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PREMISSASPREMISSAS
Diálogo, inovação e otimização. Reunir todos os recursos disponíveis em prol da sociedade, indistintamente, e de
forma rápida e barata. Implementar novos recursos técnicos, formativos, deliberativos, normativos e, especialmente,
tecnológicos. Demandar e dispor do envolvimento coletivo pleno em todos os setores da gestão e autônomas da
cidade.
 
Compreender que existe um cenário de gestão atual, anterior e posterior a pandemia, que inevitavelmente exige
um novo modelo de gestão pós COVID, abraçando a coletividade nas iniciativas geradores de saúde, educação e
renda a curto prazo.
 
Manter o que funciona bem, aprimorar o que pode ser melhorado e não gastar mais recursos públicos com o que
não funciona. Valorizar nossa mão de obra em todos os setores da administração, com diálogo, valorização e
transparência.
 
Promover o monitoramento e a avaliação continua da gestão, elencando o status de cada proposta, iniciativa e
execução. Garantir acesso das pessoas a essas informações, inclusive com o direito de sugestões e apoio a metas
conclusivas.
 
Toda a gestão se baseará em um modelo de governança, onde o diálogo será obrigatoriamente utilizado como
ferramenta de otimização de tempo e recursos, focado nos modelos de inovação, transparência, eficiência,
eficácia e compliance.
 
Inteligência fiscal, orçamentária e financeira. Arrecadar com inteligência, garantindo o empreendedorismo, focar
na desvinculação orçamentária anual dos recursos não obrigatórios para áreas prioritárias e investimentos. Gastar
bem, com economicidade, legalidade e zelo.
 
Se antes uma nova política educacional podia ser implementada pela gestão para execução na ponta essa ordem
não é mais correspondente ao modelo de gestão moderna. Para definir que as aulas serão realizadas através de
uma nova política educacional baseada em tecnologia, você não consegue implementá-la sem diálogo,
investimento tecnológico e inovação.
 
Manter e fortalecer o que dá certo. A máquina existe, tem valores patrimoniais, humanos e iniciativas geradoras de
atendimento, conhecimento e recursos. Não inventamos a roda. Descartar o que não dá certo. Tudo que não gera
resultados ou prejuízo é desperdício. Resgatar o que é bom e foi abandonado. O interesse da coletividade sempre
prevalecerá nas decisões.
 
Não dormimos enquanto alguns problemas básicos persistirem em existir em Palmas. A fome é um deles. Aliás quem
tem fome não dorme. Implementação efetiva da política de proteção social das crianças. Não permitiremos
pessoas em situação de miséria absoluta, em situação vulnerável, em desassistência e o crescimento da população
de rua.
 
Eleição livre, gestão autônoma. Gabinete do prefeito será a cidade e não um prédio. Buscar recursos de todas as
formas possíveis. Toda parceria para cidade que gere efeitos positivos será bem vinda. A prefeitura será um
sistema de serviços completo, inspirados nos setores de indústria, comércio e serviços.



PREMISSASPREMISSAS

Realizar efetivamente uma revisão e análise tributária para garantia de justiça social, compreendendo como
funciona a prefeitura na realidade da gestão de seus recursos de arrecadação própria, transferência constitucional
e dispêndios. Garantir que a cobrança seja justa e sem viés em interesses de grupos setoriais mas sim da
população como um todo, especialmente os de menor renda e os empreendedores.
 
A diminuição das diferenças se dá pela equidade dos benefícios. Não permitir que uma baixada do Aureni III fique
anos sem asfalto, que um CAIC deixe de funcionar. É esse olhar humano e conhecedor de cada região da cidade,
e diante disso dar atenção as necessidades das pessoas em primeiro lugar e não aos interesses individuais:
coletividade. Efetivamente garantir serviços diferenciados para essas regiões mais populosas. Um exemplo prático
é colocar um resolve Palmas no coração dos Aureni´s, termos uma unidade da prefeitura funcionando lá. Isso é
garantia de participação coletiva, social e dos benefícios chegarem não só ao centro mas as demais regiões
também.
 
Implantação de um hospital municipal, diante de uma avaliação de gestão das condições de custeio de uma
unidade de porte. Acreditamos que uma ação coletiva e integrada para conclusão do hospital universitária poderá
atender essa demanda específica, onde o município poderá contribuir na instalação e manutenção da unidade, em
regime de parceria contínua.
 
Ordenar uma política para setores produtivos com foco na economia solidária. Toda a proposta se baseia na
necessidade de reduzir a baixa competitividade da economia local, para redução da desigualdade na distribuição
de renda, na necessidade eminente e urgente de monitoramento e avaliação dos serviços e dos programas do
município, considerando a alta dependência das transferências de recursos constitucionais que não garantem
autonomia financeira para o município.
 
Precisamos discutir de forma séria a redução do custo excessivo do transporte na vida do cidadão palmense. Valor
da passagem do transporte coletivo diante dos serviços de baixa qualidade, altos valores de combustíveis e
ausência de infraestrutura para mobilidade limpa e de baixo custo. De acordo com a Iniciativa Cidades
Emergentes e Sustentáveis · ICES, para o desenvolvimento sustentável pleno, devemos prever e atuar no
reordenamento da ocupação urbana, incentivo a novas centralidades, urbanização e requalificação, preservação e
recuperação ambiental, integração dos assentamentos informais, melhoria do transporte coletivo, qualificação do
sistema viário, implantação de serviços de transporte hidroviário, implantação da infraestrutura para o transporte
cicloviário, melhoria das condições de acessibilidade, aperfeiçoamento da gestão municipal, implementação da
segurança viária e prevenção como estratégia para promoção da segurança pública.

Este Plano é popular, construído coletivamente, tem caráter flexível, amplamente transversal e mutável. Nosso foco
é a inovação e a compreensão de que, sempre podemos e vamos ouvir e melhorar.



GESTÃO: utilização de práticas novas
na administração do setor público,
algumas importadas do setor privado,
outras recuperadas dos porões da
história, outras desenvolvidas nas
últimas décadas e semanas. Do ponto
de vista do ensino, é mais vinculado à
práticas de gestão, à funcionalidades e
situação atual da gestão pública. 
 
GOVERNANÇA: compreende todos os
processos de governar. No caso de
Governo é regulamentado por meio de
leis, normas, poder ou formação de
grupos, unidades consultivas,
deliberativas, normativas que sejam
organizadas. Relaciona-se com os
processos de interação e tomada de
decisão entre os atores envolvidos em
um problema coletivo que leva à
criação, reforço ou reprodução de
normas e instituições sociais. Em
termos leigos, poderia ser descrito
como os processos políticos que
existem em e entre instituições formais.
 
INOVAÇÃO: deve ser entendida como
o aumento do padrão de qualidade de
uma política pública através da
geração de mudanças claras no modo
de agir com regularidade em um
determinado tema (saúde, educação,
meio ambiente etc). No Setor Público é
um tema central, que deve ser
analisado e colocado em prática para
superar os desafios existentes na
Administração. Afinal, a inovação gera
resultados positivos não apenas para a
instituição, mas também para os
servidores e para a sociedade em
geral.

Não temos medo da tecnologia
Transformaremos cidadãos em colaboradores

Não ficaremos acomodados na sala
Juntamos ideias e colocamos para funcionar

Estimulamos a economia criativa
Melhoraremos a prestação de serviços usando as mídias sociais

A administração vai conversar
É regrar elementar comprar bem

Transformaremos Palmas em uma escola
Teremos uma marca e não será de gestão será da cidade

CONCEITOCONCEITO

O QUE NOS DEFINE HOJE



SAÚDESAÚDE
      inda nos encontramos em meio a pandemia do COVID 19. Muitos casos já diagnosticados, pessoas curadas, muitos casos de
contaminação ainda virão e lamentavelmente perdemos muitas vidas para o vírus. Esse evento de escala global, colocou em
prova todo o sistema de saúde e seus gestores.

Por aqui, também como em outros lugares, acertos e erros. É perceptível que, o que melhor funcionou em toda rede da nossa
capital foi o capital o humano. Dezenas de profissionais trabalhando de forma ininterrupta para garantir atendimento a cada
cidadão da nossa cidade. Mesmo não tendo tempo para uma preparação prévia mais eficaz do ponto de vista dos insumos e
equipamentos, o município de Palmas contou com o apoio da rede estadual para a disponibilização dos leitos de UTI e com
grande monta de recursos oriundos do Governo Federal para custeio e investimentos na saúde. Dinheiro inclusive, que exige da
gestão exemplar e transparente, algo que foi muito cobrado nos últimos meses.

Contudo, assim como em outros setores, a exemplo das medidas restritivas impostas ao comércio e aos serviços, faltou diálogo
e maior planejamento durante a pandemia, que gera reflexos atualmente e afetará o setor a curto e médio prazo. Inicialmente,
assim que tivemos os problemas na área de saúde, referentes a pandemia o município deveria estreitar suas relações com o
Governo do Estado, garantindo a conjunção de esforços no enfrentamento. Durante esse período, o sistema laboratorial e
ambulatorial teve falta de insumos e medicamentos, o que é inaceitável. Assim como não nos preparamos ao longo de meses,
para que fossem disponibilizados mais leitos de UTI ou até mesmo que utilizássemos recursos tecnológicos como os
empreendidos pelo setor privado, a exemplo da telemedicina. Isso é ausência de gestão e inovação com atenção primária.

Com base na análise de dados coletados do DataSUS, notamos que o atendimento na Atenção Primária (Atenção Básica e
Atenção Especializada) em Palmas-TO operava com menos de 20% de sua capacidade em Abril de 2020 quando comparado
ao mesmo mês em 2018 o que é preocupante. Do ponto de vista de Gestão em Saúde Pública o que nos preocupa também é o
período pós-pandemia, onde os pacientes portadores de doenças crônicas como Hipertensão e Diabetes que hoje estão com
seus tratamentos comprometidos, voltarão em um segundo momento com doenças descompensadas, ocasionando um aumento
de dispêndio aos cofres públicos para regularização desta situação. Ademais, os cidadãos e cidadãs que possuem sintomas,
hoje iniciais, de doenças oncológicas, que poderiam ser diagnosticados e tratados precocemente, serão penalizados com a
fatalidade do tratamento paliativo.

Por isso, propomos como principal iniciativa, dentre tantas outras, a efetiva universalização do SUS. Garantindo atendimento
quantitativo e qualitativo, equidade e integralidade. É necessário buscar soluções para que o cidadão ao se dirigir para uma
unidade em busca de consulta, deve ser atendido. Pensar que os exames são muito importantes para garantia de um
diagnóstico eficaz que possa garantir o tratamento correto e a cura da enfermidade. Precisamos e vamos agir para
implantação de integração entre a tecnologia e o atendimento, especialmente para o atendimento básico quanto para
inovação a exemplo da telemedicina. São ações que, mesmo dentro de suas limitações, podem auxiliar na redução da grande
demanda presencial nas UPAS e UBS, evitando aglomerações durante e pós pandemia, evitando o aumento do contágio da
Covid-19 e de outras enfermidades. A cidadã e o cidadão palmense precisam ter a certeza de que farão a escolha certa, com
gestores que tenham intenção efetiva e foco.

Nossa cidade compreenderá, com nossas propostas e ações a partir de 2021, que é possível e necessário ter gestão efetiva,
com foco no atendimento a pacientes de baixa complexidade, no direcionamento a saúde aos pacientes que estão
desassistidos, desde uma simples renovação de suas receitas de uso contínuo a aqueles pacientes que fazem parte do grupo de
risco e não devem ou podem procurar atendimento presencial por queixas de baixa complexidade. Que não haverá mais filas
de atendimento de consultas e exames, e que por meio de parcerias é possível sim termos uma unidade hospitalar em nossa
cidade.
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Traduzir efetivamente em ações a universalização, equidade e integralidade do SUS em Palmas. Precisamos garantir o
funcionamento do sistema com gestão, não permitindo que problemas básicos fiquem sem solução, a exemplo do não
atendimento ao cidadão de consultas e exames básicos, a falta de médico nas escalas das Unidades Básicas de Saúde, a
ausência de um sistema integrado de atendimento das unidades do município, entre outros problemas. Não podemos
aceitar sem que haja uma solução viável as filas de pessoas, que vão de madrugada para as unidades afim de garantir
senha de atendimento, sendo que muitas pessoas acabam retornando para casa sem atendimento. Isso é falta de
humanização no atendimento e de organização da gestão da prefeitura.
 
Como parte da universalização da saúde pública em nossa capital, e ainda considerando as premissas do SUS, vamos
promover ações de redução das desigualdades, avaliação as necessidades distintas, investindo onde efetivamente a
carência é maior, garantindo equidade no atendimento. Precisamos atender as pessoas e suas necessidades, integrando
todas ações, com promoção da saúde, prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Precisamos ter articulação da
saúde com as demais políticas públicas, em regime transversal e universal, assegurando uma atuação em diferentes áreas,
repercutindo diretamente na qualidade de vida de toda população.
 
Por meio da tecnologia, promover uma gestão integrada dos centros de assistência à saúde, interligando o sistema com
serviços de emergência como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, a rede de Postos de Atendimento (P.S. e Hospitais)
com extensão as ambulâncias e carros de resgate, via receituário online reduzir o estoque de Medicamentos, estabelecer o
sistema de Controle de Disponibilidade de Leitos, Médicos e Ambulâncias.
 
Vincular anualmente todos créditos orçamentários não utilizados para a saúde aumentando custeio e investimentos.
Inteligência orçamentária a favor da vida das pessoas.
 
Promover a ampliação da rede de atendimento ambulatorial e laboratorial, para garantir maior rapidez no atendimento e
nos resultados dos exames e diagnósticos de toda a população, evitando assim o agravamento de comorbidades,
problemas crônicos e o avanço dos sintomas e problemas decorrentes de doenças curáveis. Por meio de parcerias com o
setor privado ampliar o atendimento laboratorial e ambulatorial, promovendo ainda o credenciamento da rede privada para
realização de cirurgias eletivas de baixa complexidade.

Implantação de um sistema de entrega de medicamentos para pessoas que precisam de cuidados especiais (dificuldades
de locomoção) e de baixa renda, a exemplo do programa criado na cidade de Senador Canedo. Isso poderá ser feito em
caráter experimental diretamente das farmácias instaladas nas UPAS das regiões norte e sul da capital, inclusive com a
utilização da rede de mototaxistas da cidade, gerando ainda movimento econômico para o setor.  
 
Implantação das unidades móveis de consulta, para exames, diagnósticos e cirurgias diretamente nas regiões da cidade.
Especialmente nas escolas e regiões mais vulneráveis. Oftalmologia e saúde bucal serão as prioridades.
 
Buscar incansavelmente a ampliação os repasses de recursos federais para custeio da saúde, e para promoção de ações de
saúde preventiva. Obesidade por exemplo é um problema grave na sociedade que tratado corretamente pode ter solução e
uma redução grande nos casos de atendimento nas unidades de saúde.
 
Implantar em quatro anos pelo menos mais 4 unidades básicas de saúde. Uma por ano! Um desafio mas vamos conseguir,
atuando na destinação de emendas parlamentares. Afinal, todos os deputados moram em Palmas portanto precisam investir
aqui. 
 
Criar um programa de saúde específico para os servidores que atuem em atividades insalubres.

Precisamos e vamos acabar com as filas de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, por meio da implementação de
um sistema de agendamento de consultas para evitar filas nas unidades e para garantir que a pessoa seja efetivamente
atendida, inclusive permitindo a integração de um sistema único de atendimento entre as unidades existentes. O desafio
que iremos transpor será ofertar com tecnologias diferentes, presencialmente, por telefone e via internet.
 

PROPOSTASPROPOSTAS



PROPOSTASPROPOSTAS

Implantar o Programa “Saúde Digital”. Um programa de atendimento que se utiliza das novas tecnologias, especialmente
para a triagem de pacientes. Precisamos compreender que o sistema não pode se demonstrar frágil diante dos desafios
impostos pela pandemia bem como para outras situações que acarretam em sobrecarga do sistema, não permitindo que
sejamos surpreendidos com novas doenças altamente contagiosas e de grande taxa de morbi-mortalidade. Antes do COVID
19 e ainda agora durante a pandemia, ficou demonstrado que o atual sistema da capital não está preparado para
adversidades. E dentro da nossa visão, a saúde deve ser informatizada e utilizar as diversas tecnologias da atualidade para
aproximar o paciente da Atenção Básica em Saúde. Com este Programa, poderemos promover a implantação do sistema
de atendimento e monitoramento remoto da saúde. É a UPA virtual, onde na palma da mão, com seu smartphone, o cidadão
poderá realizar sua consulta médica, agilizando o atendimento e evitando a lotação das unidades de saúde.
 
Implantação da Unidade de Pronto Atendimento da Mulher, exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade,
vítimas de violência. A unidade deverá concentrar serviços básicos para este público específico (atendimento médico,
ambulatorial, delegacia da mulher, etc.). Deve ser implantando com a parceria do Estado.

Implantar o Banco de Medicamentos Solidário, um Programa que reunirá, classificará e redistribuirá remédios não mais
utilizados, com data de validade preservada. O serviço também será uma saída para doação de medicamentos ociosos,
cujo descarte invariavelmente é a lata do lixo.

Saúde única. Aprovar lei municipal criando o Departamento de Saúde Única (saúde animal/humana/ambiental), que atuará
articulada. O departamento participará da elaboração e implantação do Plano Municipal de Controle de Zoonoses e
Arboviroses e será o articulador de todas as iniciativas para proteger a biodiversidade na cidade e as ações referentes aos
animais de estimação. Apoio às entidades de Causa Animal. Curso municipal para formação de agentes voluntários bem-
estar animal e posterior apoio à ação deles na cidade.

Realizar promoção do aumento de atendimento do AMAS, afim de garantir celeridade na fila existente e ainda otimizar o
atendimento do público que já demanda os serviços da unidade.

Promover uma agenda política forte e plural, com todos os poderes, entidades e parlamentares para conclusão do Hospital
Universitário em Palmas. A obra está paralisada devido os contingenciamentos de recursos para as Universidades Federais.
Precisamos, portanto, com articulação e investimentos coletivos buscar a conclusão dessa obra permitindo que nossa
capital tenha um novo hospital, com especialidades e que contará com a fundamental parceria do município.



EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO
    emos orgulho da educação de nossa cidade. Dos nossos profissionais que atuam nas escolas, garantindo
merenda de qualidade, suporte e atenção as nossas crianças, segurança e salubridade para cada aluno e acima
de tudo, a garantia de conhecimento. Um setor que ao longo de diversos governos, tivemos gestores preocupados
com o desenvolvimento educacional de nossas crianças. Chegamos a patamares superiores na região Norte do
país, ocupando lugares de destaque.
 
Contudo, garantida a qualidade do ensino, talvez não tenhamos compreendido que passamos por mudanças
sociais profundas, algumas até mesmo invisíveis. A escola é ambiente de disseminação de conhecimento,
formadora de pessoas. É o maior aparelho social existente em uma cidade. É nela que se acolhe, alimenta e
oferece informação. Assim como deve ser uma fonte de aparelhamento para uma realidade social e profissional
dinâmica, que deve considerar os abismos sociais existentes em todo o país. Como aparelho social, a escola não
pode ser excludente, ela deve ser inclusiva.
 
Precisamos compreender que essas mudanças, se referem aos problemas psicossociais que incidem sobre os
profissionais e a escola, no processo de transferência educacional promovido por pais em razão das necessidades
comerciais, exigindo maior esforço de trabalho da comunidade e ao mesmo tempo forçando a escola e cuidar
ostensivamente de crianças e jovens. E neste momento enfrentamos esse paradoxo.
 
A comunidade, em primeira ordem, não compreendeu que o fechamento das escolas trouxe um grande problema
de natureza social, por ser um aparelho de proteção. Posteriormente, observamos que, a inclusão digital na
verdade é excludente, afinal o acesso a internet banda larga é precário, a maioria das pessoas que usam o
sistema público possuem pacotes de acesso limitados e não possuem aparelhos adequados para utilização das
ferramentas via web. Além disso, está absolutamente comprometido, o sistema de monitoramento e avaliação do
processo ensino aprendizado. Portanto, vislumbramos um abismo educacional, que exigirá correção de rota nos
processos presenciais até então estabelecidos e de caráter qualitativo inquestionável.
 
Portanto, propomos que, a educação em Palmas seja efetivamente inclusiva. Precisamos e vamos em 2021,
trabalhar em regime de contraturno e reforço, adquirindo e oferecendo novos equipamentos, promovendo o
treinamento continuado das equipes, e também dos pais. envolver a comunidade escolar, oferecendo acesso a
internet banda larga para fins de conhecimento especifico, fortalecendo a iniciativa mundial de um modelo
educacional híbrido, garantidor de conhecimento em todas as ferramentas e meios, presenciais e telepresenciais. 
 Essa é nova educação para o mundo e para nossa capital.
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Educação para a democracia, a tolerância, a cultura de paz, a superação de preconceitos de cor, gênero, classe e credo. 
 Para a promoção efetiva do conhecimento e contato com a realidade do bairro e da cidade. Educação ambiental.
Educação Digital, com o objetivo de proporcionar aos estudantes a formação necessária para lidar com as frentes múltiplas
de informação na Era do Big Data. Convivência e responsabilidade com as outras espécies de seres vivos. Convivência com
a terra viva em hortas e agricultura. 

Tornar a educação efetivamente inclusiva. Com a pandemia, emergiram os problemas que tornam a educação excludente
para os alunos da rede municipal de Palmas. O novo processo educacional na ordem mundial passará obrigatoriamente
pela inclusão digital e Palmas demonstrou que não possui oferta em larga escola nas regiões mais carentes de internet e
equipamentos.

Implantação da política de formação permanente para os profissionais da educação, especialmente para lidarem com os
fatores psicossociais, socioemocionais e vulnerabilidades. A saúde e o desenvolvimento social tem que se fazer presente nas
escolas. Toda a sociedade precisa compreender que temos outra pandemia em curso. A ansiedade, depressão e outros
problemas de natureza comportamental tem atingido cada vez mais pessoas em todas as idades e de todas as classes
sociais.

Oferecer atividades de contraturno escolar e reforço em razão dos prejuízos causados pela pandemia, levando em
consideração o sistema “figital”, físico e digital, em modelo híbrido, por meio presencial e a distância, com a oferta de
atividades de reforço escolar dos conteúdos de ensino regular bem como de outras atividades extensivas na abordagem de
temos socioemocionais, meio ambiente, cultura, desenvolvimento criativo, etc.

Implantação do Programa Cidade Criativa para formação de uma rede colaborativa em prol da educação, reunindo
voluntários, instituições públicas e a iniciativa privada, visando essencialmente propor iniciativas de desenvolvimento para
educação. 

Ampliar de forma irrestrita o atendimento das creches e berçários, garantido a redução da carga de trabalho de dezenas
de mulheres, permitindo que elas possam se manter no mercado de trabalho, bem como ter a garantia de trabalhar
sabendo que seus filhos estão cuidados, em local salubre e educacional.

Fomentar o conceito de Cidade Digital, com a Instalação de telecentros a custos reduzidos, disseminação de terminais para
consultas e reclamações por parte dos cidadãos e acesso à Internet para os cidadãos, com foco na produção de
conhecimento. 

Promover a Cidade Digital para Educação, com a integração das escolas a outras instituições de pesquisa e ensino,
melhoramento e implantação de laboratórios de informática; capacitação continuada dos professores, gerenciamento dos
conteúdos exibidos, disseminação do conteúdo pedagógico em mídia digita, fomento a novas práticas pedagógicas,
facilitador de contato entre professores e Secretaria de Educação através de mensagens pela rede, otimização do grau de
aproveitamento de recursos econômico/financeiros, melhoria na qualidade do ensino, enriquecimento das aulas pelo uso de
mídia digital, novas propostas de aula, mais dinâmicas e atualizadas, incentivo à busca de novos conteúdos, elevação da
qualidade da experiência de aprendizagem, promover o ensino baseado em entretenimento educacional, produção local de
conteúdo multimídia pelos alunos, tornar a sala de aula um ambiente de aprendizagem ativo, promover o aumento do
interesse no processo de aprendizagem, disseminar o conceito de conhecimento coletivo, estabelecer a integração entre
aluno e professor, e mesmo entre alunos, enfim efetivamente promover a alfabetização digital.

Promover o atendimento psicossocial de crianças e jovens, com a identificação de fatores e fatos geradores de depressão,
ideação suicida, automutilação e ansiedade. Bem como promover por meio de unidade específica, o atendimento
psicológico continuado deste público, garantindo saúde mental e maior qualidade de vida e do ensino.
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Aquisição e disponibilização de equipamentos adequados para os estudos remotos na educação, especialmente tablets
para o reforço escolar, conteúdo regular, conteúdo de contraturno e treinamento para alunos e professores, implantando
ainda softwares virtuais de acompanhamento de tarefas. 

Implantação das Unidades do Saber, que são unidades de multiacesso tecnológico e de conteúdo, onde haverá
disponibilização de internet banda larga para os usuários cadastrados. Deverá ser oferecido por meio da Secretaria da
Educação em praças que serão revitalizadas, a fim de que os jovens tenham uma extensão da sua escola, agregando as
necessidades voltadas ao lazer, esporte, leitura, acesso ao computador e internet. Essa ideia utiliza o que já existe como
estrutura da cidade, cabendo apenas a implantação em pontos estratégicos, especialmente na região sul da cidade, e
revitalizá-los adequando para o formato ideal considerando o clima.

Implantar um centro de recursos tecnológicos com equipe multidisciplinar para planejar e desenvolver soluções tecnológicas
para a educação com vistas a desenvolver soluções híbridas para a educação municipal.

Estimular a implantação e implementação de cursos técnicos e tecnológicos em parceria com a iniciativa privada e o
governo estadual e federal.

Instalação de um núcleo de atendimento psicológico para jovens matriculados nas redes de ensino municipal e promoção
de parcerias com entidades da sociedade civil para atendimento de jovens nas regiões periféricas mais vulneráveis.
 
Promover uma ação específica de identificação de crianças com autismo matriculados nas unidades de ensino, afim de
garantir atendimento adequado para esses alunos e ajudar as famílias a compreender este transtorno e a melhor maneira
de tratá-lo.

Promover as parcerias com as faculdades e universidades, por meio de um programa de bolsas de contrapartida a pessoas
recém formadas, instituindo residências em áreas diversas, criando um sistema de capacitação, com a contratação de
profissionais e ampliando o atendimento a população. Assim poderemos aumentar o atendimento na saúde, educação,
assistência, infraestrutura, mobilidade, entre outras áreas.

Garantir vagas em creches. Ao invés de fechar precisamos abrir vagas de creches para Palmas, ampliando o atendimento
das creches nas escolas que já existem afim de garantir que a estrutura atual seja utilizada para o atendimento do que é
prioridade, inclusive atendendo de forma integral também o sistema dos anos iniciais.
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    nevitavelmente estamos em processo de aceleração e automação dos processos. E essa não deve e não pode
ser uma iniciativa exclusiva do setor privado. A pandemia e até mesmo o desenvolvimento das iniciativas de
aprimoramento no monitoramento dos órgãos de controle, nos mostra a necessidade de elaborar e implantar
iniciativas de melhoria da gestão pública. Palmas infelizmente, está muito atrasada.
 
Precisamos compreender que, o sistema de acesso a informação precisa ser aprimorado, e que a transparência é
benéfica para gestores e mais ainda para população, que passa a compreender melhor o funcionamento da
estrutura do município e suas iniciativas. Gastar bem os recursos públicos deixou de ser algo a se comemorar e
passou a ser premissa de uma gestão eficiente. Tudo isso sem governança pode ir por água baixo. Governança na
verdade é diálogo interativo e colaborativo na gestão, afim de evitar decisões equivocadas, sobreposição de
ações e mais custos desnecessários para a máquina. E este exercício é para quem liderar.
 
Um exemplo grave de ausência de governança vivemos hoje, com a ausência de capacidade de diálogo plural no
período de pandemia, prejudicando diversos setores que não possuem orientação ou solução para o seu problema.
O setor de bares e restaurantes é um e em contraponto de outro setor 13 berçários fecharam suas portas em
Palmas. Isso é pluralidade, e onde não há governança, resta o prejuízo.
 
Para isso existe a inovação. Gestão inteligente e governança plural só são possíveis por meio de iniciativas
inovadoras. E é essa a proposta que trazemos para o nosso plano. Esse tripé de soluções que passa pela
valorização humana da fantástica mão da obra da cidade de Palmas e pela implementação tecnológica para
melhorar a automação de serviços e respostas para população. Sem esquecermos que, ética, transparência e
compromisso são premissas básicas permeadoras de qualquer iniciativa de pleito ou gestão, e que aqui se fazem
presentes.
 
Por isso propomos diálogo permanente, valorização dos profissionais, automação da gestão para a máquina e
para os serviços ao cidadão, cuidado e transparência com o dinheiro do cidadão, correta destinação dos recursos
e eficiência. Na prática vamos fazer cidadão perceber que o setor público pode deixar de ser um ambiente
burocrático, lento, onde uma simples solução se torna um problema colossal. Com muito trabalho, conduzir
efetivamente nossa cidade a inovação.
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Implantação do núcleo de tecnologia completa, onde uma equipe deverá otimizar todos os processos interativos da
prefeitura, desde natureza processual, documental até a compilação de dados em tempo real da gestão para garantir
assertividade e eficiência nas decisões de gestão.

Parametrização Seletiva de Ordenadores de Despesa. Todos os ordenadores de despesas a serem contratados pela
Prefeitura deverão apresentar os dados e informações exigidos para que seja contratado, especialmente os Secretários,
Presidentes e equivalentes dirigentes.

Implementação da política de direitos e deveres do servidor com vinculações claras da política de ajuste dos subsídios e
vencimentos a produtividade e aos percentuais de acréscimo de receita anual. Criar a mesa permanente de negociação e
diálogo com todas as categorias representadas tendo um único propósito, a formação de acordos coletivos e não
individuais por categoria. A ideia é colocarmos sobre um único regramento a política de responsabilização, incentivo,
avaliação e aumentos para os servidores. Cada categoria terá metas estabelecidas e quem realizará o ajuizamento não
serão eles mesmos, mas a sociedade por meio de ferramentas participativas de avaliação dos servidores, com critérios
justos e identificação. 

Implementação do Plano Participativo Para Palmas. A sociedade propõe, auxilia na implementação e fiscaliza a execução.
A ideia é que também façamos a implantação das smarts demandas. Com um celular o cidadão documenta, faz o pedido
dos serviços, mostra e avalia o atendimento. Terão equipes apenas para cuidar disso em cada setor da cidade. Da poda
aos serviços de tapa buraco. 

Implantação do Compliance de controle da gestão. Primeiro garantir total transparência dos gastos públicos. Propiciar a
integração do Controle Interno, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Municipal e Assessorias Jurídicas,
garantindo mais rapidez, eficácia e transparência nos processos públicos. Ética nas ações e respeito com o dinheiro público
serão regras intransponíveis. 
 
Plebiscito dos grandes eventos: ouvir a população de Palmas sobre o que ela realmente quer como opção de lazer
prioritária, especialmente sobre os que demandam muitos recursos públicos. Poderemos assim apresentar os argumentos
prós e contras e saber o que a população pensa. Podemos garantir que toda população será contemplada, seja com o
carnaval da fé ou com o carnaval de rua, etc.

Criação do cadastro local de preços de produtos e serviços para orientação e parametrização de preços médios e menores
valores das compras públicas, com as descrições específicas dos produtos item obrigatório. Garantia da reformulação dos
processos de compras da prefeitura.

Novas normas para ventilação, permeabilidade, iluminação e arborização nas edificações, loteamentos, inclusive nas
habitações sociais. IPTU Verde. 

Integração das compras com sistema patrimonial. Deverá ser automático em sistema unificado.

Implantação da TV da Prefeitura para disseminação de conhecimento, transparência e publicidade permanente.

Estabelecer os leilões eletrônicos permanentes de bens inservíveis, lixo eletrônico, frota de veículos, mobiliário inadequado,
entre outros objetos patrimonializados que se tornaram obsoletos ou inutilizados como fonte de garantia de receita para
novos investimentos estratégicos.

100% da frota da prefeitura, dos terceirizados e de parceiros com etanol ou eletrificados.

Cuidar efetivamente dos nossos servidores, criando e implementando a comissão permanente de prevenção de acidentes.
Promover a realização de exames periódicos nos Funcionários do Aterro Sanitário e dos Cemitérios. Vamos fornecer
equipamentos de proteção individual - E.P.I.´s, a todos conforme a necessidade de cada unidade de da gestão.
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Criação de três unidades de gestão autônoma para Palmas. A primeira para o setor de transportes e mobilidade, a segunda
para o esporte e a terceira de políticas para mulheres. Estas unidades terão autonomia orçamentária, estrutura
administrativa e recursos para o desenvolvimento de suas ações.

Utilizar o Parque do Povo como estrutura complementar do Paço Municipal. Adaptar todo o projeto para que aquele local
possa ser utilizado como estrutura de serviços e órgãos da Prefeitura, reduzindo os valores com locação predial de toda
máquina e garantindo usualidade para a estrutura. Com os valores gastos atualmente com aluguel, em 4 anos com a
economia dos aluguéis construímos um prédio novo para Prefeitura.

Criação de uma autarquia autônoma de trânsito e transportes, inclusive para garantia da aplicação do Plano de Mobilidade
Urbana. Trânsito deve ser vida e não morte. Também vamos separar a estrutura da guarda metropolitana e da defesa civil,
entes que podem atuar de forma conjunta mas independentes.

Implantar o sistema móvel do Resolve Palmas, onde um caminhão de atendimento de serviços básicos poderá percorrer os
bairros da cidade com o atendimento da prefeitura municipal mais perto de cada cidadão.

Estabelecer o Programa “Prefeitura do Povo”. Todos os meses vamos despachar de uma região da cidade o dia todo. Vamos
em todas as quadras levando a estrutura móvel do Resolve Palmas, ouvir a população local e procurar resolver todos os
problemas daquele bairro.

Implantar o Programa “Ciclista Servidor”, nos moldes da política estabelecida no Plano de Mobilidade Urbana da cidade de
Salvador. A ideia consiste no servidor público se deslocar de bicicleta de sua residência até o trabalho, durante 15 dias úteis
por mês, ganhando abono mensal de um dia de serviço.

Implementar o uso permanente da tecnologia e da inovação como fator diferencial da gestão, como foco na eficiência e
eficácia. Faremos isso com o uso da inteligência aplicada através de softwares de coleta de dados que o cidadão dispor.

Estabelecer um canal de comunicação efetiva, direta com o cidadão, coletando e solucionando os problemas. Para
implementação de uma cidade utilizaremos o conceito dos "portais de inovação" recebendo e retornando ao cidadão
informações, críticas, problemas e ideias para resolver as questões públicas.

Utilização da inteligência artificial como ferramenta de atendimento: os "chatbots" de atendimento. Uma tecnologia
utilizada amplamente por empresas para fazer o atendimento de serviços, focado no atendimento e agendamento de
atendimento de serviços básicos ao cidadão, como por exemplo a simples emissão de um documento digital.

Reduzir o tempo de abertura de novos empreendimentos e empresas, agilizando os processos de abertura e tornando mais
atrativo o sistema de empreendedorismo na cidade. Faremos com a concentração dos serviços, desburocratização do
sistema de emissão de documentos obrigatórios e parceria com os órgãos do Governo a exemplo da Jucetins.
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