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INTRODUÇÃO 
 

      O presente Plano de Governo tem como objetivo apresentar as principais propostas 

do candidato Dr. Joaquim Rocha Pereira, do PMB - Partido da Mulher Brasileira, a 

prefeito de Palmas, e da “Chapa A Força que Vem do Povo”, sob o tema 

“Honestidade Acima de Tudo, Deus Acima de Todos”, para a administração 

municipal no período de 2021-2024. O conteúdo das propostas aqui apresentadas foi  

desenvolvido e  formatado  a partir  da  experiência adquirida  ao longo de sua trajetória 

de vida, como médico, vereador, empreendedor, pai de família, filho desta terra e 

profundo pesquisador das carências, deficiências, demandas, problemas e também das 

potencialidades da Capital, município e região metropolitana. 

Aqui estão, de forma sintética, em ordem alfabética, o resumo de como será e o que 

pretende fazer em cada área de atuação da Prefeitura de Palmas em sua gestão. 

Técnicos e especialistas das mais variadas áreas, engenheiros civis e de tráfego, 

urbanistas, arquitetos, ambientalistas, empresários, estudantes, religiosos, 

representantes de todos os segmentos colaboraram com a elaboração e formatação de 

seu PLANO DE GOVERNO, com o compromisso de fazer de Palmas uma capital 

moderna, acolhedora, humana e sustentável onde as pessoas tenham qualidade de vida, 

oportunidades para crescer e viabilidade para investir. 

Evidentemente uma gestão responsável, moderna e inteligente precisa contemplar 

todas as áreas da cidade, do município como um todo e da vida das pessoas em 

sociedade, com todos os seus segmentos, como também políticas públicas que vão 

desde a base da pirâmide social à vida empresarial, crescimento e desenvolvimento da 

cidade, como metrópole e centro de atenção e de decisão do Estado. 

O Plano aqui apresentado traduz resumidamente o anseio e as necessidades prementes 

da sociedade e o comprometimento de uma gestão transparente e participativa com a 

população palmense. Vem daí o slogan “A Força que Vem do Povo”, porque 

entendemos que força é poder, e conforme o artigo 1º, Parágrafo Único da Constituição 

Federal, o poder emanda do povo (Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado democrático de direito e tem como fundamentos: I -  a soberania; II -  a 

cidadania; III -  a dignidade da pessoa humana; IV -  os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa; V -  o pluralismo político.  Parágrafo único. Todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição.). Esse Plano de Governo trata-se de uma proposta de política 

pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social com o cunho de 

crescimento, ordem e progresso. Procurando contemplar, para todos os setores, ideias 

inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional e transversal, e a 

busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito 

municipal, estadual e federal, tanto na esfera pública como na privada, de forma que 
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estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social e da 

cidadania. 

As propostas aqui apresentadas como Plano de Governo, previstas para serem 

implementadas no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, são 

metas a serem cumpridas pel o candidatodo durante sua gestão á frente da 

administração municipal Palmas, são metas que visam beneficiar toda a população 

palmense, com resultados altamente positivos para toda a sociedade. 

No momento atual, diante da crise sanitária por causa da pandemia da Covid-19 e de 

tantas outras mazelas, observa-se que um dos maiores anseios da comunidade está 

voltado para a área da Saúde, como também a preocupação com o surgimento do 

Coronavírus e de diversas outras endemias, epidemias e pandemias que tem atingido 

boa parte da população nos últimos tempos e que podem e provavelmente surgirão no 

futuro; como médico, pesquisador e ator dentro do sistema de saúde pública, pretende 

ampliar gradualmente os serviços já existentes no município e implantar outros, 

especialmente o que se refere ao Protocolo da Vida e a introdução das práticas, 

conhecimento, prevenção, orientação, procedimentos e tratatamentos através da 

Medicina Integrativa, associada e não desprezando os valores e os protocolos 

tradicionais da cultura alopática, para que juntos garantam à comunidade uma 

assistência digna e contínua, através das estratégias e propostas que constam no corpo 

deste Plano. 

Há de se considerar que hoje Palmas, como Capital de Estado e por estar localizada 

numa posição geograficamente privilegiada no mapa do Brasil, com distâncias médias 

de 1.000 quilômetros entre as mais próximas capitais – como Aracajú/SE (1.662 km), 

Brasília/DF (973 km), Cuiabá/MT (1.784 km), Goiânia/ GO (874 km), Terezina/PI 

(835 km), Belém/PA (1.641 km), São Luís/ (964 km) e Salvador/BA (1.114 km) – está 

se tornando um polo universitário, e vemos a expansão do ensino superior nas mais 

diversas áreas de formação acadêmica, realidade que demanda a adoção de 

investimentos, atenção, logística, estudos técnicos, estrutura e estratégias capazes de 

garantir aos alunos, docentes e demais profissionais da Educação o acesso a postos de 

trabalho e unidades educacionais. Nessa perspectiva, esse Plano contempla as 

estratégias voltadas à geração de  emprego para os jovens, a exemplo  do estímulo  à 

implantação  de empreendimentos industriais no município, as incubadoras e empresas 

juniores (Lei 13.267/201), além evidentemente de políticas públicas educacionais que 

também venham atender e melhorar as demandas a cada nível de ensino e escolaridade  

–  desde o berçário até  a  Educação de Jovens e Adultos – que a partir desse Plano de 

Governo passam a ser  prioridades no município de Palmas, com implantação de 

programas de capacitação, formação empreendedora e reabilitação profissional com 

intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades às novas gerações e 

pessoas com traumas e deficiências provenientes de acidentes e doenças que precisam 

de preparação para serem reinseridas no mercado de trabalho, oportunizando também 

a continuidade dos estudos sem nenhum prejuízo devido algum tipo de deficiência ou 

limitação. 
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Palmas tem como um dos pilares da sua economia local a atividade agrícola 

(agricultura e pecuária), haja vista que é uma cidade implantada e edificada numa 

região predominantemente agrícola. Sendo assim é impossível pensar no 

desenvolvimento da economia local sem projetos que possam fortalecer a atividade 

agrícola, com base no desenvolvimento rural sustentável, pensando na geração de 

empregos no campo e na cidade, com um macro aproveitamento desse potencial 

agrícola, terras produtivas de toda a região e excelentes estradas vicinais. Por essa 

razão, se pretende fortalecer a relação com instituições do sistema produtivo, que 

atuam no âmbito municipal e regional para a implantação e desenvolvimento de 

culturas que venham produzir em grande escala alimentação saudável, para consumo 

interno e exportação, com política de valorização do homem do campo. 

Este Plano de Governo não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas 

um esboço das principais ações que serão empreendidas, estando aberto a outras 

contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da 

gestão quando a administração se abrirá à participação da comunidade. 
 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                

Dr. Joaquim Rocha Pereira                                                                                                           

PREFEITO 
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Plano de Governo 

Partido da Mulher Brasileira 

Dr.Joaquim Rocha Pereira 

 

• ÁREAS ABANDONADAS: 

       Nós temos em Palmas várias e grandes áreas abandonadas bem como 

muitos lotes vagos. Esses locais normalmente se tornam focos de insetos,  

ratos, escorpiões, cobras e principalmente do mosquito aedes-aegypti, vetor 

e transmissor de várias viroses, ou viram depósitos de lixo comprometendo 

a saúde dos moradores das imediações. Como prefeito irá trabalhar para que 

esse número de áreas abandonadas seja reduzido, e possa dar lugar a 

residências, comércios e indústrias, inclusive tendo projeto de implantar 

hortas comunitárias medicinais.  

 

 

• ACESSIBILIDADE: 

 

Temos que olhar atentamente para as pessoas com comorbidade, 

mobilidade reduzida, portadores de deficiência (principalmente visual), 

cadeirantes, idosos, grávidas, obesos e outros. E este olhar não apenas para 

fazer vista grossa, e sim para atendê-los, cuidar dessas pessoas com amor, 

carinho, respeito e atenção. Melhorar a ACESSIBILIDADE aos órgãos 

públicos, praças, praias, comércio, feiras e locais de eventos e lazer e 

principalmente às ruas e avenidas de Palmas. É uma obrigação do Poder 

Público Municipal. Como Prefeito estará sempre com a Lei 10.741 

(Estatuto do Idoso) em cima da mesa, no seu gabinete. Da mesma forma 

que também estará com a nossa Constituição Federal, a Constituição 

Estadual e a Lei Orgânica do Município de Palmas. 
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• AEROPORTO INTERNACIONAL DE CARGAS: 

     

             O Dr. Joaquim Rocha irá apresentar o projeto de adaptação do 

Terminal Internacional de Cargas de Palmas. Para isso acionará o Governo 

do Estado do Tocantins e Governo Federal, e convidará para a mesa de 

discussão a ACIPA (Associação Comercial e Industrial de Palmas), todo o 

Sistema S (SESC, SENAI, SEBRAE e SENAR), Ministério do 

Desenvolvimento Regional, FAET, Secretaria do Estado do Planejamento, 

Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco Mundial, Infraero e outras 

instituições. 
         
 

• ANEL VIÁRIO: 

 

     O trânsito de caminhões e carretas deve ser direcionado para o anel 

viário, assim como acontece nas grandes cidades e capitais. O Dr. Joaquim 

Rocha concluirá e interligarár os 4 extremos da cidade por uma grande 

avenida de pista dupla, para descongestionar o  centro da cidade. Ao  longo 

do  anel viário  de Palmas  incentivará  a instalação de médias e grandes 

empresas não poluentes, principalmente na área de transportes (como já 

acontece na TO-050), distribuição, concessionárias, oficinas para veículos 

de  carga pesada e logística. Esse anel viário será complementado numa 

segunda etapa com ampliação até a Agrotins. 

 

 

• CEASA: 

 

A Ceasa de Palmas deve fomentar a produção agrícola, 

hortifrugranjeiros e geração de empregos. Um estudo técnico sobre esse 

órgão será feito, inclusive sobre viabilidade e localização. A gestão 

municipal apresentará ao Governo Estadual proposta sobre mudança da 

posição geográfica daquele centro de abastecimento que atualmente é 

inviável para comerciantes, clientes e consumidores da regiões central e 

norte, como restaurantes, supermercados e donas de casa. 
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• EDUCAÇÃO: 

 

Uma das principais bandeiras deste Plano de Governo é a valorização 

dos professores. educadores e demais profissionais da Educação. A 

Administração Municipal irá incentivar as modalidades *EJA(Educação 

para Jovens eAdultos)* e *Encceja Exame Nacional para Certificação 

de Competências de Jovens eAdultos,* . Também será incentivado o 

ensino de Libras na Rede Municipal de Ensino.  Não irá  desprezar  a  

capacitação, qualificação,  adequação  e  reciclagem profissional.  Irá criar  

a  *Escola  Municipal  de  Empreendedorismo, Associativismo e 

Cooperativismo*, com linhas de crédito para os melhores projetos 

qualificados, que poderão iniciar seus empreendimentos em incubadoras 

da Prefeitura de Palmas, administrada pela Secretaria Municipal da 

Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo, que funcionará em 

parceria com o Banco Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Fomento 

 

 

 •   RESUMO: 

 

Objetivo: Promover uma educação básica de qualidade com resgaste do 

patriotismo, amor à bandeira e valores éticos, cristãos e familiares. 

✔ Priorizar os investimentos no ensino infantil e fundamental com ênfase 

na alfabetização e raciocínio lógico através de um ensino lúdico, com atenção 

à educação especial; 

✔ Implementar o Projeto Político Pedagógico nas escolas com 

participação efetiva da sociedade (pais e alunos das escolas envolvidas), e 

priorizar o seu cumprimento; 

✔ Promover Processo Seletivo Simplificado (provas escritas e entrevista) 

para a nomeação do corpo diretivo das escolas (Diretores, Supervisores, 

Coordenadores e Orientadores); 

✔ Investir na formação continuada de professores através de patrocínio 

em cursos de pós-graduação em suas áreas de atuação; 
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✔ Implementar processo avaliativo nas escolas com vistas a mensurar o 

aprendizado de forma a evitar que alunos prossigam seus estudos sem o devido 

conhecimento adquirido; 

✔ Utilização dos produtos do “cinturão verde” de Palmas na 

Alimentação escolar (merenda escolar); 

✔ Inserir na grade curricular pedagógica disciplina que ensine e incentive 

as crianças a utilização de alimentos naturais ao invés de industrializados, com 

a participação efetiva dos pais e/ou responsáveis, com a finalidade de criar uma 

cultura de alimentação orgânica e saudável; 

✔ Investir na Educação de Jovens e Adultos – EJA com oferta de vagas 

em todas as escolas municipais no período noturno; 

✔ Incentivar o ensino de LIBRAS na rede de ensino infantil e 

fundamental, com a qualificação de professores para esse fim; 

✔ Criação da Escola Municipal de Empreendedorismo, Associativismo e 

Cooperativismo para fomentar a geração de emprego, renda e oportunidades, 

com linhas de crédito para os projetos que se destacarem; 

✔ Criação do Conservatório Municipal de Música para apoio às escolas 

de ensino infantil e fundamental; 

✔ Manutenção e fortalecimento do HOME SCHOOL, como reforço 

escolar. 

 

• ESPAÇOS PÚBLICOS: 
 
 

Nossa capital tem muitos espaços públicos subaproveitados. Devemos 

concentrar esforços para a ocupação democrática dos espaços públicos 

disponíveis e construir novos espaços. Também precisamos incentivar e 

viabilizar a participação popular nos eventos municipais como festivais, teatro, 

aniversário da cidade, desfile de 7 de setembro, reveillon, data de criação do 

Estado do Tocantins,  promover  concursos  literários;  incentivar   o  

empreendedorismo, cooperativismo e o associativismo, com destaque para o 

estabelecimento de novas feiras livres e implantação do mercado aberto. 
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• GERAÇÃO DE EMPREGO: 

 

       Um dos grandes gargalos da economia brasileira é a geração de 

empregos; em Palmas não é diferente. O grande desafio deste século 

é a busca de empregos, oportunidades de trabalho e renda. Enquanto 

surgem a cada semestre milhões de novos profissionais, técnicos e 

formados pelas universidades e cursos profissionalizantes, a 

tecnologia de ponta cada vez mais presente nas empresas, bancos, 

indústrias e repartições públicas engolem milhões de postos de 

trabalho. Duas frentes que temos que emprender, a busca da geração 

de emprego e a melhoria salarial para o trabalhador. A prefeitura de 

Palmas estará diuturnamente trabalhando nesta causa. 
 

 

 

                 RESUMO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL: 
 

                      1. Criar frentes de trabalho para ocupar a mão de obra de baixa 

qualificação com ações em toda a cidade, principalmente na construção civil; 

                      2. Implantar o Mercado Aberto de Palmas e os mercados 

municipais nos extremos da cidade (norte e sul); 

                      3. Trabalhar em prol da implantação do Aeroporto Internacional de 

Cargas anexo ao Aeroporto Lysias Rodrigues; 

                      4. Buscar investidores dentro e fora do país; 

                      5. Fortalecer o Banco da Gente; 

                      6. Consolidar o Corredor Multimodal de Palmas; 

                      7. Ampliar a incubadora de empresas Startups; 

                      8. Incentivar a instalação de pequenas, médias e grandes indústrias 

às margens das rodovias TO-050, TO-020, TO-030, BR-010 e Avenida Parque 

(Anel Viário de Palmas); 

                      9. Apoiar os produtores de moda, acessórios e calçados; 

                     10. Transformar Palmas num polo da Indústria Moveleira; 

                     11. Incentivar o Turismo. 
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• IDOSOS, DEFICIENTES E PORTADORES DE 

DOENÇAS CRÔNICAS E COMORBIDADES:  

 

  Esta camada da sociedade, que é bem expressiva e em fase acelerada de 

crescimento, precisa de atenção, até porque as leis que os protegem devem ser 

rigorosamente observadas. Vamos defender os interesses dos idosos, pessoas 

portadoras de deficiências, portadores de doenças crônicas, obesidade mórbida 

e comorbidades, por meio de ações e políticas públicas que valorizem e 

protejam essa importante parcela da sociedade, promovendo a segurança, 

entretenimento,  recreação, entretenimento, atenção,  acesso à saúde e 

medicamentos, plano de recuperação (conforme o caso), esporte e atividades 

físicas; transporte público gratuito a partir dos 60 anos (hoje é 60 anos); 

mobilidade, proteção e prevenção, inclusão social e digital; combate à solidão, 

abandono  e suicídio;  acesso à Justiça e defesa dos  seus direitos, em especial 

à aposentadoria, auxílio-doença e alimentação saudável. 
 

 

• IGUALDADE RACIAL: 
 
 

É inadimissível, inaceitável, e inconcebível, em pleno século 21, com tantos  

direitos,  estatutos,  Constituição  Federal,  igrejas,  campanhas  de 

conscientização, propagação do amor e direitos humanos violação da 

integridade das pessoas, desrespeito, preconceito, discriminação racial, 

professional o religioso, perseguição e até buillying contra índios, negros, 

mulheres, nordesti nos, homossexuais, transsexuais e refugiado. Na nova 

administração Palmas será uma cidade onde estas pessoas serão respeitadas de 

acordo a lei e com base no amor cristão. Porque todos são filhos de Deus e 

irmãos; todos são iguais perante a lei (Constituição Federal: Art. 5º - “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...”)... Irá promover 

a igualdade racial  em  todos  os  níveis, não  permitindo, nenhuma  forma  de  

racismo, misoginia, sexismo, homofobia, xenofobia, cristofobia, aporofobia, 

islamofobia, antissemitismo ou qualquer forma de discriminação. 

 

 



- 10 - 

 

 

Plano de Governo Dr. Joaquim Rocha 
Pereira 

 

 

 

               • INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE: 
 

 

O esporte não é só uma atividade esportiva, atlética ou de diversão e lazer 

ou um mercado de negócios. O esporte é uma atividade útil e essencial para a 

vida humana, vida em sociedade e coletividade. É um meio de integração e 

inserção, além de ser uma atividade profissional de alto nível, haja visto os 

salários dos grandes atletas no Brasil e no mundo. A Prefeitura de Palmas irá 

investir na formação de novos atletas, incentivar a atividade física e a prática 

esportiva, construir novas praças de esporte (ginásios poliesportivos, quadras 

de esporte, trilhas, arena esportiva para competições regionais, nacionais e 

internacionais, estádio dos amadores, construção de arquibancadas e vestiários 

no Campo Gramado da Arno 43 - 407 Norte), vila olímpica e locais para 

esportes aquáticos na Praia da Graciosa e Praia das Arnos. Eventos e 

competições esportivas como campeonatos, torneios, quadrangulares, 

pedestrianismo, automobilismo, ciclismo, rapel, jogos olímpicos, olimpíadas, 

paraolimpíadas, campeonatos bairro contra bairro, campeonatos aquáticos 

(instituir a travessia do lago no dia 20 de maio, aniversário de Palmas) e outras 

modalidades terão o incentivo e o apoio da Prefeitura de Palmas na nova gestão. 

Os clubes de futebol profissional (Palmas Futebol e Regatas, Capital Futebol 

Clube, Clube Atlético Tocantins, ADR São José, Ricanato, Imagine, União de 

Palmas, Inove, Tubarão e Aureny III) também terão o apoio da nossa 

administração. 
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• INDUSTRIALIZAÇÃO DE PALMAS: 
 
 

A prefeitura municipal estará unindo todas as forças em busca da 

geração de empregos na cidade de Palmas, mas  dentro da visão de  

que a  industrialização da cidade deverá ser inteligente e racional, 

obedecer critérios de modernidade e conforto para esta e para as 

próximas gerações. 

Palmas tem três distritos industriais. Um na região sul (distrito industrial 

de Taquaralto), outro na região central (Distrito Eco-Industrial) e outro às 

margens direita e esquerda Avenida JK-Leste (margem da TO-050). Esses 

distritos serão mantidos, porém a nova etapa de industrialização da cidade será 

feita às margens das rodovias TO-030 (Palmas-Paraíso do Tocantins), BR-010 

(Palmas-Porto Nacional), TO-050 (Palmas-Miracema) e TO-020 (Palmas-

Aparecida do Rio Ne- gro) cidades parceiras que manterão integração e no Anel 

Viário. A capital tem muitas  áreas onde poderão ser abrigadas indústrias de 

pequeno, médio e grande portes; o que tem que ser feito, e está inserido nesse 

Plano de Ações, é a motivação, fomento, isenção de tributos municipais para 

instalação de empresas em Palmas, aproveitando as potencialidades regionais, 

utilizando o corredor multimodal (ferrovia, rodovia, aerovia e hidrovia) e o 

potencial energético da nossa região. 
 

 

 

• MERCADO ABERTO DE PALMAS: 
 
 

Na praça pública da Quadra 403 Sul (antiga ACSO I), atrás do Hotel 

Pousada dos Girassóis I a prefeitura municipal irá construir o Mercado Aberto 

de Palmas, nos moldes do Mercado Aberto de Goiânia (Avenida Paranaíba), 

onde serão instaladas bancas de confecções produzidas nas indútrias de fundo 

de quintal de Palmas. Ali terá centenas de pequenos produtores de moda, 

acessórios de modas e calçados em sua grande maioria fabricados em Palmas. 

Milhares de empregos diretos e indiretos serão gerados através do Mercado 

Aberto de Palmas. 
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• LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA: 
 

 

Lamentavelmente ainda há diversas áreas em Palmas que precisam  ser 

legalizadas, para fazer parte do Plano Diretor da Cidade. A legalização 

fundiária destes bairros estará na pauta de ações urgentes do Governo 

Municipal, dando aos habitantes destas localidades segurança para morar e 

investir. O municpio também será beneficiado com estas ações, pois a 

legalização fundiária trará mais recursos para a administração, uma 

contrapartida que valerá a pena. 
 

 

 

 

• MULHERES: 
 
 

Políticas públicas  para as  mulheres deve fazer parte do bojo  de metas, 

visando sobretudo a proteção do gênero feminino, prevenção, atendimento à 

saúde, proteção, segurança, combate à violência doméstica, apoio à mulher 

chefe de família (mães solteiras), qualificação profissional e inserção no mundo 

dos negócios. No nosso governo iremos implementar políticas públicas de 

promoção e à mulher. 
 

 
 

• NOVOS CÓDIGOS MUNICIPAIS: 
 
 

Novo gestor da capital irá estudar e modernizar os códigos do município, 

se necessários criar novos códigos. É público e notório que os atuais Código 

Tributário, Código de Obras e Edificações da Prefeitura Municipal de Palmas 

e Código de Postura estão defasados, por isso estaremos, junto com a Câmara 

Municipal de Palmas,ACIPA, Detran-TO, Guarda Metropolitana, CRC- TO, 

Universidades, CDL, Secretarias Municipais, Igrejas, Polícia Militar, SAMU e 

outras instituições estudando e discutindo esses códigos e fazendo as 

adequações necessárias. 
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• POLÍTICAS SOCIAIS* 

•  Implementar e fortalecer as politicas sociais já existentes. As politicas 

sociais que serão desenvolvidas na administração do Dr. Joaquim Rocha 

visará o acompanhamento humanizado da população mais carente da 

nossa população como sempre tem pautado em sua vida em nossa capital.  

• Sera uma das principais secretarias da gestão onde teremos além do 

secretario a pessoa do secretário executivo. 

  

 

• SAÚDE 

 

    A Saúde deve ser o carro-chefe nesta época do Coronavírus (Covid-19). 

Existem muitos pontos nessa área que precisam avançar, melhorar e ser 

implantados.A atual administração da Prefeitura de Palmas não potencializou 

suas ações em unidades básicas, pronto-atendimentos e centros de saúde mental. 

Os imóveis desses locais estão todos depredados, precisando de reformas 

urgentes. A maioria requer manutenção e restauração, mas isso ficou no 

esquecimento. 

    Isso, ao crivo do prefeito Joaquim Rocha, cujas prerrogativas e 

responsabilidades nesta área são executar e melhorar os serviços públicos 

ofertados à população. Serão feitos investimentos na melhoria da qualidade dos 

trabalhos dos agentes de Saúde e Endemias, buscando continuamente melhorar 

as farmácias básicas e manter durante os quatro anos de gestão em bom estado a 

conservação as unidade de atendimento à saúde como também móveis, veículos 

e atendimento à população. 

  

   RESUMO: 

 

• Objetivo: 
 A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas na nova gestão ,irá trabalhar para 

melhorar substancialmente os serviços prestados à populaçãona área da Saúde. Além 

disso, dentro da política de transversalidade, trabalhar com inteligência 

administrativa entre as várias pastas, especialmente as Secretarias Municipais de 

Educação e de Agricultura e abastecimento, porque como médico o Dr. Joaquim 

Rocha entende que Saúde tem tudo a ver com Educação e Alimentação, principalmente 
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a inteligência nutricional e gastronômica, dentro do conceito: “Faça do alimento o 

seu remédio e do seu remédio o seu alimento.´´ 
   1. Investir na infraestrutura dos Postos de Saúde com reforma de prédios, instalação 

de equipamentos e mobiliários adequados para a prática da medicina 
preventiva à população palmense; 

   2. Implementar farmácias (Alopática e Viva) em todos os Postos de Saúde da Capital; 

   3. Criação do Centro de Medicina Preventiva com objetivo de formação de 

profissionais da área de saúde visando o aperfeiçoamento nas práticas 

integrativas e pesquisa científica; 

   4. Aprimorar os programas e projetos em vigor e facilitar o acesso às   especialidades 

a serem atendidas nos postos de saúde; 

   5. Promover Processo Seletivo Simplificado (provas escritas e entrevista) para 

nomeação do corpo diretivo dos Postos de Saúde e das UPA’s de Palmas; 

   6. Implantação e cobertura de Academias ao ar livre em todas as quadras e nos 

conjuntos habitacionais com a designação de um profissional de educação 

física para acompanhamento e incentivo à prática de exercício físico, comtemplando 

as academias da visão; 

   7. Implementação das Práticas Integrativas e Complementares – PIC’s; 

   8. Implementação de Consultório Virtual para atendimento preliminar; 

   9. Implementar o programa FARMÁCIA VIVA (cultivo, colheita, processamento e 

armazenamento de plantas medicinais), com a manipulação e a 

dispensação de preparações de plantas medicinais e fitoterápicos; 

   10. Implementar o programa ACADEMIA DE SAÚDE com o objetivo de promover 

práticas corporais, atividade física, promoção da alimentação saudável, 

entre outros, contribuindo para a produção do cuidado e estilo de vida saudável e 

sustentável da população (Portarias nº 1.707/GM/MS, de 23 de setembro 

de 2016 e nº 2.681/GM/MS, de 07 de novembro de 2013); 

   11. Implementar o PROTOCOLO DA VIDA com o tratamento preventivo e precoce 

para a COVID-19; 

   12.  Adaptação do CCZ ( Centro de Controle e Zoonozes)  para Clinica Municipal 

Veterinária com utilização de castra móvel; 

   13. Reavaliar o Plano de de Carreira da  Saúde  , tendo em vista  que o s servidores 

da saúde do município de Palmas não são adequadamente  contemplados no PCC 

(Plano de Cargo , Carreira e Salario); 

   14. Compesar financeiramente os profissionais que estão na linha de frente no 

combate e tratamento do coronavirus  

   15. Implantar programa de monitoramento regular da saúde laboral do funcionalismo 

municipal  

   16. Incorporar as gratificações aos vencimentos dos profissionais cumpridores da 

carga horário.  
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SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL: 

 

 

 

 Palmas tem 31 anos e ainda tem sua Sede Administrativa  

Municipal  funcionado  em  espaço  locado.  Isso é inadimissível. 

Assim que assumer o Governo Municipal o Dr, Joaquim Rocha  terá 

como um dos primeiros compromissos o LANÇAMENTO DA 

PEDRA FUNDAMENTAL DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PALMAS. Chega de 

pagar aluguéis milionários com o dinheiro do povo. Assim se dará um 

grande incentivo para que a Câmara Municipal também construa a sua 

sede. Além da sede da Prefeitura será construida a esplanada das 

secretarias munipais extamente no terreno localizado atrás do Palácio 

dos Girassóis, a antiga sede da Prefeitura Municipal. 

 
 

 

 

• SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

     O Dr. Joaquim Rocha irá trabalhar com um número 

reduzido de secretarias municipais. Não é necessário um 

número tão alto de secretarias e órgãos da gestão municipal. 

O 

que é preciso é implantar o sistema de tranversalidade e 

eficiência, trabalhando com metas, prêmios por 

produtividade, mutirões em alguns casos, orçamento 

participativo, convênios com entidades, igrejas e 

instituições sérias do terceiro setor. As principais secretarias 

da gestão 2021 -2024 serão: Saúde, Educação, Indústria e 

Comércio, Secretaria Municipal da Família, Secretaria da 

Mulher, Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade, 

Planejamento, Finanças, Obras, Comunicação, Juventude e 

esporte, Turismo, Tecnologia e Ciência, Transportes e 

Controle Interno. Serão reavaliadas a necessidade das 
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demais secretarias, podendo ser transformadas em pastas e 

anexadas à secretaria competentes. Os órgãos de 

assoramento administrativo serão analizados para 

modernizá-los ou extingui-los. A meta é enxugar a 

administração pública municipal. 
 

 

 

 

• SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL: 
 
 

É dever do Estado auxiliar a União no tocante à segurança dos 

cidadãos, da mesma forma é dever do Município auxiliar o Estado na 

segurança da popula- ção, dentro das suas limitações e prerrogativas. 

A Lei  nº  13.675, de 11  de junho  de 2018  disciplina a 

organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, nos termos do 

§ 7º do art. 144 da Constituição Federal; cria a Política Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema 

Único de Segurança Pú- blica (Susp); altera a Lei Complementar nº 

79, de 7 de janeiro de 1994, a Lei nº 

10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e a Lei nº 11.530, de 24 de outubro 

de 

2007; e revoga dispositivos da Lei nº 12.681, de 4 de julho 

de 2012. 

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp) e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

(PNSPDS), com a finalidade de preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação 

conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos  de segurança 

pública e defesa social  da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, em articulação com a sociedade. 

Art. 2º A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade 

de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Munícipios,  
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no âmbito das competências e atribuições legais de cada um. 

Art. 3º Compete à União estabelecer a Política Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios estabelecer suas respectivas 

políticas, observadas as diretrizes da política nacional, especialmente 

para análise e enfrentamento dos riscos à har- monia da convivência 

social, com destaque às situações de emergência e aos crimes 

interestaduais e transnacionais. 

Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 

que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança 

Pública e é inte- grado pelos órgãos de que trata o art. 144 da 

Constituição Federal , pelos agen- tes penitenciários, pelas guardas 

municipais e pelos demais integrantes estraté- gicos e operacionais, 

que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, 

sistêmica e harmônica. 

Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da 

Segurança Pública e é inte- grado pelos órgãos de que trata o art. 144 

da Constituição Federal , pelos agen- tes penitenciários, pelas guardas 

municipais e pelos demais integrantes estraté- gicos e operacionais, 

que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, 

sistêmica e harmônica. 

... 

VII - guardas municipais. 

A nossa gloriosa Guarda Metropolitana será mantida com todo 

aparato e logística para cumprir o papel n o fortalecimento da 

Segurança Pública Munici- pal. Porém teremos inovações, avanços e 

serviços de melhor qualidade para servir e proteger melhor a cidade e 

seus habitantes, trabalhando em parceria com as forças superiores de 

Segurança Pública. 

Elaborar estudo para unificação da ATTM com a Guarda 

Metropolitana. 
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• SUSTENTABILIDADE: 
 
 

Nenhum  homem  público  em  Palmas  pode  deixar  de  estimular  

a sustentabilidade, preservação dos recursos naturais, conservação e 

proteção dos mananciais e recursos hídricos. A luta deve ser constante 

e a vigilância precisa ser permanente para que Palmas permaneça com 

melhor lugar do mundo para se viver. 
 

 

 

 

• TERCEIRO SETOR: 
 
 

       Para o Terceiro Setor, serão estabelecidas parcerias e convênios 

com as instituições sérias que atuam em Palmas como associações 

comunitárias, clubes de mães e de idosos, creches particulares, clínicas 

de recuperação, abrigos dos idosos e outras ONGs. Hoje, muitas creches 

podem fechar porque os convênios firmados com a Prefeitura são de 

baixo recurso e muitas nem convênio tem com o poder público 

municipal. 

 

 

• TRANSITO E MOBILIDADE: 

 

 

      Palmas é uma cidade com 31 anos, trezentos mil habitantes, mas 

que já contabiliza uma grande gama de problemas no trânsito. O plano 

de governo do Dr. Joaquim Rocha  contempla ações imediatas para 

humanizar, melhorar e oferecer aos condutores de veículos automotores 

e transeuntes mais conforto, segurança, agilidade, mobilidade e paz no 

trânsito, reduzindo drasticamente os índices de acidentes, mortes no 

trânsito e internações hospitalares. 
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•    PRINCIPAIS AÇÕES: 

   1. Modernizar a malha viária da cidade, colocando semáfaros nas 

rotatórias, melhorando o sistema de interseções viárias e confluências; 

   2. Construir retornos entre as rotatórias mais distantes umas das 

outras; 

   3. Instalar semáforos inteligentes; 

   4. Mudar o sistema de disposição de vagas nos estacionamentos 

públicos  nos bolsões das grandes avenidas como a Avenida JK, 

Avenida Teotônio Segurado, 

Avenida NS-02, Avenida LO-02, Avenida LO-04, Avenida Palmas 

Brasil Sul e Palmas Brasil Norte, e outras; 

   5. Realizar mais blitzes educativas do que punitivas; 

   6. Melhorar e modernizar a sinalização horizontal e vertical da cidade; 

   7. Investir todos os recursos oriundos das multas de veículos na 

melhoria do trânsito; 

   8. Concluir o anel viário, para desafogar o tráfego de veículos no 

centro; 

   9. Eliminar 50% das rotatórias, onde há grande incidência de 

acidentes; 

   10. Aumentar de 2 para 4 as entradas das quadras do Plano Diretor. 

 

TRANSVERSALIDADE: 
 
 

Os efeitos intersetoriais e transversais e seus impactos sobre a 

efetividade das  políticas  públicas  na  administração  municipal  de  

um  custo-benefício extremamente positivo. Hoje a transversalidade e 

a intersetorialidade são matérias acadêmicas devido a importância 

dessa tendência na gestão pública. Todas as secretarias e órgãos do 

governo munipal  vão trabalhar conectados em tempo real para 

produzir economia, eficiência, desburocratização, agilidade e 

qualidade em todos os serviços prestados aos cidadãos, contribuintes 

e munícipes. Todo o sistema administrativo municipal de Palmas 

estará interligados aos órgãos estaduais e federais para ofertar bons 

serviços e presteza à população. 
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• TURISMO: 
 
 

      Palmas é um ponto turístico no centro do Brasil, com um potencial 

gigantesco em diversas áreas desse mercado, como turismo de 

negócios, aventura,lazer, ecológico, religioso e áquatico. Sua 

localização é estratégica e privilegiada, com um clima tropical quente, 

o que possibilita a prática de múltiplas atividades aquáticas – torneios, 

campeonatos, pesca esportiva –, tendo em vista que a cidade oferece 

um lindo lago com ampla extenção (totalizando 183 km), infraestrutura 

e posiocionamento geográfico privilegiado, sendo cortado por uma 

linda ponte de 8 km de extensão, a 3 km do centro da cidade, 6 km do 

terminal rodoviário, e 10 km do aeroporto internacional Lysias 

Rodrigues, excelente rede hoteleira e ótimas opções gastronômicas, 

ligado ao maior shopping center da região norte do Brasil, e sistema de 

transporte coletivo urbano e serviços de transportes por aplicativo de 

boa qualidade. 

     A cidade oferece excelentes oportunidades de investimentos em 

comércio, serviços, educação, saúde, indústria de entretenimento e 

imóveis, o que pode fomentar o turismo de negócios. A poucos 

quilômetros do Jalapão, um dos destinos mais belos do país, com 

inúmeras opções, infraestrutura, beleza ímpar,cenários paradisíacos, 

imagens cinematográficas, água exuberante em abundância (igarapés, 

rios, cachoeiras, lagos e lagoas), belíssimas praias e dunas, e muita 

riqueza, inclusive o nosso capim dourado, Palmas se apresenta como o 

portal do paraíso, se classificando como um dos melhores destinos para 

o turismo de lazer e de aventura. 

       O turismo religioso também é muito forte na cidade de Palmas e na 

região, com inúmeros eventos católicos e evangélicos das várias igrejas 

e denominação, que ocorrem normalmente no período de carnaval, 

feriados prolongados e dias santificados com incidência ao longo de 

praticamente todo o ano. A indústria do turismo deve ser uma das bases 

da economia palmense, propulsora da geração de milhares de empregos. 
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           CONCLUSÃO 

 

                 Este Plano não é uma obra acabada. A cidade é dinâmica. 

Nossos técnicos, engenheiros e especialistas permanecerão trabalhando 

em parceria com a sociedade organizada, seus representantes e 

segmentos pela sua atualização e adequações que se fizerem necessárias 

ao longo do trajeto 2021-2024. 
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