PLANO

DE

GOVERNO

TRABALHADORES

DO

DO
BRASIL

PARTIDO
–

PTB

DOS
DE

TOCANTINÓPOLIS - TO

Inicialmente ao apresentar o meu plano de Governo,
para o ano letivo de 2017/2020, oportunamente, quero esclarece aos meus
munícipes, que aceitei esta aventura de lançar a minha candidatura,
principalmente pelo amor, pelo carinho que tenho por esta histórica cidade
de Padre João, na qual convivo há mais 40 anos, com o propósito voltado
no sentido de sempre atender ao social dos carentes e necessitados que
diuturnamente batam a minha porta, a procura de uma ajuda.

Pretendo realizar um trabalho digno, honesto e
sincero, em prol de todos os munícipes desta querida cidade altaneira,
realizando um excelente trabalho de gestão administrativa, que, com
certeza ficará registrado nos anais da história desta querida cidade.
Realizando uma Gestão Pública eficiente, promovendo a boa governança e
transparência dos gastos públicos. Procurei refletir bastante, como seria a
minha atuação como gestora pública do Poder Executivo desta cidade, por
outro lado, eu poderia esta muito bem na minha casa com minha família,
mas, o meu espírito a minha vontade, dominou o meu coração e bateu mais
alto, mim eliminando no sentido do prosseguimento das minhas intenções e

vontade de bem servir o povo da minha terra, realizando como gestora
pública, um profícuo, sincero e honrado trabalho em beneficio desta cidade.

OBJETIVO E PRINCIPIOS DE ATUAÇÃO DE GOVERNO:

Teremos uma gestão inovadora favorecendo o
empreendedorismo, estimulando assim a economia da cidade, buscando
recurso na área estadual e federal, não medirei esforços para correr atrás de
tais mister.

Preservar a liberdade individual em oposição ao
populismo, corelismo e em continuísmo que impera há vários anos no
município limitando o carreirismo político. Terei a transparência à
coerência ética, mérito e eficiência como principio de igualdade a todos.

Administrar os bens públicos, reduzindo despesas
aumentando receita tendo como principio que os recursos públicos são
escassos e derivados dos impostos dos cidadãos.

Reduzir privilégios, eleger prioridades, buscar
resultados, organizar os setores da organização publica trazendo eficiência
e qualidades para os serviços públicos.

PROPOSTA DE GOVERNO:

EDUCAÇÃO:

Valorização dos professores e todos os profissionais
envolvidos com a educação, investindo em melhorias nas escolas, dando

poder de voz ao servidor da educação e garantir pelo menos 95% das
crianças de sete anos de idade estejam alfabetizados, reduzindo assim o
analfabetismo funcional no município.

No ensino infantil dando mais qualidade de vida aos
pequenos com sala climatizados, banheiro digno e de boa qualidade, parque
de diversão e informatização de redes nas escolas.

Implantação do programa do desenvolvimento da
educação em PDE em parceria com governo federal e estadual e
universidades para oferecer aos professores e auxiliares da educação curso
de capacitação de profissionais, pós-graduação e mestrado, possibilitando
progressão na carreira de formação continuada.

Implantação de cursos profinalizantes em parceria com
governo estadual e federal.

MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA:

Trabalhar no intuito de baixar a taxa de esgoto e
ampliando a cobertura da mesma para todo município.

Elaborar um projeto que vise à implantação de
tratamento dos esgotos que são dispersos nos rios e córregos que cortam a
nossa cidade.
Construção da ciclovia da cidade, incentivando o
transporte, livre de poluentes e sustentáveis e visando à saúde.
Preservação das matas ribeirinhas que protege o curso
de águas das nascentes.

Abertura de estradas vicinais e manutenção daquelas
já existentes. Essa realidade não pode ser observada de longe pelo Poder
Público. O desenvolvimento do Município pressupõe a adoção de medidas,
projetos, programas de incentivo ao agronegócio, à pecuária, à agricultura,
ao micro e pequeno produtor rural. Neste aspecto, serão adotadas, dentre
outras, as seguintes ações: Poços artesianos, a construção de barragens
comunitárias de médio e grande porte.

Serão adquiridos, por meio de parcerias com os
Governos Estadual e Federal, os maquinários necessários para o
levantamento das principais estradas, para a abertura de novas estradas e
manutenção permanente de toda a malha viária do Município.

Construção do Matadouro Municipal, através de
convenio com o governo federal.
Serão desenvolvidas campanhas de educação ambiental.

SAÚDE:
Garantir atendimento preventivo de saúde a toda
população, reduzir o tempo de espera para consulta exames médicos em
hospitais municipais, contratando mais médicos, todos os postos de saúde
ser reformados na questão de abastecimento de remédio com estoque que
atualmente se encontra escasso. Buscarei realizar parceria com as
principais clinicas e laboratório da cidade a fim de atender melhor a
população.
Tornar mais eficiente o atendimento das ambulâncias
nos povoados com assistência mais moderna.

Implantação da casa de recuperação para dependentes
químicos e assistência do menor abandonado.

Transformar o hospital de Baixa para Média
complexidade.

Gestão junto ao governo estadual e federal para
melhoria de centro de convivência dos idosos com atendimento médico e
odontológico e com fornecimento gratuito de medicamentos.

Aquisição de aparelho de ressonância magnética para
o hospital municipal.

INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA:

Gestão para instalação de todos os programas sociais
dos governos federais e estaduais e revitalização já implantada.

Execução de obra na sede do conselho tutelar e
melhorias de equipamentos veículos e apoio a suas ações.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Um futuro sem pobreza, desenvolver cooperativas nas
áreas de costura, cerâmica comunitária, casa de farinha comunitária, horta
comunitária, patrulha agrícola, melhorias da feira de nossa cidade, melhoria
na infraestrutura na colônia dos pescadores e dando continuidade nos
projetos já existentes.

GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS:

Um governo de alto desempenho e próximo ao cidadão.

Manter a capacidade de investimentos da prefeitura em
uma media de 15% de orçamento total.

Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e
setor privado, especialmente em investimento e infraestrutura.

Institucionalizar a gestão de auto desempenho com
avaliação e monitoramento permanente dos órgãos da administração
publica municipal dando autonomia aos secretários, sendo um governo
descentralizado.

MORADIA E REQUALIFICAÇÃO URBANA:

Construção de casas populares, dando incentivo aos
mutirões.

Revitalização da Beira rio, quiosques padronizados,
trazendo, mas vida para a Beira rio que é o cartão postal da nossa cidade.

Garantir que não há mais família na área de risco.
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TURISMO:

Maior valorização em nossas praias, dando total
infraestrutura como energia, chalés, barracas, banheiros sanitários e
telefonia com redes.

Melhorando e incentivando o turismo e dando mais
estrutura aos balneários de nossa cidade, incentivando o empreendedorismo
no setor de hotéis e pousadas com incentivo fiscais.

CULTURA, ESPORTE E LAZER:

Valorizar a paisagem urbana e patrimônio cultural do
centro através de recuperação e requalificação das principais praças e área
de lazer da nossa cidade.

Criação da casa da música, onde a banda musical
pode ter um local adequado e incentivando as crianças e jovens da nossa
cidade.
Criação e incentivo para construção de Teatro e
Cinema, feira de exposição.
Melhoramento e construção de quadras de esportes e
incentivos a novas praticas esportivas.
Ampliar a biblioteca publica
Incentivar e apoiar o esporte em todas suas
modalidades.

Reestruturar o Festival de Quadrilha Junina
Objetivo: Ampliação o espaço físico do Quadrilhodromo, bem como
incentivar

a

profissionalização

dos

Grupos

Quadrilheiros

de

Tocantinópolis.
Realizar um Festival anual de Talentos
Objetivo: A realização do Festival deverá descobrir novos talentos, na
música, dança teatro e poesia.
Estimular e ampliar a Banda Municipal de Música de Tocantinópolis
Objetivo: Estimular à participação e ampliação de vagas as crianças e
adolescentes na Banda Municipal de Música.
SEGURANÇA:
Construção de Guaritas na entrada e saída da cidade, e
patrulha nas portas das escolas e nos bairros.

Leolinda Maria Aires Mendonça
Candidata a Prefeita

