
PLANO DE GOVERNO 

Pensando no bem-estar, na qualidade de vida e no progresso de nossa gente, assumimos o 

compromisso com você cidadão palmense, de fazer uma gestão humanizada voltada às 

suas necessidades. Para tanto, destacamos no nosso plano de trabalho, as metas abaixo 

elencadas, que visam garantir uma vida com mais dignidade a todos os que aqui nasceram 

ou que escolheram nossa cidade para viver. 

Nossa prioridade absoluta serão as pessoas, razão do nosso lema “Palmas cuidando de sua gente”. 

 Saúde 

 Garantir a melhoria e humanização do atendimento na rede de saúde 

pública, assegurando médicos, atendimento odontológico, exames e 

medicamentos que respondam as necessidades de todos; 

 Garantir a continuidade do convênio com o hospital local proporcionando 

atendimento médico de qualidade 24 horas por dia; 

 Realizar convênios com outras Unidades de Saúde para a viabilização de 

cirurgias eletivas e atendimento especializado; 

 Atender a demanda gerada no município em exames, consultas e cirurgias 

eletivas em 100% de suas necessidades; 

 Ampliar e fortalecer os programas e convênios voltados à saúde; 

 Priorizar, fortalecer e dar todas as condições necessárias para o 

funcionamento pleno da UPA municipal; 

 Promover atendimento de qualidade em todos os postos de saúde dos 

bairros e da área rural; 

 Desenvolver programas de saúde preventiva nas escolas e na comunidade; 

 Ampliação dos programas de atendimento à saúde da família e as 

gestantes, objetivando a redução das taxas de mortalidade infantil; 

 Buscar junto aos órgãos competentes a reativação do IML e do Banco de 

Sangue, criando estruturas apropriadas para atendimento; 

 Atuar junto ao Governo Estadual a instalação no hospital da nossa cidade, 

unidade de atendimento para hemodiálise; 

 Dar total apoio e incentivo a todas as atividades culturais e esportivas ao 

grupo da Melhor Idade, bem como atenção especial a sua saúde.  

 Instituir palestras de Planejamento Familiar; 

 Realizar cadastramento dos pacientes com uso de medicamentos 

contínuos, visando à entrega do remédio em casa; 

 Mapear as pessoas em todo o município de Palmas para identificar aquelas 

com morbidades existentes, para atendimento especializado; 

 Implantar o programa “Palmas Sorridente”: programa que engloba diversas 

ações do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições de saúde 

bucal; 

 Atenção especial às pessoas alcóolatras e dependentes químicos, criando 

programas de recuperação; 



 Fortalecer e readequar as farmácias básicas das unidades de saúde visando 

um acesso mais rápido aos medicamentos; 

 Garantir convênios com unidades de saúde e médicos em todas as 

especialidades; 

 

 ÁREA DA MULHER E DA FAMÍLIA 

 Criar a Secretária da FAMÍLIA com a criação de um Centro de 
atendimento e apoio à MULHER palmense; 

 Implantar programa de enfrentamento à violência contra a MULHER e 
difusão da Lei Maria da Penha; 

 Desenvolver projetos de amparo à MULHER no desempenho as suas 
múltiplas funções no campo da FAMÍLIA e do trabalho; 

 Implantar projeto de fomento ao empreendedorismo e renda para as 
MULHERES; 

 Criar ambientes nas escolas para orientação e proteção às MULHERES; 
 Apoio integral a Rede Feminina de Combate ao Câncer.; 

 Apoio integral a FAMÍLIA, celebrando convênios com entidades religiosas 

entre outras de apoio; 

 Apoio a organizações de recuperação de dependentes químicos; 

 
 

 Educação – Cultura – Esporte e Lazer  

 Implantação de cursos de formação continuada visando o aprimoramento 

dos aspectos pedagógicos e de qualificação docente; 

 Valorização e reconhecimento do profissional da educação; 

 Fortalecer a infraestrutura das escolas municipais oportunizando melhores 

condições de aprendizado, visando à qualidade do ensino e o bem-estar de 

todos os envolvidos no processo educativo; 

 Assegurar a distribuição de material didático-pedagógico, uniformes, 

merenda escolar e transporte a todos os alunos; 

 Desenvolver estratégias na melhoria da qualidade do ensino para atingir as 

metas do IDEB estabelecidas pelo Ministério da Educação; 

 Implementar convênios com o Instituto Federal para cursos de 

aprimoramento; 

 Fortalecer convênios com instituições de ensino, visando à participação dos 

acadêmicos em estágios curriculares; 

 Assegurar o retorno às aulas seguindo um protocolo rígido de higiene e 

distanciamento social para garantir a saúde de todos. 

 Oportunizar aulas de reforço, no contra turno, para alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem; 

 Incentivar e oportunizar o desenvolvimento cultural e esportivo em todas 

as suas faces; 

 Reativar e fortalecer a criação de escolinhas de futebol e outras 

modalidades, buscando novos talentos para o esporte; 



 Incentivar e apoiar participação de nossos atletas em competições 

regionais, estaduais e nacionais. 

 Construir uma Arena Esportiva, para desenvolvimento de atividades 

esportivas e culturais; 

 Revitalização e fortalecimento da Escola de Artes, promovendo o 

desenvolvimento artístico e cultural; 

 Apoio integral ao Festival Pé Vermelho; 

 Atualizar o acervo bibliográfico e incentivar o uso da Biblioteca Pública; 

 Instituir programa, facilitando a fixação do professor na escola mais 

próxima de sua casa, objetivando um acesso com maior rapidez e um 

conhecimento efetivo da realidade do aluno; 

 Realizar parcerias com o Governo do Estado para revitalizar e ampliar as 

escolas municipais e estaduais; 

 Criar parcerias e dar o apoio necessário ao Instituto Federal – Campos 

Palmas visando a criação de novos cursos que atendam a realidade do 

nosso município; 

 Fortalecer convênios para o transporte dos alunos ao Campus Universitário, 

garantido segurança e qualidade aos usuários; 

 Garantir vagas as crianças na creche mais próxima de sua residência ou de 

seu trabalho, com adequação dos horários; 

 Criar programa junto às indústrias locais visando a implantação de creches 

nos locais de trabalho de seus funcionários; 

 Fortalecer o convênio com a EISPAL; 

 Manter o convênio firmado com a APAE; 

 Revitalizar e ampliar as quadras esportivas das praças municipais para uso 

das famílias e escolinhas de treinamento; 

 Visando uma valorização profissional, discutir junto à categoria do 

funcionalismo público uma efetiva recuperação salarial, considerando as 

defasagens ocorridas;  

 

 Emprego e Renda 

 Firmar convênios com o Sistema “S”, visando programas de qualificação 

profissional, priorizando o primeiro emprego; 

 Criação e implantação de incubadoras de empreendimentos para geração 

de empregos; 

 Incentivo as indústrias, ao comércio e ao setor de serviços para geração de 

novos empregos; 

 Criação de lei municipal de incentivo tributário e desburocratização dos 

processos, para instalação de novos empreendimentos e fortalecimento 

das empresas já instaladas; 

 Incentivar e dar todo apoio necessário ao microempreendedor que deseje 

abrir seu próprio negócio; 

 Firmar parceria com a Indústria, Comércio e Agronegócio para a 

revitalização da Expo-Palmas; 



 Dar atenção especial a agricultura familiar; 

 Ampliação e manutenção das patrulhas agrícolas; 

 Promover cursos e palestras as empresas, para facilitar a participação 

destas em licitações do município;  

 Criar estratégias, oferecendo infraestrutura para atrair novas empresas 

para o município, diversificando a geração de emprego e renda; 

 

 

 Desenvolvimento do Município 

 Criação de Câmera Setorial (Conselho Participativo composto por todas as 

entidades civis, públicas e religiosas do município);  

 Reestruturar o plano diretor do município atendendo as necessidades 

atuais; 

 Expandir o Parque Industrial oferendo aos empresários uma nova área com 

infraestrutura e barracões;  

 Ampliar a rede de esgotos e atuar junto a Sanepar para a implantação 

imediata de nova estação de tratamento, em local apropriado; 

 Incentivar e apoiar a criação de cooperativas nos diversos setores 

produtivos; 

 Readequação e conservação permanente das estradas rurais ampliando o 

programa “Porteira Adentro”, atendendo as necessidades do produtor 

rural; 

 Pavimentação de novas ruas e conservação das já pavimentadas; 

 Ampliação e conservação da iluminação pública; 

 Fortalecer convênios com a ACIPA para capacitação e desenvolvimento do 

comércio local; 

 Consolidar o eixo turístico ambiental-rural que possa atrair turistas, fazendo 

de Palmas ponto de referência para o turismo regional; 

 Promover a legalização de loteamentos e terrenos urbanos no município; 

 Atuar junto ao INCRA para regularização dos terrenos de assentamentos 

das áreas rurais, para que os proprietários tenham a escritura de suas 

terras em definitivo; 

 Desenvolver projeto de conscientização para termos uma cidade limpa e 

atraente contribuindo para uma melhor qualidade de vida de seus 

habitantes; 

 Atuar fortemente junto aos Governos Estadual e Federal para implantação 

de parque eólico nos campos de Palmas; 

 Valorizar e usar o conhecimento técnico e científico do funcionário público 

concursado, a serviço de uma administração eficiente; 

 Criar projeto “Adote um amigo” para implantação de um canil municipal 

com programa de esterilização e adoção, bem como apoio integral as ONGs 

de defesa dos animais; 

 Total apoio aos eventos e feiras promovidos pelas entidades no Parque de 

Exposição; 



 Apoiar os projetos de preservação das nascentes do município; 

 Apoiar as instituições filantrópicas e conforme lei promover a isenção de 

taxas de alvará; 

 Revitalização e modernização do Parque da Gruta; 

 Fortalecer e dar a estrutura necessária para o amplo funcionamento do 

Centro da Juventude; 

 Apoiar as ações do Conselho Tutelar; 

 Pleitear junto ao Governo Federal e Estadual a construção de 1000 casas 

populares; 

 

 

 Segurança Pública 

 Ampliar o sistema de vigilância através de câmeras na área urbana e rural; 

 Fortalecer e apoiar a Patrulha Rural no combate aos assaltos de 

propriedades rurais;  

 Fortalecer a segurança nas escolas e a segurança preventiva com mais 

policiais nas ruas; 

 Apoio aos programas de combate às drogas; 

 Apoiar a Patrulha Escolar no combate as drogas e segurança dos alunos e 

professores nas escolas; 

 Implantar junto a Polícia Militar o BOPE - Canil (antidrogas); 

 

 Governança corporativa 

 Atualizar e implementar boas práticas de governança e controles 

administrativos, trazendo maior eficiência ao serviço público; 

 Implantar a digitalização dos processos administrativo do governo 

municipal; 

 Melhorar a eficiência orçamentária; 

 Criação de auditorias interna nas secretarias e outros setores, primando 

por uma administração transparente; 

 Auditoria externa das contas públicas a cada ano fiscal; 

 Maior transparência das contas públicas com prestação de contas aos 

munícipes e exposição dos resultados trimestralmente;  

 Criação de planejamento estratégico de longo prazo para o município; 

 

PALMAS 25 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

     INOVAÇÃO COM RESPONSABILIDADE 



PALMAS CUIDANDO DE SUA GENTE 


