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OFICINA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS 
TOCANTINS 

LOCAL: AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 AGUIARNOPOLIS /TO 
DATA:   10 DE DEZEMBRO DE 2015   HORARIO: 17 AS 22HORAS 
 

APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

Nome do Participante Cargo / Entidade Expectativas quanto à essa oficina 

Julimar 

Vereador e Funcionário 
da Sec Fazenda Assist 

Técnico Fazendário 
Oportunidade para 
desenvolvimento 

Ruberval Diretor agricultura 
Desenvolvimento do município e 

oportunidades de emprego 

Ronildo Produtor rural  
Crie novas expectativas para nossa 

gente 

Rosinete 

Coordenadora de 
Recursos Humanos 

Prefeitura Municipal 
Desenvolvimento para o nosso 

município de Aguiarnopolis 

Elzani 
ACBA – Associação do 

Babaçu - Artesã 
Espero geração de emprego e 

renda para a população 

Ivan Prefeito 
Que surjam propostas para o 

desenvolvimento de nossa cidade 

Maria do Carmo 
Professora EM Antonio 

José  
Que tenha muita oportunidade de 

emprego 

Ana Cláudia 
Coordenadora Cont. 

Bancário Pref Municipal 
Novas oportunidades de 
conhecimento e trabalho 

Adailton Morais 
Fiscal de arrecadação 

Prefeitura 
Espero um bom desenvolvimento 

para nossa região 

Wanderly Vereador  
Compensação social / 
Desenvolvimento local 

Luiz 
Aux topografia – 

autônomo  
Muito emprego para região e 

nosso município 

Ednilton 
Fiscal agropecuário 

ADAPEC TO 
A plataforma multimodal 
funcionando (instalada) 

Eliane 
Professora EM Antonio 

José 
Qualidade de vida, emprego e 

renda 

Iara Secretária de Educação 
Desenvolvimento, empregos e 

melhorias para a população 

Roberto Kennedy Arrecadação 
Ajudar a amenizar os transtornos 

das obras 

Bernardo Maciel  Engenheiro Civil Esparta 
 Participar de negócios junto a 

ferrovia 

Edmar Chefe de gabinete 

Que o evento seja proveitoso e 
possamos pensar e elaborar 

proposta para o futuro da cidade 

Luzia Pinto 
Tec Enfermagem – Sec. 

Saúde estado 

Novos desafios diante da evolução 
da ferrovia e resolução para os 

problemas para saúde da 
comunidade 
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Gean Meio Ambiente Desenvolvimento 

Rodrigo Lemos Eng Civil Oportunidade de serviços 

Adriana Recepcionista  Trazer desenvolvimento 

Alexsandro 

Presidente Cooperativa 
dos trabalhadores de 

Aguiarnopolis (Cooper) 

Trocar idéias para o 
desenvolvimento e geração de 
emprego para Aguiarnopólis 

Sandra  
Presidenta - ACBA – 

Associação do Babaçu  

Desenvolvimento Social e recursos 
para projetos em prol da 

juventude 

Gerliana 
Conselho Fiscal - ACBA – 

Associação do Babaçu  
Desenvolvimento da nossa cidade 

e muito emprego 

Kaciane  
Desenvolvimento para nossa 

cidade 

Antonio  Carpinteiro – Autonômo 
Espero que apareça emprego para 

nós 

Deusa  
Comerciante - 
Restaurante 

Oportunidade para o 
desenvolvimento de nossa cidade, 

na geração de emprego na 
qualidade de vida 

 

Geração de emprego e mudar a imagem de nossa cidade devido a imagem do túnel da ferrovia 
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QUAIS SÃO OS DESAFIOS PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS? 

• Desenvolver a cidade 

• Mão de obra especializada, escassa 

• Integração da cidade 

• Dar isenção fiscal 

• Ter mão de obra capacitada 

• Envolver a comunidade no artesanato do Babaçu 

• Uma assistência eficaz na área da saúde, preventiva e curativa 

• Incentivo do poder público 

• Descobrir novas formas de gerar renda montando pequenas indústrias e buscar 

cooperar uns com os outros 

• Incentivar as empresas a se instalar em Aguiarnopolis (obs: destacar o turismo) 

• Ver a população com bastante emprego 

• Aumentar a produção e escoar para outros municípios 

 

 

QUAIS SÃO AS OPORTUNIDADES PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS? 

• Gerar renda com o artesanato sustentável do Babaçu  

• Turismo 

• Turismo 

• Fronteira estadual 

• Benefício fiscal para transportadoras 

• Transamazônica 

• Temos centralização geográfica  

• Temos a ferrovia norte sul, transamazônica, aeroporto, Belém Brasília, Hidrovia  

• Construir galpões para montagem de móveis 

• Incentivar a irrigação 
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• Criar uma fábrica de ração, a cidade conta com muitos criadores de animais 

• Criar uma empresa agropecuária 

• Criar uma fábrica de produtos alimentícios 

• Cursos técnicos para jovens, faculdade 

• Qualificação profissional com capacitação 

• Integração multimodal 

• Criação de peixes – Aquicultura 

• Avicultura 

• Localização geográfica, temos duas rodovias federais e futura hidrovia 

• Oportunidade de cooperar uns com os outros 

 

 

 

CARTEIRA DE NEGÓCIOS 

Produção de móveis artesanais de madeira rústica, temos hoje 25 artesãos  

Criação de centros de distribuição 

Criar uma fábrica de ração com preço competitivo 

Criação de um curtume 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Criar um comitê gestor de desenvolvimento – Responsável: Edmar, Chefe de gabinete 
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Registro fotográfico 

 

O trabalho foi iniciado pelo Diretor da UGP, Unidade de Gestão de Planejamento e 

responsável pelo acompanhamento do PDRIS na Secretaria de Planejamento e 

Orçamento (SEPLAN), Maurício Fregonesi 
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Dando continuidade ao trabalho foi dada a palavra ao Prefeito de Aguiarnópolis, Ivan  

 

 

Em seguida a consultora Auxiliadora Reis distribuiu uma cartela rosa e uma outra azul 

para cada um dos participantes da oficina de modo que na cartela rosa fosse escrito o 

nome do participante e a função que exerce e na azul as expectativas prévias em 

relação à oficina 
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As cartelas foram apresentadas pelos participantes e fixadas no painel 

 

 

Em seguida foi apresentado a agenda da oficina e a metodologia do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) 
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Logo após foram elencados quais as oportunidades e desafios da influência da 

ferrovia Norte Sul e a carteira de negócios para a região 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 


