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Nestes momentos de Pandemia, tudo pode se transformar! As distâncias 

sociais que se impõem ao ser humano podem estar perto do fim com a 

chegada das vacinas, entretanto, temos que estar preparados para nos 

adaptarmos se preciso for. 

Estamos confiantes em Deus que tudo voltará ao normal, oramos para isto e 

cremos em um novo tempo! Valorizando a honestidade, família, governando 

com Deus e o povo.
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APRESENTAÇÃO
Norteadores Estratégicos

• Um novo tempo! Valorizando honestidade, 

família e governando com Deus e o povo;

• Saúde;

• Educação parcialmente modular com 

excelência acadêmica;

• Compromisso e inclusão social;

• Seriedade;

• Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo;

• Transparência;

• Diminuição da Carga Tributária Municipal.



APRESENTAÇÃO
Introdução

Este documento se constitui em um PLANO DE GESTÃO

PARA O MUNICÍPIO DE PALMAS e tem o propósito de

reunir informações primárias do município, que foram

de grande importância para a composição do

planejamento estratégico propositivo do candidato em

questão.

Este Plano apresenta as principais propostas do

candidato do partido SOLIDARIEDADE-SD e de seu

coligado, partido PTB, para a administração municipal no

período 2021-2024. O conteúdo programático das

propostas foi desenvolvido a partir da experiência

adquirida ao longo de sua trajetória política e dos

demais.

O Plano aqui apresentado também traduz o anseio de

uma gestão realmente comprometida com a população

palmense, baseada no respeito aos valores da família,

honestidade, e na seriedade no trato da coisa pública.

Trata-se de uma proposta de política pública na qual se

vislumbra um amplo desenvolvimento, fortalecendo os

pilares básicos dos setores produtivos de Palmas, mas

também com uma visão de um desenvolvimento

tecnológico necessário, de um novo tempo. Neste sentido,

contempla em todos os setores, ideias inovadoras que tem

como eixo central a articulação descentralizada

interinstitucional, de forma que a gestão municipal, passe

a exercitar a máxima da responsabilidade, honestidade e

respeito com o povo e com o social.



I. CARACTERIZAÇÃO 
GERAL DO 
MUNICÍPIO



I. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO 
MUNICÍPIO

 População Estimada (2020): 306.296 pessoas

 População no ultimo censo (2010):  228.332 pessoas

 Densidade Demográfica (2010): 102,90 hab/km2

Fonte: IBGE

Faixa Etária: 



I. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO 
MUNICÍPIO

Fonte: IBGE

Religião: 



II. EMPREGO E 
RENDA



 Salário médio dos trabalhadores formais

(2018): 3,9 salários mínimos

 Pessoal ocupado (2018):  140.926 pessoas

Em 2018, o salário médio mensal era de 3.9 salários mínimos.

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população

total era de 48.3%. Na comparação com os outros municípios

do estado, ocupava as posições 1 de 139 e 1 de 139,

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo,

ficava na posição 36 de 5570 e 64 de 5570, respectivamente.

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até

meio salário mínimo por pessoa, tinha 30% da população

nessas condições, o que o colocava na posição 139 de 139

dentre as cidades do estado e na posição 4669 de 5570 dentre

as cidades do Brasil.

II. EMPREGO E RENDA



ECONOMIA

PIB per capita [2017] 28.754,00 R$ 

Percentual das receitas oriundas de fontes 

externas [2015]
57,9 % 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) [2010]
0,788

Obs: De 0,5 a 0,799 representa um desenvolvimento médio e, quando ultrapassa 0,8, o

desenvolvimento é considerado alto.

Quantitativo de Empresas em Palmas:

33.977

Fonte: IBGE (2017)

Fonte: Sebrae (2019)

II. EMPREGO E RENDA



II.EMPREGO E RENDA- PROPOSTAS

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE

PALMAS VISANDO SER REFERÊNCIA EM OPORTUNIDADES, EMPREGO E RENDA:

 Fomentar a economia local com a promoção de ações em prol do emprego e

renda;

 Realizar o estudo vocacional de Palmas e promover atração de empresas,

indústrias e serviços que promovam o desenvolvimento sustentável;

 Fortalecer o BANCO DO POVO, visando promover o crescimento do perfil e

ações empreendedoras no município, bem como incubadora de startups e

pequenos negócios;

 Apoiar as Micro e Pequenas Empresas do munícipio com incentivos fiscais,

tributários, de infraestrutura e profissionalização da gestão.



II.EMPREGO E RENDA

 Criar o Programa de Qualificação Profissional de acordo com a habilidade vocacional do

município;

 Apoiar a cadeia turística do município, criando selo e apoiando a melhoria dos serviços e

ações de comunicação e atração de turistas;

 Promover ações para o desenvolvimento sustentável do artesanato local e a criação de selo de

qualidade e visibilidade internacional;

 Apoiar o comércio local com ações de incentivo para compra de pequenos produtores locais e

valorização das empresas locais;

 Criar programa de economia solidária;

 Criar a escola de gestão e profissionalização de mão de obras;

 Apoiar empresas e projetos inovadores que geram emprego e renda no munícipio;

 Trazer grandes eventos de gestão, inovação, economia colaborativa e sustentabilidade para o

município.



III.EDUCAÇÃO



III.EDUCAÇÃO
 Matrículas no Ensino Fundamental (2018): 40.573 matrículas

 Matrículas no Ensino Médio (2010): 12.882 matrículas

 Docentes no Ensino Fundamental (2018): 1.824 docentes

 Docentes no Ensino Médio (2018): 821 docentes

 N. Estabelecimentos de Ensino Fundamental (2018): 105 escolas

 N. Estabelecimentos de Ensino Médio (2018): 37 escolas



III.EDUCAÇÃO - PROPOSTASIII.EDUCAÇÃO

 Revisar plano de carreira dos professores, respeitando todos o direitos adquiridos e

melhorando naquilo que couber;

 Promover melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches;

 Garantir transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam das áreas periféricas;

 Realizar cursos de formação continuada para os professores;

 Implantar curso preparatório para o ENEM;

 Implantar o programa de letramento digital nas escolas ;

 Implantar programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para

jovens;

 Destinar o número suficiente de vagas para educação infantil, de maneira que não fique

nenhuma criança fora da escola por falta de vaga;



III.EDUCAÇÃO - PROPOSTASIII.EDUCAÇÃO

 Melhorar a nota média de avaliação no IDEB (Índice de Desenvolvimento

da Educação Básica) das escolas públicas municipais.

 Colaborar com a Secretaria de Educação do Estado para Reduzir a taxa

de analfabetismo funcional entre os alunos do ensino médio;

 Criação de um conselho, incluindo as famílias e corpo docente das

escolas para escolha dos materiais pedagógicos;

 Implantar a assembleia geral de educação que terá por objetivo organizar

e integrar os processos educacionais e promover discussões sobre

formação.



III.EDUCAÇÃO - PROPOSTASIII.EDUCAÇÃO

 Planejar o calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a evasão escolar;

 Implementar a ouvidoria educacional;

 Propor a inserção do curso de empreendedorismo nas escolas, como carga horária extra;

 Implementar cursos técnicos em parceria com empresas;

 Realizar testes de orientação vocacional no ensino público;

 Propor estudo para reativar escolas rurais atualmente fechadas ou destruídas visando manter os

alunos próximos de casa e valorizar as comunidades (Distritos, assentamentos);

 Ofertar, junto à Secretaria de Educação, cursos preparatórios para o ENEM direcionado a alunos do

3ª ano ensino médio;

 Implementar o auxílio-universidade, direcionado aos estudantes que obtiverem destaque escolar.



III.EDUCAÇÃO - PROPOSTASIII.EDUCAÇÃO
 Implantar um modelo de educação parcialmente modular;

 Firmar convênios com instituições filantrópicas e religiosas para o Programa

Reforço Escolar em espaços já construídos e disponíveis;

 Estruturar programa de cursinhos preparatórios em parcerias com instituições;

 Criar programa de educação continuada dos princípios familiares, éticos e

morais;

 Equipar as escolas com laboratórios específicos para a operacionalização de

métodos práticos de ensino;

 Promover ações e inserir na rotina da escolas o sentimento do patriotismo

nacional, respeitando os símbolos e datas comemorativas DA PÁTRIA AMADA

BRASIL;

 Implantar programas de climatização das unidades da educação que ainda não

dispõem deste benefício;

 Implementar programa de valorização do funcionário da educação, respeitando

as suas conquistas legais.



IV. SAÚDE



 Mortalidade infantil (2017): 9,88 óbitos por mil nascidos vivos

 Internações por diarréia (2016):  0,7 internações por mil habitantes

 Estabelecimentos de Saúde SUS (2010): 90 estabelecimentos

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9.88 para

1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de

0.7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os

municípios do estado, fica nas posições 69 de 139 e 60 de 139,

respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo,

essas posições são de 3162 de 5570 e 2889 de 5570,

respectivamente.

IV. SAÚDE

Mortalidade infantil



IV. SAÚDE

UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL DE PALMAS
CSC - Central de Serviços Compartilhados de Saúde 34

Atendimento Emergencial 3

PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES DE SAÚDE

 Falta de acolhimento e empatia no atendimento

 Tempo de espera

 Falta de Medicamentos

 Falta de retorno 

 Falta de informações 

 Falta de UTIs e unidades de internamento

Fonte: Secretaria Muncicipal de Saúde (2018)



IV. SAÚDE - PROPOSTAS
 CONSTRUIR O HOSPITAL MUNICIPAL; Mobilizar parceiros públicos e privados, bem como articular 

ementas parlamentares.

 Viabilizar a construção do Centro de Atendimento Oftalmológico Municipal;

 Reorganizar, e manter as UPAS;

 Construir centro municipal de reabilitação fisioterapêutico;

 Categorizar e priorizar cirurgias eletivas de média e baixa complexidade;

 Fortalecer os agentes de saúde e monitorar as ações preventivas e endêmicas;

 Construir e implantar um centro de atendimento e tratamento compulsório de dependentes químicos;

 Estabelecer convênios com instituições filantrópicas e religiosas para a recuperação de dependentes 

químicos;

 Formatar programa de assistência aos doentes em casos psiquiátricos, com profissionais 

especializados.



IV. SAÚDE - PROPOSTAS

OBJETIVO: SER REFERÊNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES MACRO:

 Instaurar SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE MUNICIPAL DE

PALMAS – Software integrado com todas as unidades de saúde que permite cadastro

de todos os usuários de saúde, pedidos, atendimentos, demora, doenças, internações,

ações, campanhas municipais, NPS (indicador de satisfação) com dashboards com

perfil de usuários, demandas, infográficos de atendimentos, doenças, reclamações,

por unidade de saúde, regiões, faixas etárias, campanhas de saúde e portal de

transparência;

 Atuar com programas de prevenção de doença e campanhas de qualidade de

vida: Criar cronograma anual de campanhas de prevenção de doenças, acidentes e

melhoria da qualidade de vida por meio da melhoria da imunidade, alimentação,

prática de atividade física e saúde mental e emocional;



IV. SAÚDE - PROPOSTAS

 Atuar com o melhor atendimento humanizado e o melhor acolhimento da

população de Palmas;

 Reduzir tempo de espera e resposta a população que necessita de atendimento

de saúde pública;

 Criar o Comitê de Qualidade de Vida – responsável para analisar dados,

relatórios, problemas de saúde e atuar com campanhas preventivas visando

melhorar a qualidade dos serviços, atender com urgência as reclamações e

demandas emergências, criar políticas de qualidade de vida e aumento da

expectativa de vida da população;

 Busca da qualidade do primeiro atendimento;

 Avaliar todo sistema de saúde municipal de Palmas, enviar link de avaliação para

todos os atendidos, com objetivo de aperfeiçoamento do sistema.



IV. SAÚDE - PROPOSTAS

 Criar uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento dos enfermos

residentes nos povoados, bem como adquirir veículos equipados para situações

emergências;

 Implantar o programa de atendimento às mulheres carentes do município;

 Melhorar a mobilidade dos agentes de saúde, disponibilizando motos para

deslocamento nas áreas de difícil acesso.

 Desenvolver programa de capacitação continuada para agentes de saúde,

visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres

comuns e outras comorbidades;

 Promover cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde;



IV. SAÚDE - PROPOSTAS

 Promover a distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, diabetes,

colesterol e outras;

 Recuperar a estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes e preservá-los em

bom estado de conservação e com serviços eficientes;

 Promover campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a exames oftalmológicos,

diabéticos, ginecológicos e urológicos;

 Criar o PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso);

 Reduzir o tempo de espera para consultas médicas nas Unidades de Saúde municipal,

contratando mais profissionais de saúde;



V. DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, 
INFRAESTRUTURA e 
AGRICULTURA



 Área da unidade territorial (2019): 2.227, 444 km2

 Esgotamento sanitário adequado (2010):  67,6%

 Arborização de vias públicas (2010): 102,90 hab/km2

 Urbanização de vias públicas (2010): 31,3%

 Bioma: Cerrado

Apresenta 67.6% de domicílios com esgotamento sanitário

adequado, 79.9% de domicílios urbanos em vias públicas com

arborização e 31.3% de domicílios urbanos em vias públicas com

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação

e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do

estado, fica na posição 3 de 139, 72 de 139 e 1 de 139,

respectivamente.

V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INFRAESTRUTURA E 
AGRICULTURA



 Realizar obras de pavimentação em bairros periféricos e áreas que ainda não foram

beneficiadas;

 Compromisso de conclusão de todas as obras de interesse público, iniciadas nas gestões

anteriores;

 Ampliar a rede coletora de esgoto;

 Reforma de feiras municipais com a construção de um moderno centro de abastecimento que

garanta higiene e qualidade nos produtos oferecidos aos consumidores, bem como condições

de armazenamento e comercialização para os agricultores familiares;

 Implantar Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento correto do lixo;

 Constituir comissão de estudo para apresentar projeto de viabilidade de execução de Vias

Elevadas nas Avenidas NS 1 e NS 2, com o propósito de oferecer mais segurança e agilidade

no deslocamento de veículos nos eixos secundários Norte-Sul.

V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INFRAESTRUTURA 
E AGRICULTURA
PROPOSTAS



 Desenvolver projeto de iluminação das vias de acesso entre

áreas periféricas e o centro municipal;

 Construir casas populares;

 Reformar e modernizar as praças públicas;

 Modernizar os espaços de convivência e lazer;

 Implantar equipamentos esportivos e recreativos para

prática de esporte e lazer;

 Implantar os eixos necessários à caracterização de Palmas, como cidade tecnológica, como:

energia a luz solar, sinal de internet nos principais pontos públicos, coleta seletiva e apps de

manutenção de serviços públicos em tempo real.

V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INFRAESTRUTURA 
E AGRICULTURA
PROPOSTAS



 Criar Plano de Gestão Consorciado de Parques e Reservas com o objetivo de

prover meios para conservação e uso sustentável das áreas;

 Viabilizar a instalação de Usina de Reciclagem de Vidros, buscando

viabilidade para gerar novos produtos;

 Respeitar a lei de uso do Solo, não promovendo alterações que firam o

comércio local já existente ou em melhorias tendo a participação dos

empresários local;

 Respeitar e profissionalizar o vendedor ambulante abrindo pequenos

créditos, através do BANCO DO POVO.

V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INFRAESTRUTURA 
E AGRICULTURA
PROPOSTAS



V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INFRAESTRUTURA 
E AGRICULTURA
PROPOSTAS
 Aprimorar as ações do Resolve Palmas por meio da utilização dos centros de atendimento norte e sul para integrar os

serviços públicos oferecidos, promovendo parcerias com entidades estaduais e federais. Preparar os sistemas para a

virtualização dos procedimentos com objetivo de minimizar o deslocamento dos cidadãos até os centros de atendimento;

 Rever o código tributário do município em parcerias com entidades que geram empregos e renda e outras afins,

visando a diminuição da carga tributária; (IPTU, ITBI, ISSQN)

 Rediscutir a concessão do uso da água, reduzindo taxa de esgoto, rediscutindo valores cobrados e aumentando o

alcance social e devolvendo ao status de residência a utilização das tarifas para instituições religiosas e

filantrópicas;

 Instalar uma central de informações com o objetivo de implantar um “espaço” para recepcionar possíveis investidores

disponibilizando informações sobre os diversos seguimentos de mercado.



V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INFRAESTRUTURA 
E AGRICULTURA
PROPOSTAS

 Reativar o projeto Cinturão Verde em Palmas;

 Estimular a constituição de Micro empresas, cooperativas e associações para o desenvolvimento da agricultura

familiar do entorno de Palmas;

 Implantar cursinho móvel para o produtor rural, visando o programa: Preparando para o projeto : “AGORA SEI

PLANTAR, SEI COLHER E SEI AONDE VENDER”;

 Criar incentivos de compra, venda, distribuição e regulação da produção agrícola dos pequenos agricultores;

 Implantar departamento de desenvolvimento e fomento da agricultura voltado exclusivamente ao atendimento do

pequeno e médio produtor rural;

 Determinar a criação de estudos de viabilidade para perfuração de poços artesianos para pequenas propriedades

do munícipio e de economia familiar.

 Valorizar a carreira de técnicos agrícolas, destinando-os para auxiliar o produtor rural, ainda criar ações de

distribuição de calcário aos produtores de baixa renda.



 Melhorar a produção mediante correção do solo com calagem (calcário) e fosfatagem;

 Criar patrulha mecanizada específica para manutenção das estradas vicinais;

 Criar patrulha mecanizada para auxiliar os produtores dos assentamentos, distritos de baixa renda;

 Adotar a prática de aquisição de alimentos da produção local voltadas a programas sociais para

distribuição de alimentos, escolas, creches e instituições religiosas filantrópicas;

 Fortalecer as feiras, com politicas que estimule a comercialização da produção local e viabilizar a

exportação dos excedentes;

 Programa de arborização e plantação de grama nos espaços públicos vazios;

 Programa de incentivo fiscal para plantio de gramas em terrenos de pequenas áreas;

V. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
PROPOSTAS



VI. SEGURANÇA



VI.  SEGURANÇA

O número de assaltos a pedestres aumentou

em Palmas. É o que aponta um levantamento da

Secretaria de Segurança Pública do Tocantins.

Segundo o órgão, as mulheres são os principais

alvos e as ocorrências são mais comuns dentro

das quadras.

Conforme a Guarda Metropolitana de Palmas só

no final de semana são registrados em média 19

ocorrências de roubos e furtos, sendo que 12

delas foram nas ruas.

 Assaltos na capital:

Dados anuais divulgados pela SSP, mostram que o

número de vítimas aumentou. No ano passado, até o mês

de outubro, o número chegou a 1.082. O levantamento

mostra também que as mulheres são as principais vítimas.



VI. SEGURANÇA - PROPOSTAS

 Criar rede inteligente da guarda metropolitana;

 Criar patrulha especializada de proteção ao ciclistas;

 Monitoramento das ações da Guarda Metropolitana;

 Implantar metodologia de vigilância comunitária nas localidades;

 Criar no departamento da Guarda Metropolitana, os brigadistas do combate ao incêndio;

 Apoiar investigações juntos às polícias (civil e militar) para combate a furtos e roubos;

 Instalar monitoramento eletrônico nas entradas e saídas da cidade, locais de eventuais

aglomerações, pontos estratégicos, com central de acompanhamento dioturno;

 Desenvolver programas de educação em segurança pública nas escolas públicas de Palmas;

 Dividir a cidade em núcleos administrativos e criar unidades de ação rápida e preventiva.



VI. SEGURANÇA - PROPOSTAS

 Realizar o reaparelhamento da guarda metropolitana e ampliação legal do

seu poder de ação;

 Firmar convênio com a força militar do estado;

 Patrulhamento Escolar;



VII. MÚSICA, 
CULTURA E ARTE



VII. MÚSICA, CULTURA E ARTE

 Implementar o Museu dos Pioneiros com o propósito de preservar o acervo histórico da

implantação e construção da capital;

 Criar uma escola municipal de músicos através de parceria com a associação de músicos,

valorizando as suas demandas;

 Criar o Festival de Música Palmense, por meio da articulação e envolvimento dos cantores

locais;

 Estimular a criação de um calendário anual de exposição de quadros com artistas locais na

tentativa de valorizar a cultura e arte do estado;

 Apoiar e melhorar os eventos do Capital da Fé e fortalecer os congressos das igrejas;

 Abrir linha de crédito através do BANCO DO POVO, para financiar as demandas dos

músicos;

OBJETIVO: ESTIMULAR A CULTURA, ARTE E MÚSICA NO MUNICÍPIO COM O PROPÓSITO DE TORNAR

A CIDADE DE PALMAS UM CENTRO DE EVENTOS E REFERÊNCIA EM MANIFESTAÇÕES CULTURAIS



VIII. ESPORTE 
E LAZER



OBJETIVO: PROMOVER EVENTOS ESPORTIVOS E REAVIVAR ÁREAS DE LAZER,

TORNANDO PALMAS A CAPITAL DO ESPORTE NA REGIÃO NORTE DO PAÍS:

VIII. ESPORTE E LAZER

 Regulamentar a “Lei de Incentivos Fiscais para o Esporte” para fomentar o apoio da

Iniciativa Privada ao setor esportivo e promover a independência da relação empresas-

entidades esportivas garantindo a continuidade dos projetos;

 Criar um “Centro Administrativo do Esporte”, onde as Federações Esportivas,

representantes de cada modalidade, poderão instalar sua sede física. Fomentar o

desenvolvimento do esporte começa pela organização mínima de cada entidade. Um espaço

onde será dado suporte jurídico e contábil (orientações) a todas as Federações.



VIII. ESPORTE E LAZER

 - Criar o programa “Bolsa Instrutor Esportivo” para fomentar a atividade de educadores físicos e

acadêmicos na condução das atividades esportivas de iniciação e desenvolvimento das diversas

modalidades, gerando emprego e garantindo mão de obra qualificada no atendimento das crianças e

adolescentes (esporte amador);

 Instituir comissão de estudo para apresentação de proposta de cobertura das quadras

poliesportivas nas praças públicas, para estimular as atividades físicas especialmente no período que

ocorre uma forte ação do sol ou nos períodos chuvosos.

 Criar um calendário unificado de eventos esportivos, com o propósito de integrar as competições

esportivas nacionais e estaduais, previstas nos calendários das Federações com sede em Palmas, para

que a Gestão possa planejar o aporte de estrutura física condizente aos eventos.



IX.
TURISMO



IX. TURISMO

A cidade planejada é dotada de amplas avenidas ajardinadas e divisão urbanística caracterizada por grandes

quadras comerciais e residenciais. A beleza cênica de Palmas conta com parques urbanos, praças e áreas

verdes, além das praias e ilhas do Lago de Palmas, formado por uma hidrelétrica que barra o rio Tocantins.

Entre as cinco praias, a Graciosa é a mais frequentada, com opções de lazer e passeios pelo lago, incluindo

a Ilha do Canela e esportes aquáticos. O local também oferece atrações noturnas e é ponto de

observação do pôr do sol na ponte de 8 km que cruza o lago.

A praça dos Girassóis, na região central da capital tocantinense, é uma das maiores do mundo com 571

mil metros quadrados. Ela abriga as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Tocantins. No

entorno do Palácio Araguaia (sede do poder executivo) ficam diversos monumentos e obras de arte que

homenageiam o povo e a história do Tocantins, como o Monumento de Súplica dos Pioneiros, o Relógio

do Sol, o Monumento aos Dezoito do Forte, o Monumento à Bíblia, o Museu Memorial Coluna Prestes, o

Cruzeiro (onde foi celebrada a primeira missa), o Centro Geodésico do Brasil (Rosa dos Ventos), o Mapa

do Tocantins, a Cascata e a Fonte Luminosa.



Ser referência em turismo sustentável tornando Palmas uma referência em experiência no cenário

mundial.

 Melhorar e experiência turística por meio da modernização da infraestrutura, logística, acesso e

capacitação para atendimento ao turista;

 Ampliar a Orla em espaços ainda não utilizados e permitir a construção de praça de alimentação;

 Revitalizar as praias e fazer monitoramento dos banhistas

 Investir e ampliar o polo turístico do Taquaruçu;

 Criar balcões de atendimento ao turista, dotando-os de informações sobre o potencial turístico do

município com profissionais qualificados e inclusive para expressar outros idiomas;

 Fomentar o turismo de pesca amadora e esportiva otimizando os recursos hídricos do munícipio e

realizando grandes eventos colocando a atividade em evidência no roteiro nacional de Pesca;

 Instituir grupo de estudo para implantação de plataformas náuticas no lago, com objetivo de fomentar

o turismo da Pesca. Apoiar a ampliação turística no município fomentando a melhoria de pontos de

apoio, melhoria de serviços de hospedagem, alimentação e acolhimento do turista;

IX. TURISMO - PROPOSTAS



 Melhorar a infraestrutura turística, ampliando o portfólio e serviços utilizando a serra de Palmas para

trekking, trailrun, rapel, tirolesa, parapente, entre outras modalidades com aptidão turística;

 Melhorar a comunicação e marketing turístico de Palmas ampliando a visitação, estadia e

hospedagem de turistas no município;

 Criar pontos turísticos “instagramáveis” com artes, esculturas, pinturas que viralizem com as lentes

turísticas;

 Fomentar e valorizar a gastronomia, arte e artesanato local, ampliando investimentos,

capacitação, qualidade e criando um selo de qualidade com reconhecimento internacional;

 Implantar a Sinalização Náutica no Lago (Carta Náutica), com o propósito de ordenar e tornar

mais seguro a movimentação de embarcações e a prática de esportes náuticos, bem como garantir

mais segurança aos banhistas nas praias da Capital;

 Estabelecer parceria com os municípios banhados pelo lago, para movimentação de barcas turísticas;

 Fazer limpeza de entulho e madeiras submersas, promovendo a limpeza do Lago, e criando

calendário de competições náuticas, incentivar o turismo de eventos, seminários, congressos etc

IX. TURISMO - PROPOSTAS



 Realizar estudos, pesquisas vocacionais para incentivar ampliação e melhoria do turismo no

município;

 Criar Novos Eventos Públicos ou em parceria com a Iniciativa Privada em Períodos de Baixa Temporada:

fomentando a ocupação hoteleira a gastronomia, o comércio local, parques temáticos e as empresas presta

doras de serviços turísticos;

 Internacionalização dos eventos: buscar novos eventos internacionais, qualificando o perfil do visitante e pro

movendo a divulgação de Palmas no exterior, resultando no incremento da visitação turística;

 Criar cursos de guia turístico, oportunizando a juventude e atendimentos de hotéis e similares;

IX. TURISMO - PROPOSTA



 Melhorar o Visual Urbano: conservar e realizar a manutenção dos equipamentos e mobiliários dos espaços

públicos; (Espaço Cultural e outros)

 Estabelecer comissão de estudo para criação de novas Ciclovias: – Palmas-Taquaruçu, e Ciclovia Rota

das Praias, Ponte FHC com iluminação e promovendo e incentivando mais pessoas conhecer as belezas

naturais do município;

 Disponibilizar Internet Gratuita em Espaços Públicos: estimulando o convívio social, a democratização

digital e a interação comunitária.

 Carta Náutica

IX. TURISMO - PROPOSTA



X. FAZENDA: Arrecadação
e transparência dos gastos
públicos.



X. FAZENDA

Histórico:



X. FAZENDA - PROPOSTAS

A gestão tem como missão Otimizar a Máquina Pública e arrecadação e gastos públicos atendendo

a demanda da população com honestidade e transparência.

 Acabar com a indústria da multa, destinando todo recurso arrecadado para entidades conveniadas na

recuperação motora de pessoas vítimas de acidentes de trânsito;

 Realizar orçamento anual com a participação pública por meio de audiências públicas online

priorizando o investimento e gasto público a demanda da população de Palmas – Tocantins;

 Criar um departamento capacitado para elaboração e captação de recursos federais e estaduais;

 Aprimorar o programa de compras municipais valorizando compras locais e transparência em

orçamentos, licitações, pregões e outras modalidades de compras públicas;

 Fiscalizar gastos municipais visando a melhor alocação dos recursos municipais;

 Gerenciar os gastos da folha de pagamento e gastos públicos evitando o comprometimento dos

investimentos;

 Praticar uma gestão fiscal que respeite o contribuinte, priorizando a transparência e ouvindo a

comunidade;

 Utilizar arrecadação das quadras residências ou comerciais para fazer e/ou concluir investimentos

que melhorem o IDH;



 Promover a Continuidade, o Respeito e a Otimização dos recursos públicos,

implantar obras e ações de interesse público, nas mais diversas áreas, garantir a educação, saúde, segura

nça e desenvolvimento social a comunidade;

 Criar um canal permanente de conciliação e mediação de Dívidas Tributárias:

estabelecer diálogo com os contribuintes para buscar alternativas no saneamento de dívidas com o fisco

municipal;

 Ampliar os Serviços disponibilizados pela Internet: agilizar a emissão de

negativas, certidões, notas fiscais e demais documentos fiscais;

 Melhorar o Portal Transparência Total: colocar de forma mais simplificada e organizada todos os gastos

com o dinheiro público, de forma que qualquer cidadão tenha acesso a qualquer tempo e hora;

 Alterar a legislação garantindo ao empreendedor na busca de alvarás, certidões, prazo limite para abertura

automática do seu empreendimento em caso de omissão da prefeitura;

 Respeitar o direito a propriedade, mudando o código tributário com a relação aos médios e grandes especuladores

imobiliários dando ele alternativa do IPTU progressivo ou de investimentos que se adequem aos espaços limítrofes

já construídos (arborização, limpeza, ciclovias, etc..);

X. FAZENDA - PROPOSTAS



VALORIZAÇÃO DA MULHER

Criar a secretaria de apoio, defesa e valorização da Mulher; com intenção de ampliar a rede de 
atendimento à mulher;

Desenvolver Plataforma de atendimento à mulheres que estão em situação de risco;

 Implantar equipe de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica;

Criar comissão para desenvolvimento de um projeto para construção de um espaço que ofereça 
medidas protetivas  e atendimento integral para as mulheres vítimas de violência doméstica;

Criar mecanismos para equiparação de salários entre homens e mulheres em situação de 
igualdade profissional;

Estabelecer políticas públicas para qualificação da mulher, visando a sua inserção no mercado de 
trabalho;



JUVENTUDE

Criar Programa de primeiro emprego;

 Incentivo ao esporte, promovendo campeonatos, eventos, que fomentem a prática do esporte, 
em todas as modalidades (Artes-Macias, Futebol, Ciclismo, e outros...);

Garantir a integridade física, educacional, profissional e psicológica através de politicas públicas 
de Combate as Drogas, profissionalização, inserção no mercado de trabalho;

Promoção por meio da articulação com rede de parceiros da área social e de atividades internas 
voltadas para a capacitação profissional, a fim de preparar os jovens para a inclusão no mercado 
de trabalho;

Criar programa de bolsa educacional, possibilitando as pessoas carentes a oportunidade de um 
curso superior;

Criar comissão de estudos de viabilidade para implantação do Serviço Público Voluntário 
Constitucional com a intenção de preparar os jovens para o mercado de trabalho, distribuindo-os 
nas diversas atividades do serviço público, qualificando-os, evitando a ociosidade e remunerando-
os com bolsa salário.



AÇÕES SOCIAIS

Construir o centro de convivência do idoso, com terapia de trabalho e direito da 
comercialização da produção;

Programa de aquisição de alimentos do município e distribuição as pessoas vulneráveis 
em parceria com instituições filantrópicas, religiosas, associações , e etc...;

 Rediscussão das tarifas sociais, visando o melhor apoio aos menos favorecidos;

 programa de manutenção de remédios controlados a pessoas menos favorecidas;

Apoio as APAES; 

Convênios com instituições de recuperação de dependente químicos.


