
APRESENTAÇÃO 

 

 

 

As propostas que apresento neste Plano Governo trazem as diretrizes e eixos 

de desenvolvimento para Palmas, capital do Tocantins, que tem por objetivo a 

melhoria da qualidade de vida que anseio para cada cidadão desta cidade. 

Percorri bairros e quadras ouvindo líderes, representantes de associação e a 

comunidade em busca de entender o modelo de gestão com alto desempenho 

que o povo deseja.  

Neste documento estão projetos que demandarão uma administração dedicada 

e competente, próxima e conhecedora das necessidades municipais, por isso 

dei voz ao povo.  

Este plano de governo será um orientador das minhas principais metas ações 

frente à prefeitura de Palmas. Além disto, seguirei o modelo democrático de 

participação população e flexibilização para ampliação e debates, para que este 

documento possa ser aperfeiçoado, consolidado e legitimado frente aos 

palmenses.   

Reforço que todas as minhas propostas serão executadas respeitando uma 

escala de prioridades, definidas em função dos impactos socioeconômicos e 

dentro do Plano Orçamentário municipal.  

Este é o coração do meu trabalho e nele constam os projetos que tornarão 

possível alcançar um consenso baseados nos eixos de desenvolvimento para 

Palmas que englobam a saúde; emprego, renda e desenvolvimento sustentável; 

segurança pública; educação; desenvolvimento social; habitação, infraestrutura 

e mobilidade urbana; esporte, lazer e diversidade cultura; meio ambiente e 

desenvolvimento rural, juventude, modernização da administração; mulher, 

proteção e igualdade e o turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 

PALMAS, UMA CIDADE HUMANA E SUSTENTÁVEL 

 

Eixo: SAÚDE ACOLHEDORA, com respeito às necessidades das 

pessoas, com estrutura integrada desde a família até as 

especialidades médicas necessárias. Melhorando periodicamente a 

qualidade dos serviços públicos prestados pela Prefeitura, garantindo 

ao cidadão a inserção e o alcance à saúde com qualidade e respeito;  

 

Eixo: EMPREGO, RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL, com atração de investimentos multiplicadores, com 
vistas à geração de emprego e renda, voltados para as 
potencialidades e o aproveitamento da produção local, com incentivo 
às pequenas, médias, grandes empresas e indústrias. Promovendo 
o desenvolvimento e projetos de apoio ao comércio formal e informal, 
dedicação inédita em Palmas ao setor de indústria e a economia 
criativa de forma competitiva e sustentável.  
 
Eixo: SEGURANÇA PÚBLICA, garantir ao cidadão por meio de 
programas eficazes e planejamento estratégico o direito à segurança, 
valorizando os profissionais, ampliando o efetivo, equipando as 
equipes, aperfeiçoando o sistema municipal de segurança a partir da 
integração entre as corporações.   

 

Eixo: EDUCAÇÃO CONECTADA DE QUALIDADE, para 

transformar vidas e preparar a cidadania como base do 

desenvolvimento pessoal, social e sustentável. Apoiando, 

valorizando e sobretudo respeitando os profissionais da educação, 

na dimensão do bem comum, promovendo a inclusão, igualdade e 

respeito a diversidade.  

 

Eixo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com programas inclusivos 

que promovam aos diversos grupos sociais e indivíduos em situação 

de vulnerabilidade com assistência devida o acesso à cidadania.  

Impulsionando e incentivando o desenvolvimento de políticas 

públicas para o setor; 

 



Eixo: HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 

 

Palmas é uma cidade dinâmica e que merece um planejamento 

urbano compatível com sua realidade, em um contexto contínuo, 

retroalimentável e com base multidisciplinar que não se restringe 

apenas à ordenação do espaço urbano, mas envolve, também, 

aspectos econômicos, sociais, físico-territoriais, ecológicos e 

administrativos, objetivando a melhoria na qualidade de vida do 

cidadão, bem como a conservação dos recursos ambientais. 

 

Eixo: ESPORTE, LAZER E DIVERSIDADE CULTURAL, apoio ao 
reconhecimento da cultura e dos modos peculiares tradicionais e do 
suporte público às manifestações e aos movimentos representativos 
de nossa cultura, além de incentivo as práticas esportivas e ao lazer 
do cidadão.  

 

Eixo: MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E DESENVOLVIMENTO 
RURAL, com as devidas proteções e cuidados ambientais, baseados 
na obtenção de uma relação harmônica das atividades humanas com 
a natureza, fomentando em concordância com o crescimento 
populacional e as necessidades de desenvolvimento do município 
ações responsáveis mostrando com isso, uma visão e planejamento 
de longo prazo, além da promoção da agricultura familiar e da 
economia do município gerada a partir dos produtos do campo com 
uma visão empreendedora de geração de renda, promovendo ações 
estratégicas de logística da produção.  
 
Eixo: JUVENTUDE PREPARADA PARA O FUTURO, desenvolver 
políticas públicas para a promoção da juventude em suas mais 
diversas necessidades, preparando-os para sua iniciação na sua vida 
social e profissional.  
 
Eixo: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, promover a 
aplicação da administração gerencial, de acordo com o tamanho 
necessário e suficiente para servir ao desenvolvimento do município 
e do Poder Público com responsabilidade, ética, aperfeiçoando a 
gestão econômica, ampliando a capacidade de captação de recursos 
do município, fomentando parcerias junto ao setor privado e ao 
terceiro setor, alinhado as políticas municipais com as estaduais e 
federais; 



 
Eixo: MULHER, PROTEÇÃO E IGUALDADE, fortalecer as ações e 
diretrizes legais da Lei Maria da Penha e sua aplicabilidade, além da 
promoção dos direitos da mulher, proteção de todas as formas de 
violência e fortalecimento de políticas públicas específicas para a 
área.  
 
Eixo: PALMAS PARA O TURISMO, fomentar, desenvolver, e 
promover o turismo em Palmas e suas vocações com foco na 
geração do emprego e renda, fortalecendo o comércio formal e 
informal, valorizando os setores e impulsionando a capital no cenário 
turístico nacional e internacional.  

 

1º Eixo: SAÚDE ACOLHEDORA, com respeito às necessidades das 

pessoas, com estrutura integrada desde a família até as 

especialidades médicas necessárias. 

 

O atendimento à Saúde é uma das principais preocupações do 

cidadão palmense. Nossa capital conta atualmente com 34 Unidades 

de Saúde e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS). As duas 

últimas são responsáveis por cerca de 70 mil atendimentos mensais 

em um universo de quase 300 mil habitantes. Para melhorar esse 

atendimento, tornando o sistema público de saúde mais eficaz 

propomos:  

 

Implantação do Hospital Municipal de Cirurgias Eletivas  

 

Ampliar o atendimento público de saúde de média complexidade em 

Palmas e uma necessidade. A construção do hospital municipal de 

Cirurgias Eletivas tornará realidade a oferta de especialidades, 

redução de filas de espera no Hospital Geral de Palmas, com garantia 

de atendimento adequado a população.  

 

Implantação da Casa de Parto Humanizado de Palmas 

 



Construção de um espaço destinado e especializado ao 

acompanhamento das gestantes com todo aparato de saúde 

necessário.  

 

 

 

 

Reestruturar do Projeto AMA- Ambulatório Médico de 

Especialidades 

 

Reestruturar e garantir o atendimento ambulatorial de 

especialidades, com a contratação de especialistas para atender na 

rede básica de saúde sendo modelo para outros municípios, 

aproveitando o recurso humano disponível com a formação de 

médicos em nossa Capital. 

 

IMPLANTAÇÃO A AGENDA SAÚDE ONLINE 

 

Novo sistema de agendamento de consultas médicas das unidades 

básicas de saúde por meio de uma plataforma digital. A meta é evitar 

filas, organizar e agilizar o atendimento.  

 

 

Reestruturação do quadro funcional das Unidades Públicas de 

Saúde 

 

Remanejar todos os servidores especializados em atendimento 

ambulatorial e clínico para suas devidas funções, retirando a 

alocação de profissionais que estejam exercendo serviço 

administrativo, garantindo mais profissionais da Saúde no 

atendimento à população. 

 



Implantação Programa do Centro de Gestão de Estoque 

 

Implantar o Centro de Gestão de Estoque visando o controle de 

insumos, medicamentos e a regularização dos estoques da área da 

Saúde municipal. Promovendo a capacitação setorial dos 

profissionais, garantindo assim, o abastecimento de insumos e 

medicamentos de acordo com a obrigatoriedade da lei e o 

fornecimento por meio do Sistema Único de Saúde, garantindo a 

sociedade sanar as constantes faltas de medicamentos nas unidades 

públicas geridas pela administração municipal.  

 

Criação do Programa Saúde Itinerante 

 

A medicina preventiva é mundialmente conhecida como o fator 

primordial na solução de Unidades de Saúde superlotadas e 

atendimento precário.  Com postos itinerantes nas praças da capital 

promoveremos a prevenção de doenças por meio da oferta de 

orientação profissional com nutricionistas, professores de educação 

física e orientações de saúde nos espaços públicos, incluindo o tema 

saneamento básico, promoção de campanhas educativas em toda 

área urbana e rural, com atendimentos oftalmológicos, 

endocrinológicos, ginecológicos e urológicos. 

 

Revisão e valorização salarial dos profissionais da Saúde 

 

- Criar políticas de estudos para revisão da remuneração e cargos da 

área da saúde com foco na valorização dos profissionais;  

 

- Melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços das 

Unidades de saúde e Upas de Palmas, garantindo atendimento 

preventivo de Saúde com o eficaz programa Saúde da Família; 

 



- Cursos intensivos de capacitação na atuação dos agentes de saúde 

e agentes de endemias e garantia de verificação periódica das 

condições de trabalho destes;  

 

- Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao 

Idoso); 

 

- Reduzir o tempo de espera para consultas médicas nas Upas da 

cidade, contratando mais profissionais, por meio de Concurso de 

Público, garantindo a prioridade no atendimento à pessoas da 

terceira idade; 

 

- Criação do Centro de Atendimento a Crianças com 

Necessidades Especiais e altas habilidades 

 

Implantação de um Centro Especializado para atendimento médico à 

Crianças com Necessidades Especiais e Altas Habilidades, com a 

oferta de orientação, primeiros cuidados médicos e atenção clínica 

nos primeiros anos.  

 

2° EIXO: EMPREGO, RENDA E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  

 

O desenvolvimento de um município está intrinsecamente 
associado ao modo de produção e sua transformação, gerando renda 
e trabalho à população de forma continuada e sustentável. Assim as 
ações ora propostas para Palmas estão assentadas em estratégias 
visando o aumento do emprego por meio de incentivos econômicos 
que possibilitem à iniciativa privada ampliar seus investimentos.  

 

• Criação do Programa Emprego Já 
 
Estruturação de uma grande frente de obras de obras públicas na 
cidade (pavimentação asfáltica, esgotamento, unidades 
habitacionais, reforças em unidades escolares e de saúde) com a 



seleção de mão de obra local e a oferta de 25 mil postos de 
emprego.  
 
 

• Polos empresariais e Distrito Industrial de Taquaralto 

  Consolidar os polos empresariais existentes, revitalizando o 

Distrito Industrial de Taquaralto, promovendo o aumento de 

incentivos, bem como o acesso a crédito para micro e pequeno 

empresários, além de indústrias.   

• Mercado do Agricultor  
 
Criar na capital o Mercado Central de Palmas para 

comercialização diária de produtos, criando o Mercado do Agricultor 
e organizar de forma setorizada os boxes;  

 

• Criar o Programa Pão Nosso de Cada Dia 
 
Criar industrias de panificação comunitária para formação de 

mão de obra e fornecimento de alimento para famílias em situação 
de vulnerabilidade em Palmas.  

 

• Criar a Secretaria (Assessoria Especial) do Emprego e 
Renda  

 
Espaço público específico para tratar da geração de emprego 

e renda da capital.  
 

• Ampliar parcerias com Sistema S 

Implementar a parceria entre o Sistema S, poder público e 

entidades de classe (associações comerciais) para a promoção de 

cursos de capacitação com foco na geração de emprego e renda;  

• Menos burocracia Programa Ganha Tempo 

    Implementar o sistema de Ganha Tempo para reduzir a 

burocracia dos serviços públicos, objetivando mais facilidade nos 

serviços; 



• Carga tributária 

       Fazer um estudo técnico para verificar as melhores 

formas de reduzir a carga tributária em nosso município, e dessa 

forma contribuir positivamente com os empresários, para que os 

mesmos possam gerar mais empregos; 

 

• Atrair novos empreendimentos 
 

    Estimular a geração de empregos mediante atração de 
empresas e industriais e do apoio a elas, a fim de que possam 
explorar as vocações naturais do município; 
 

• Bancos de crédito/ Banco do Povo 
 
Fortalecer e ampliar a destinação de recursos às micro e pequenas 
empresas para o fomento e crescimento dos negócios em Palmas; 
 

• Fortalecimento eventos locais 
 
Incentivar, divulgar e participar com estrutura nas festas religiosas e 
culturais como um destaque no calendário turístico estadual e 
municipal, incluindo Feira do Pequeno e Médio Empreendedor;  
 

• Organização Sine Municipal  
 
Organizar o sistema público de informação e acompanhamento 

online de oferta e procura de emprego;  
 

• Espaço públicos (feiras livres)  
 
Melhorar os espaços públicos (feiras livres) para 

comercialização produtos locais como doces e artesanatos em 
parceria com a Associação dos Feirantes; 

 
3º Eixo: SEGURANÇA PÚBLICA 
 

A Guarda Metropolitana, um benefício permitido a todas as capitais 

no país, detém o poder de atuação ostensivo e preventivo, de acordo 

com a Lei Federal 13.022. Em Palmas não é realizado concurso público 

para efetivo da Guarda Metropolitana há pelo menos 18 anos. Isso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm


representa prejuízo para a população com um atendimento restrito e 

precário. O déficit de guardas municipais já passa de 200 em Palmas. 

Sendo assim, nossa proposta é fortalecer o sistema próprio de 

segurança pública;  

 

• Ampliação do efetivo da Guarda Metropolitana 

     Ampliar o efetivo da Guarda Metropolitana por meio de 

Concurso público com a oferta de no mínimo o dobro de vagas, que 

corresponde a 240;  

 

• Compartilhamento de informações 

     Buscar e propor a integração entre os núcleos de 

segurança pública da capital com o governo do Estado e 

compartilhamento de informações; 

 

• Aparelhamento 

    Aparelhamento da Guarda metropolitana e agentes de 

trânsito que incluem Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

armamento;  

 

• Saúde e Segurança 

    Firmar parceria entre as pastas para a presença de 

efetivos da Guarda metropolitana nas unidades de saúde pública; 

 

 

 

• Educação e Segurança 

    Ampliar parcerias entre a Guarda metropolitana e as 

escolas públicas municipais tanto para ações educativas junto aos 

nossos estudantes, quanto para segurança de funcionários e alunos; 



• Implantação de Postos avançados da Guarda  

    Criar Postos avançados da Guarda Metropolitana em 

áreas descentralizadas de norte a sul de Palmas; 

 

• Implantar o Programa “O Olho da Lei” Palmas monitorada 

    Instalação de câmeras em áreas estratégicas da capital 

para monitoramento e ações preventivas de segurança, com a 

parceria entre gestão pública e empresas privadas e a comunidade.  

 

• Implantar o programa “A Guarda no meu setor”  

 

Sistema de grupos de segurança pública via WhatsApp com a 

presença de Guardas Metropolitanos para orientação e 

atendimento de ocorrências. A meta é dar agilidade ao 

atendimento no interior das quadras.  

 

• Valorização profissional 

     Estudo para programa de valorização salarial e 

acompanhamento de saúde da Guarda Metropolitana de Palmas 

 

• Reserva percentual de receita 

   Estudo para aplicação de um percentual de receita 

específica para aplicação na segurança pública; 

 

  
Eixo: EDUCAÇÃO CONECTADA DE QUALIDADE 
 

Palmas conta atualmente com 70 (setenta) unidades 

educacionais, entre escolas e CMEIs (Centros Municipais de 

Educação Infantil), com uma média de 43 mil alunos matriculados. 

Nesse sentido, boa parte das crianças que deveriam estar nas 



escolas encontram-se em uma interminável fila de espera que atinge 

principalmente famílias de baixa renda. Dentre nossas propostas 

para a área da Educação constam:  

 

• Implantação do Programa de Valorização do Servidor 

público da educação  

    Tem por finalidade a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos prestados aos cidadãos, complementando um conjunto de 

medidas integradas necessárias à promoção dos resultados 

preconizados no plano plurianual, à consolidação da administração 

pública profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de 

instrumentos e abordagens gerenciais. 

 

• Realização de concurso Público 

     Realização do concurso público para todas os cargos 

disponíveis para Educação, inclusive para monitor/professor auxiliar. 

 

• Ensino bilíngue 

     Disponibilizar disciplinas de inglês, espanhol e libras nas 

unidades de ensino da capital, para que o aluno possa escolher pelo 

menos duas opções. 

 

• Sala de recursos 

     Implementação da sala de recursos para alunos com 

necessidades especiais e altas habilidades, contando com equipe 

multiprofissional. 

 

• Programa Um Computador para Todos 

    Aquisição de notebook para professores (comodato) e 

tablets para alunos (empréstimo para uso exclusivo na escola), bem 

como propiciar internet de qualidade nas escolas e Cmeis; 



 

• Construção e ampliação do número de vagas nas unidades 

    Ampliar o acesso aos CMEIs, por meio do quantitativo do 

número de vagas e construção de novas unidades de ensino. 

 

• Programa Municipal de Educação Integral 

    Criação do Programa Municipal de Educação Integral 

para todos, garantindo estruturação das escolas com laboratórios de 

TI (Tecnologia da informação), bibliotecas, educação para o trânsito, 

cozinhas, hortas, prática esportivas, culturais e artísticas.  

 

• Programa de Sistema Unificado com Tecnologia 

    Unificação do Sistema Integrado de Matrículas de 

Palmas (SIMPalmas) e a plataformas SOCEI e SOCEF. 

• Ampliação do atendimento às crianças 

      Ampliação do atendimento para crianças com idades 

entre quatro e cinco anos no âmbito da pré-escola e para 

crianças a partir dos seis anos no âmbito do Ensino 

Fundamental. 

• Quadras poliesportivas 

     Melhoria das quadras poliesportivas cobertas em todas 

as escolas que contemplam o ensino fundamental; 

• Criação do Programa Escola Sustentável  

Salas climatizadas, implantação de sistema de energia solar nas 

escolas e de sistema de tratamento e reutilização de água, 

promovendo a preservação ambiental e a conscientização dos 



nossos estudantes no uso dos recursos naturais, criando assim o 

programa Escola Sustentável. 

• Parcerias com outras instituições de ensino 

       Parceria com universidades para implantação de 

projetos de extensão que serão desenvolvidos nas escolas 

municipais.  

• Clube do protagonismo 

     Implantação do Projeto Clube de Protagonismo, 

objetivando o desenvolvimento das habilidades e talentos de todos 

os estudantes da rede municipal.  

• Implantação do Programa de Combate ao Bullying e 

Racismo  

      Implantação do programa de prevenção ao bullying e 

combate ao racismo na escola, por meio de conscientização, 

seminários e discussões. 

 



• Convênios para profissionalização 

     Criação de convênio para a formação inicial e superior 

de profissionais da área da educação com entidades públicas ou 

privadas.   

• Revisão Gratificações 

   Revisão das gratificações por regência de classe, 

concedida aos professores no âmbito da educação municipal.  

• Transporte de alunos 

   Garantia de transporte digno, eficiente e seguro aos 

estudantes que se deslocam dos povoados e zona rural para as 

unidades educacionais do município;  

• Biblioteca municipal digital 

     Implantação da biblioteca digital municipal para ser um 

centro de pesquisa e apoio aos estudantes, professores e 

sociedade;  

 

• Reativação das Bibliotecas Públicas municipais 

 

Reativar as bibliotecas públicas municipais nas regiões norte e sul 

de Palmas.  

 

• Programa Municipal Merenda nas Férias  
 

Programa social de distribuição da merenda escolar para as 

crianças matriculadas na rede municipal de ensino durante o 

período de férias escolares.  

 

 



• Gestão escolar democrática 

      Implantação do projeto de gestão democrática baseado 

na eleição direta dos diretores, com os votos da comunidade; 

• Calendário escolar  

      Calendário escolar voltado à realidade local, 

especialmente na zona rural, com o objetivo de diminuir a evasão 

escolar em períodos de plantação, com plano de ensino 

específico para a educação na área rural;  

• Escola agrícola com internet  

    Adaptação das escolas da área rural para que possam 

contar com sistemas de ensino agrícolas, com acesso a internet 

em todas as unidades escolares da área rural.  

Programa Escola Empreendedora 

      Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, 

como carga horária extra, bem como a realização de cursos 

técnicos em parceria com empresas a exemplo grupo S e outras 

instituições.  

 

 

5º Eixo: ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Rompendo com modelos antigos sócio assistencialistas, as 

propostas que apresentamos tem a meta de consolidar uma ampla 

rede de proteção e promoção social, integrando suas áreas de 

Assistência Social, de Renda, de Cidadania e de Segurança 

Alimentar e Nutricional, buscando a articulação com outras políticas 

setoriais, visando a plena inclusão social da população, 

principalmente de seus segmentos em situação de maior 

vulnerabilidade.  

 



• Programa Emergencial de Transferência de renda Bolsa 

Alimentação! Palmas bem alimentada 

Criação do programa emergencial de transferência de renda Bolsa 

Alimentação, Palmas bem alimentada! destinado para famílias de 

baixa renda para uso exclusivo nos estabelecimentos comerciais 

da capital com valor de R$ 200,00, oriundo do Fundo Municipal de 

Assistência Social. O programa terá duração de seis meses, 

destinado para 25 mil famílias, com foco nos impactos 

ocasionados pela pós pandemia do Coronavirus.  

 

• Criação do Casa do Idoso de Palmas 

 

 Criação da Casa do Idoso municipal de Palmas para acolher 

os idosos que vivem sem assistência familiar ou em situação 

de vulnerabilidade social. 

 

• Implantação do Centro POP 

 

Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua é um equipamento público vinculado à Proteção Social 

Especial de Média Complexidade da Assistência Social, onde são 

ofertados serviços para pessoas em situação de rua. 

 

• Criação do Pólos de Artesanato Buritirana e Taquaruçu 

  Implantar no distrito de Taquaruçu e Buritirana, pólos de 

qualificação profissional e venda de artesanato a partir da vocação 

local, com produtos feitos a partir de matéria-prima como o capim 

dourado e buriti, incluindo a produção de doces e conservas; 

 

• Reestruturação Centros Referência da Assistência Social 

    Informatização, reforma e reestruturação de todos os 

Centros de Referência da Assistência Social de Palmas; 

• Criação do Programa Recupera Jovem 



    Programa de apoio específico a adolescentes e jovens 

dependentes do álcool e outras drogas desenvolvidos nos Caps 

municipais.   

• Programa Erradicação Trabalho Infantil 

    Criação do Programa municipal de Combate e 

erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual;  

• Programa de Apoio aos Conselheiros tutelares 

    Proporcionar a capacitação dos conselheiros tutelares 

para atuação efetiva e correta de suas funções;   

 

• Semana Assistência Social 

    Implantar a Semana municipal da Assistência Social com 

discussões sobre a política de Assistência social e a aplicabilidade 

no município com a participação do setor público, entidades, 

organizações e a sociedade civil;  

 

• Busca ativa Cadastro único 

    Revisão do Cadastro Único para inserção nos 

Programas Sociais fazendo a busca ativa para incluir pessoas 

atualmente afastadas dos programas pela falta de acesso à 

informação; 

 

• Implantação da Coordenação Municipal de Direitos 

Humanos 

   Instituir a Coordenação Municipal de Direitos Humanos 

com vistas ao fortalecimento das ações Municipais, como: Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária; Enfrentamento ao Abuso e 

Exploração Sexual; Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalho do adolescente; Enfrentamento e Atenção ao Uso Abusivo 

de Substâncias Psicoativas por Crianças e Adolescentes; 



 

• Atividades recreativas Centro de Fortalecimento de 

Vínculos  

    Ampliar as atividades com as crianças, adolescentes e 

idosos no Serviço de Convivência tais como: natação, hidroginástica, 

capoeira, artesanatos, aulas de dança, informática, dentre outros.  

 

• Implantação do Café Comunitário 

  

Espaço comunitário para oferta de café da manhã comunitário a 

preço popular com gestão da prefeitura municipal, utilizando o 

mesmo espaço do atual Restaurante Comunitário e que também vai 

abrigar a fábrica de panificação com geração de empregos locais.  

 

 

6º Eixo: HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

URBANA 

 

Desenvolver uma cidade de forma ordenada e responsável requer 

planejamento e gestão eficiente. Com isso é preciso a ocupação 

inteligente dos vazios urbanos, proporcionando ao cidadão o 

atendimento às suas necessidades habitacionais, de infraestrutura e 

de mobilidade urbana visando uma melhor qualidade de vida e 

facilitando o trabalho de gestão, além de trazer um impacto positivo 

à economia urbana.  

 

• Reestruturação da Gestão do Patrimônio imobiliário 

    Reestabelecer para Prefeitura a gestão do patrimônio 

imobiliário do município, que, desde 1992, é gerido pelo Governo do 

Estado do Tocantins.  

 



• Implantar o Programa de Ocupação dos Vazios urbanos 

    Criação de mecanismos para ocupação dos vazios 

urbanos entre as regiões municipais, com taxação justa afim de evitar 

especulações imobiliárias.  

 

• Criação do Plano Municipal de Acessibilidade 

    Rever, criar e executar o plano Municipal de 

Acessibilidade nas principais vias da capital, devendo ser implantada 

a Audiência Pública municipal de acessibilidade para discutir junto as 

associações e entidades o referido plano.  

 

• Competitividade do Transporte Público 

    Estabelecer competitividade na concessão do transporte 

coletivo urbano visando melhoria no serviço ofertado, preço justo 

renovação da frota. 

 

• Transporte de Graça 

 

Retorno do transporte público de graça para a população aos 

domingos e feriados. 

 

• Implantação do Projeto Calçada Acessível 

 

Estudo, construção e reestruturação de calçadas para acesso de 

pessoas com deficiência que transitam nas principais avenidas de 

Palmas e frequentam parques e praças públicas.  

 

• Construção da Arena do Pedal 



    Modernização do tráfego da Avenida Teotônio Segurado 

para construção da Arena do Pedal, interligando a área central de 

Palmas à região sul da capital pelo canteiro central da avenida; 

 

• Criação do Programa Estacionamento Solidário  

    Acabar com a cobrança do estacionamento em Palmas, 

tornando o sistema em colaboração social junto a entidades sem fim 

lucrativos, livre de multas ou autuações.  

 

• Implantação do Concurso Público Para reestruturação da 

Avenida Tocantins em Taquaralto  

   Revisão do projeto da Avenida Tocantins, em Taquaralto, 

em concordância com o comércio local para aprovação do novo 

projeto de reestruturação local.  

 

• Implantação do Programa de Regularização fundiária 

    Propor revisão dos lotes desocupados em Palmas para 

levantamento da regularização fundiária da capital e posterior uso 

dos espaços. Além da regularização da situação fundiária dos 

templos religiosos da capital.   

 

• Programa municipal de Construção Moradias Populares  

 

Ampliação dos Projetos de Habitação para famílias em situação 

de vulnerabilidade com a construção de 5 mil moradias populares 

em parceria com o Governo Federal e Estadual.  

 

• Implantação do Programa Cheque Construção  

 



 Programa voltado para famílias selecionadas em programas sociais 

de transferência de renda e que serão beneficiadas com a doação de 

recursos para a complementação da construção da casa própria.  

 

• Programa emergencial de Manutenção Praças públicas 

Reforma e adequação das praças públicas, com instalação de 

Academia ao Ar Livre e Parque Infantil, onde não houver, bem como 

a manutenção dos já existentes;  

 

• Programa Palmas Iluminada 100% Led  

    Melhorar a iluminação pública, inclusive nos polos 

empresariais/industriais, bem como melhorar e reestruturar a 

sinalização das vias públicas com a utilização de iluminação de Led; 

 

• Programa Saneamento para todos 

    Ampliar o acesso da população a água e rede de esgoto 

em todo o município; 

• Ampliação da Coleta Seletiva 

    Implantar novos pontos de apoio de coleta seletiva de 

lixo, realizando a separação adequada dos resíduos e dando a sua 

destinação final correta, bem como reestruturar os pontos já 

existentes; 

 

• Programa municipal O Chão Preto Chegou!  

   Estudo orçamental e execução de obras de pavimentação 

em todos os bairros que ainda não possuem asfalto até 2024.  

 

 

 



 

 

7º Eixo: ESPORTE, LAZER E DIVERSIDADE CULTURAL 

 

O esporte, lazer e a cultura são ferramentas de auxílio no 

processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde 

do ser humano. Crianças, jovens e adultos de nossos dias 

encontram nesta tripé o incentivo, espírito de cooperação e 

amizade. Neste sentido, propomos desenvolver políticas 

públicas para serem aplicadas em todo o território de 

abrangência do município de Palmas visando uma melhor 

qualidade de vida do cidadão, ampliação do lazer e promoção 

da saúde unindo o poder público e a comunidade. 

 

• Implantação de campeonatos na zona rural 

    Incentivo ao esporte na área rural com a realização de 

campeonatos e implantação de projetos esportivos que atendam a 

realidade local.  

• Criação de Escolinhas de Futebol nos bairros 

    Implantação de escolinhas públicas esportivas em todas 

as regiões da cidade em parcerias com as escolas públicas para uso 

do espaço físico.  

 

• Construção de Ginásios esportivos Padrão Internacional 

     Construir um ginásio de padrão internacional para abrigar 

eventos esportivos de grande porte ao lado do Centro de 

Convenções.  

 

• Construir um ginásio poliesportivo no setor Taquari 

 



Espaço voltado para a promoção das práticas esportivas na 

região sul de Palmas.  

 

•  Reestruturação complexo esportivo da 51 e Ginásio 

Ayrton Senna 

 

O complexo esportivo será totalmente revitalizado e 

transformado em um centro de referência em práticas 

esportivas de Palmas. Além disto, revitalizaremos o ginásio 

Ayrton Senna para retorno de competições de médio e grande 

porte.  

 

• Programa Bolsa atleta 

    Reativação do programa municipal Bolsa Atleta para 

incentivo a prática esportiva de adolescentes e jovens em Palmas. 

  

• Implantação do Calendário esportivo 

    Criação do calendário municipal esportivo de Palmas 

(olimpíadas de Palmas, jogos interquadras, temporada de praias, 

circuitos de corrida, torneio de pesca e embarcação, femininos e 

masculinos). 

 

• Criação da Virada Esportiva 

     Implantação do Projeto Virada Esportiva para 

comunidade em situação de vulnerabilidade social (oferta de 

atividades esportivas semanal/mensal); 

 

• Retorno dos Jogos Escolares  

   Promover jogos interescolares com práticas esportivas e 

atividades coerentes com a idade dos alunos do Ensino Fundamental 

para incentivar e promover atividade física; 



 

• Construção Pista de skate 

   Construção de pista de skate e outras práticas esportivas 

nas proximidades do ginásio Ayrton Senna;  

 

• Apoio a Federação Esportiva 

    Apoio e implementação de parcerias com as Federações 

esportivas em Palmas e busca de eventos esportivos de nível 

nacional internacional para Palmas; 

 

• Implantação do Conselho de Esporte e Lazer 

    Criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, bem 

como promover o incentivo ao futebol feminino em parceria com a 

Federação Estadual.   

 

• Fortalecimento e incentivo a entidades culturais  

    Fortalecer as entidades culturais, viabilizando convênios 

e parceiras, incentivando a diversificação de culturas. 

 

• Resgate cultural das manifestações em Palmas 

    Resgatar e fomentar os festejos de manifestações 

culturais, religiosas e de lazer;  

 

• Programa de Valorização dos artistas e desburocratização 

dos eventos e acesso a verbas 

    Criação do Programa de valorização dos artistas 

regionais, proporcionando integração cultural e social, com a criação 

também do plano de desburocratização do acesso a verbas e 

realização de eventos.  



 

• Criação da Casa da Cultura 

    Criar a casa da cultura e incentivar a cultura regional 

através de eventos como, aulas de música, pintura, cordel, entre 

outros; 

 

• Criar Festival de Música de Palmas 

 

Retomar a era dos grandes festivais de música de Palmas, 

criando o 1° Festival Brasileiro de Música da Região do 

Cerrado.  

 

• Reforma das quadras poliesportivas de Palmas 

 

Criação do programa emergencial de reforma das quadras 

poliesportivas das quadras de Palmas.  

 

8º Eixo: MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E DESENVOLVIMENTO 

RURAL  

 

Como forma de modernizar e fortalecer a gestão ambiental e da área 
rural nossa missão será a de promover a adoção dos princípios e 
estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do 
meio ambiente, o uso coerente dos recursos naturais, a inclusão do 
desenvolvimento sustentável na formação de políticas públicas de 
forma participativa e democrática.  

 

• Uso sustentável do meio ambiente  
   

    Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, 

da paisagem e do patrimônio natural, cultural e histórico no processo 

de desenvolvimento da cidade; 

 



• Criação do Conselho de Meio Ambiente 

 

    Implementar o Conselho de Meio Ambiente, fortalecendo 

as ações de conscientização, prevenção e educação ambiental em 

Palmas; 

 

• Apoio às entidades de proteção 

   Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados 

não governamentais de proteção ao Meio Ambiente e Animais, 

atuando de forma rígida no combate e proteção a queimadas; 

• Preservação dos recursos naturais 

    Incentivo e apoio ao desenvolvimento de uma política de 

conservação de nossos recursos naturais e conservação ambiental; 

• Criação do Plano Municipal socioambiental 

    Elaboração de plano municipal de desenvolvimento 

socioambiental que proteja os recursos ambientais (água, ou flora e 

fauna) e que se baseie no regramento do uso do solo, no crescimento 

econômico e na sustentabilidade; 

• Criação do Protocolo de Áreas de preservação 

    Localizar para conservação e recuperação, áreas de 

preservação, bem como a ampliação de um viveiro de plantas de 

espécies nativas e Conservação do solo; 

• Programa de Controle de Licenças ambientais  

     Implantar mecanismos de licenciamento – em coerência 

com a política estadual e federal do setor – e de fiscalização do 

exercício de atividades que possam resultar em impacto ambiental 

negativo. 

• Programa municipal de Ações ambientais  

    Reorganizar o sistema municipal de gestão ambiental, 

intensificando as ações educativas, de fiscalizações e os programas 

de coleta seletiva e de reciclagem de resíduos sólidos; 

• Programa municipal de Reflorestamento 

   Reflorestar as matas ciliares nas margens dos rios e 

córregos e preservar o cinturão verde em parceria com instituições e 

órgãos públicos 

• Programa municipal de Energias renováveis 



    Estimular a implantação de placas solares para 

abastecer escolas e empreendimentos habitacionais de baixa renda 

com energia limpa e mais barata 

 

• Recuperação de estradas vicinais 

Manutenção dos 5 mil quilômetros de estradas vicinais atendendo 

toda área rural de Palmas, apoiando assim aos ramais de escoação 

da produção; 

• Assistência Técnica Agricultura Familiar 

    Apoio a agricultura familiar com o reestabelecimento da 

assistência técnica rural (programa de renda e não apenas de 

subsistência) incluindo o programa de Compra Direta do Município, 

objetivando a mudança de hábitos de consumo da população, 

gerando renda e agregando valor ambiental; 

 

• Criação de Escolas Agrícolas  

    Buscar parceria para transformar Escolas Estaduais, 

localizadas na zona rural da capital, em Escolas Agrícolas de Tempo 

Integral e de capacitação tecnológica para o campo; 

 

• Programa Gestão Compartilhada de Máquinas rurais 

    Criação de um programa regionalizado de seis patrulhas 

mecanizadas para atendimento da área rural, com autonomia de 

gestão, das associações de produtores rurais da capital; 

• Construção da Feira coberta em Taquaruçu 

    Construção da Feira Coberta de Taquaruçu, com o intuito 

de apoiar e fomentar a agricultura familiar do Distrito e suas 

adjacências. 

 

• Empreendedorismo rural 



    Implementar política de aproximação de desenvolvimento 

do micro e pequeno empreendedor rural através de políticas públicas 

em parceria com os governos Estadual e Federal; 

• Programa de Recuperação do solo 

    Criação do Programa Cooperado de Correção de Solo, 

com utilização de calcário, por meio de PPP (Parceria Público-

Privada);  

 

• Abastecimento de água 

    Implementação de ações que garantam o abastecimento 

de água para consumo e produção na região de Taquaruçu, São 

Silvestre e Piabanha, com a construção do reservatório de água e 

poços artesianos comunitários. 

 

• Perfuração de poços artesianos na área rural de Palmas 

atendendo a necessidade do agricultor familiar.  

  

• Criação de Alevinos 

    Impulsionar a criação de peixes em tanques com foco no 

aumento da renda e abastecimento do mercado interno e externo.  

 

• Regularização área rural 

      Redimensionar a situação fundiária, nas áreas rurais, do 

município de Palmas.  

• Impulsionar Programa de Compra direta 

     Programa para incentivo da compra direta da produção 

da agricultura familiar;  

• Transporte público rural 

     Realizar levantamento com estudo demográfico para 

melhorar o transporte público na zona rural de Palmas; 



• Revitalização Hortas comunitárias 

    Revitalização e implantação das hortas comunitárias em 

todas as regiões da capital em parceria com as associações de 

moradores; 

• Incentivo às linhas de financiamento 

  Buscar linhas de financiamento para o produtor rural com a 

criação de demandas específicas para o desenvolvimento de 

projetos e garantia de produtividade. 

 

• Internet Rural para todos  

 

Criação do programa municipal de acesso à internet com a 

implantação de antenas em pontos estratégicos na área rural da 

capital.    

  

 

9° Eixo: JUVENTUDE PREPARADA PARA O FUTURO 

 

A juventude e sua visão de futuro necessitam de ações estratégicas 

que vislumbrem a promoção de políticas públicas efetivas que 

consolidem o atendimento a diversidade de grupos e seus anseios. 

Neste sentido, propomos o desenvolvimento da educação, a 

profissionalização e o protagonismo da juventude de Palmas.  

 

• Criação da Secretaria da Juventude 

     A criação de uma secretaria da Juventude, propiciará 

atenção exclusiva, com ampliação do acesso aos direitos 

assegurados a todos os jovens. 

 

• Programa Juventude Conectada 



 

Pontos de acesso à internet gratuito em parques, praças e 

locais públicos de convivência.   

• Implantação da Arena Palmas  

 

Criação de centros destinados a atividades de lazer, cultura, 

esporte, música, teatro.  

 

• Programa Estação Juventude Preparada 

     Garantir cursos profissionalizantes em parceria com 

instituições a exemplo do SINE municipal, sistema “S” e Acipa para 

capacitação e empregabilidade de jovens, implantada em diversos 

bairros da cidade.  

 

• Contratação da Juventude  

 

Contratação de jovens por meio da administração pública para 

acesso ao primeiro emprego e parcerias com empresas privadas.  

 

• Incubadora de Startup e Feira Jovem empreendedor 

    Será um local de maturação de empreendimentos e 

apoio a juventude de Palmas para a formação de novos negócios. 

Tendo ainda, a Feira Jovem Empreendedor com espaço garantido 

para a exposição do empreendedorismo das melhores startups 

incubadas.  

 

• Programa Alô Juventude  

  Dispõe da criação de uma plataforma digital para recebimento 

de sugestões da juventude sobre o desenvolvimento de Palmas e da 

área da juventude, garantindo a sua participação na gestão político 

administrativa da capital. 



 

• Projeto Juventude Saudável  

 

  Realização de atividades em todo o âmbito escolar, de modo 

itinerante, promovidas em parceria com a Secretaria de Saúde, para 

levar informações e atendimento aos jovens em espaços públicos, 

centros culturais e esportivos e escolas.  

 

• Programa de Estágio Jovem  

 

Programa municipal de incentivo fiscal a empresas contratarem 

jovens para fomento de vagas de estágio.  

 

10º Eixo: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, 

 

Um governo construído a partir de uma gestão profissional, 

responsável e competente, pautada pela adoção periódica de 

medidas que estabeleçam as melhores práticas e modelos em 

todos os níveis de atuação do governo, fortalecida pela 

valorização do servidor público municipal.  

 

• Melhoria no atendimento público 

     Estreitar a parceria entre a Prefeitura e a Associação dos 

Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP) com a proposta de 

melhorar o atendimento assegurado, viabilizar convênios junto às 

instituições, a exemplo de universidades e outros serviços de 

interesse do servidor; 

 

• Programa de Facilita Prefeitura  

 



Desburocratização e agilização dos processos de liberação de 

documentos e alvarás  

 

• Programa de capacitação do Servidor Público 

Valorização do servidor público, por meio de capacitações 

periódicas, garantindo cursos de treinamento e capacitação por 

intermédio de entidades especializadas para garantir e melhorar o 

atendimento à nossa população;  

 

 

• Revisão do Plano de Cargos e Salários 

    Manter com ajustes de melhorias os benefícios aos 

servidores públicos municipais revisando o Plano de Cargos e 

Salários necessários que valorizem os concursados e suas 

especializações;   

 

• Contratação e alocação de servidores 

    Estabelecer regras rígidas e claras para contratação e 

alocação de servidores de acordo com as competências e 

habilidades que prestam serviços através de Cargos Comissionados; 

• Plano de Progressões 

     Reestruturar e oficializar um plano de carreira com 

progressão dos servidores, promovendo por mérito e capacitação; 

 

• Criação do Serviço de Atendimento “Prefeitura 24 horas” 

    Implantar um canal aberto entre o cidadão e a prefeitura 

para atendimento 24 horas para protocolo e recebimento de pedidos, 

sugestões e reclamações, com atendimento de urgência em 

demandas específicas;  

 



• Programa de Insalubridade 

    Conceder o pagamento da insalubridade a todos os 

funcionários públicos da área da saúde que tem direito a esse 

benefício, com variações que vão de 10% a 40%, de acordo com as 

atividades exercidas;  

 

11° Eixo: MULHER, PROTEÇÃO E IGUALDADE,  
 

O enfretamento a todos os tipos de violência contra a mulher e a 

promoção de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do 

marco legal da Lei Maria da Penha são ações que fazem parte da 

agenda do poder público e que merecem ser evidenciadas com 

atenção especial ao protagonismo da mulher palmense com o apoio 

da gestão municipal.  

 

• Criação da Secretaria da mulher 

    Criação e implantação da Secretaria Municipal da Mulher 

para o desenvolvimento das ações e ampliação de garantia dos 

direitos.  

 

• Implantação da Casa da Mulher  

   Desenvolver projeto para criação de Casa de Abrigo para 

mulheres vítimas de violência doméstica; 

 

• Atendimento exclusivo SUS 

   Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às 

mulheres vítimas de violência em ambiente específico e exclusivo 

nas unidades de Saúde e afins; 

 

• Programa municipal Gravidez na adolescência 

    Desenvolver um programa que auxilie na prevenção da 

gravidez na adolescência, com campanhas educativas nos postos de 



Saúde, escolas municipais e setores comunitários, com garantia de 

atendimento e proteção; 

• Programa municipal Clube das mães 

   Apoiar o desenvolvimento de ações e criação do Clube 

de Mães nas comunidades das quadras residenciais e bairros com 

palestras educativas, distribuição de kits gestantes e ações 

itinerantes de saúde e pré-natal.  

 

• Atenção a política humanizada de atendimento à mulher 

vítima de violência  

    Garantir o atendimento integral, humanizado e de 

qualidade às mulheres em situação de violência, bem como 

desenvolver programas que contribuam para reestruturação das 

mulheres vítimas de violência; 

 

• Criação do Programa municipal de Combate a violência 

Doméstica e familiar de Palmas 

    Ampliar as campanhas de combate à violência contra a 

mulher e os respectivos serviços de atendimento às vítimas em 

parceria com o governo do Estado, entidades representativas e 

órgãos municipais e de segurança.  

 

• Fortalecimento do Programa Ronda Maria da Penha 

 

Formação específica da Guarda Metropolita Municipal para 

atuação em ocorrência no âmbito da Lei Maria da Penha em 

parceria com órgãos da justiça como Ministério Público, 

Defensoria e ainda unidades de saúde e hospitais públicos.  

 

• Programa municipal de encaminhamento e 

empregabilidade de mulheres vítimas de violência em 

Palmas 



 

Incentivo à empresas para que possam contratar as vítimas de 

violências, além da oferta de cursos profissionalizantes e de 

capacitação por meio do Sine Municipal e outros parceiros. A 

meta é empoderar as mulheres para a retomada de suas vidas 

e inserção no mercado de trabalho.  

Eixo; Palmas para o Turismo 

 

O turismo é um fenômeno econômico e social e é, 

reconhecidamente, um setor capaz de gerar emprego e renda, com 

potencial de contribuir significantemente com o desenvolvimento 

econômico de uma cidade. Em função desse potencial, cresce o 

interesse dos governos em estabelecer políticas públicas adequadas, 

capazes de estimular e fomentar o seu desenvolvimento. 

 

• Conclusão do Projeto Orla  

 

Desenvolvimento e conclusão do projeto Orla que vai interligar as 

praias da capital por meio da construção da Avenida Orla e conclusão 

do projeto urbanístico (interligando o Caju à Praia da Graciosa). Além 

de ações de promoção cultural, empresarial, esportiva, cultural e 

artísticas, incluindo ainda a revitalização de todas as demais praias 

da capital.   

 

• Programa Ecoturismo 

 

Segmento que utilizar, de forma sustentável, o patrimônio natural e 

cultural da capital, incentivando sua conservação e busca a formação 

de uma consciência ambientalista através da interpretação do 

ambiente, promovendo o bem-estar das populações.  

 

• Promoção do Turismo de Aventura 

 



Compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de 

atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo 

explorando os pontos turísticos de Palmas como Taquaruçu, serras, 

além da área rural do município.  

 

• Programa Turismo Cultural 

 

Compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do 

conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural 

e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais 

e imateriais da cultura. Com a realização de eventos que evidenciem 

a culinária de Palmas, as manifestações artísticas, a musicalidade, a 

diversidade religiosa, entre outros.  

 

• Programa Turismo Rural 

 

Conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção da agricultura familiar, agregando 

valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade  

 

• Turismo Esportivo 

 

Compreenderá no conjunto de atividades turísticas decorrentes da 

prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas 

como ciclismo, corrida de rua, natação com a exploração do potencial 

do Lago de Palmas, pesca, vôlei de praia e outras modalidades.  

 

• Turismo de Negócios e Eventos 

 

Compreenderá no conjunto de atividades turísticas decorrentes dos 

encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de 



caráter comercial, promocional, técnico, científico e social com ações 

específicas realizadas em parceria com o poder público e entidades 

representativas e o comércio local.  

 

• Turismo de Pesca 

 

Com o grande potencial do Lago de Palmas e a estrutura das praias 

buscaremos compreender as atividades turísticas decorrentes da 

prática da pesca amadora como forma de gerar o turismo de pesca 

na capital, tornando a cidade em uma referência no seguimento. 


