atualização do 

acervo bibliográfico, bem como a construção de uma biblioteca 

itinerante. 

Objetivo: Estruturar a Biblioteca Municipal e itinerante para atender aos 

distritos de Passarinho/Jenipapo, Olho D’água (do Meio, de Cima e de 

Baixo), Raiz, Mumbuca, Folha Grossa, Chapadinha, Ribeirão Grande 

Pedro Bento, Ribeirão Grande Pedro Isaias e Ribeirãozinho; 

 

 

F) TURISMO 

 

a) Desenvolvimento Sustentável do Turismo: assessorar 

tecnicamente os proprietários de clubes, balneários, bares, 

restaurantes na elaboração de projetos e atividades turísticas-

culturais que visem a atração de Turistas e melhore a Renda Local. 

b) Incentivo ao Ecoturismo: Desenvolver ações que estimulem o 

crescimento do ecoturismo e da turismo sustentável. 



c) Criação de um Calendário Anual de Eventos Culturais: visa 

manter a realização das festas tradicionais e a atração turística, para 

incentivar a geração de renda. 

 

 

2) GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE 

 

a) Prestação de Contas Semestrais: Divulgação da prestação de 

contas Semestralmente através de site, murais, outdoors, e outros. 

b) Implantar o Orçamento Participativo: Garantir a participação da 

sociedade na definição dos Investimentos dos recursos destinados 

ao município. 

 

 

3) AÇÕES DE  INCLUSÃO SOCIAL E DE COMBATE A POBREZA 

 

a) Usar mão-de-obra local na execução das obras necessária ao 

município;  

b) Criar um Serviço de Atendimento ao Cidadão (Portal do Cidadão) 

voltado também para empreendedores, que funcione nos moldes do 

"balcão SEBRAE", abrigando num só local todos os serviços 

necessários ao apoio à criação e sustentação de micro e pequenos 

negócios e a orientação do cidadão em geral.  

c) Levantamento das atividades econômicas possíveis no município, em 

parceria com órgãos dos governos Estadual e Federal; 

d) Dar preferência ao comércio local na aquisição de produtos, pela 

prefeitura, e na contratação de serviços para realização de eventos; 

e) Organização das cooperativas de produção, através da ECONOMIA 

SOLIDÁRIA; 

f) Incentivar a formalização de microempresas, bem como a melhoraria 

da qualidade de gestão e capitalização daquelas já existentes.  

g) Promover articulações com as diversas instituições envolvidas para 

instituir um Pólo Moveleiro e Serralheiro local.  



h) Incentivar pequenas unidades produtivas capazes de mostrar não 

apenas sua eficácia social (potencial de criação de empregos), mas 

também sua eficiência econômica (potencial de geração de renda e 

de acumulação de capital), com destaque, por se revelarem as mais 

eficientes em termos de rentabilidade, as que operam nos ramos: 

 

4) ASSISTÊNCIA SOCIAL 

      O trabalho a ser desenvolvido pela assistência social será baseado em 

quatro diretrizes: 

 

a) PROTEÇÃO: Proteger quem vive em situação de risco e oportunizar 

para que estas pessoas deixem de viver precariamente; 

b) PREVENÇÃO: Evitar que as pessoas percam o acesso aos direitos 

sociais, como: saúde, educação, moradia, trabalho, lazer e outros; 

c) INSERÇÃO: Levar os programas sociais a quem ainda não tem acesso 

a eles. Exemplo: bolsa família; 

d) PROMOÇÃO: Fazer com que as pessoas ganhem autonomia e, assim, 

não precisem mais do atendimento social; 

e) Ampliação do CRAS e CREAS via MDS (Ministério do Desenvolvimento 

Social); 

f) Manter e ampliar o programa e Bolsa Família; 

g) Ampliar os programas de autoajuda e terapia familiar; 

h) Viabilização de atendimento às famílias com equipe multidisciplinar: 

psicólogo, pedagogo e assistente social. 

i) Ampliação e Reestruturação do PETI (Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil); 

j) Implantação do programa Jovem de Atitude – Capacitação Profissional 

k) Garantir a prevenção no combate às drogas e derivados químicos, em 

parcerias com o Governo Federal, Estadual, ONGs e Comunidades 

Religiosas; 

l) Buscar parceria com: Pastoral da Criança, Conselho Tutelar, 

associações de Bairros, Secretaria de Segurança Pública, entidades 



sociais, APAE entre outros, para desenvolver ações que possam 

contribuir para a melhoria das condições de vida de Crianças 

eadolescentes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


