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Introdução  
 

 

 

O presente Plano de Governo destinado ao município de Palmas, no Paraná, para os anos 

de 2021-2024, é fruto da necessidade de mudanças na condução da tradicional política 

local, por uma gestão mais moderna e qualificada, permeada pela transparência, pela 

observância das boas práticas, e principalmente, pelo retorno do desenvolvimento 

econômico e social do nosso município. 

 

Nosso município encontra-se estagnado no cenário regional e estadual há vários anos, e 

é preciso renovação, coragem e objetivo claros para mudar a nossa realidade.  

 

Palmas, é grande e importante, precisamos fazer o nosso município retornar ao seu lugar 

de destaque que outrora ocupou no sudoeste paranaense. Isto só será possível a partir 

da ruptura com a velha política e as velhas práticas. Temos que renovar para avançar.  

 

Nossa equipe formulou 5 grandes eixos para o desenvolvimento econômico e social do 

município, com políticas públicas adequadas para cada tema. 

 

Não prometemos milagres, e sim um trabalho duro, árduo e constante em prol da 

sociedade de Palmas. 

 

Juntem-se a nós e participe desta grande RENOVAÇÃO de Palmas. 

 

 

Izaias Mikilita e Rafael Bosco. 
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Nossa Visão de Futuro 

Ser reconhecido como um Município em pleno desenvolvimento econômico e social, 

que respeita o meio ambiente, um lugar bom de se viver e um lugar bom de se investir. 

Nosso Objetivo 

Governar Palmas com políticas públicas, projetos e ações que promovam o 

desenvolvimento da nossa economia, melhoria da qualidade vida, respeito ao meio 

ambiente, por meio de gestores qualificados, de maneira transparente e democrática, 

sempre sob a observância da lei. 

Nossos Valores 

Os valores desta equipe são: Democracia, Honestidade, Respeito as Diferenças, 

Profissionalismo, Ética, Família, Profissionalismo e uma Gestão de Resultados. 

Nossa Missão 

Promover o desenvolvimento de Palmas, renovar a Política local e colocar o município 

no seu merecido lugar de destaque no cenário regional. 

Eixos Estratégicos 

A nossa equipe organizou o Plano de Governo em 5 eixos estratégicos, a saber: 

1. Governança 

2. Social 

3. Infraestrutura 

4. Meio Ambiente 

5. Econômico  

Os projetos e ações previstos em cada eixo estratégico, quando executado, permitirão 

atingir o nosso objetivo, que é de uma Palmas desenvolvida e renovada. Muitas outras 

ações ao longo da jornada deverão ser incorporadas a este Plano de Governo. Este 

documento visa apresentar ao munícipe, principal beneficiado deste plano, o que está 

equipe pretende fazer ao longo de sua gestão nos próximos 4 anos. 
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EIXO ESTRATÉGICO 1 – GOVERNANÇA 

Governar um município exige investimentos certos, processos definidos e resultados 

positivos. 

Os Recursos Humanos da Prefeitura, sejam eles estatutários, comissionados, 

terceirizados ou fornecedores serão prioridades para este governo. Não existe 

desenvolvimento sem pessoas qualificadas e motivadas para o exercício da sua 

respectiva função. 

Algumas das ações previstas para este eixo: 

1. Revisão do Plano de Carreira em todos os níveis; 

2. Maior profissionalização do quadro de servidores; 

3. Implantação de um sistema de avaliação de resultados por área; 

4. Pesquisa periódicas do grau de satisfação da população em relação aos serviços 

públicos; 

5. Mapeamento e manualização de processos administrativos para evitar a 

burocracia, desperdício de tempo e recursos; 

6. Uso intenso da tecnologia em todas as áreas da prefeitura, tais como processos 

eletrônicos, agendamentos por meio da internet, entre outros em todos os 

departamentos; 

7. Análise e racionalização do uso de todo o patrimônio público, desde imóveis, 

veículos, máquinas e equipamentos; 

8. Melhoria do parque de máquinas e equipamentos da Prefeitura em todas as áreas; 

9. Implantação de um gabinete multidisciplinar voltado para pensar, planejar e 

projetar Palmas. 

10. Promover uma comunicação transparente e com informações em tempo real; 

11. Escutar a população por meio de Ouvidoria proativa, eficaz e atenta as críticas, 

sugestões e elogios; 

12. Realizar as prestações de contas periódicas previstas em lei, dando sempre 

publicidade ao ato. 
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EIXO ESTRATÉGICO 2 – SOCIAL 

Os Aspectos Sociais do nosso plano de governo contemplam diversas políticas públicas, 

assim divididas: Crianças e Jovens, Idosos, Mulheres, Portadores de Deficiência, Saúde, 

Educação Regular, Assistência Social e Segurança 

Crianças e Jovens 

Todo ano, cerca de 900 crianças, em média, nascem no município, e cerca de 400 jovens 

fazem 16 anos. Sempre nos perguntamos qual será o futuro destas crianças? Qual a 

política pública para estes jovens? Qual é o papel do governo municipal nestas vidas?  

Nossa equipe entende que o futuro destes palmenses será diretamente proporcional ao 

que estamos fazendo hoje. E aqui apresentamos algumas politicas públicas para este 

importante segmento de nossa sociedade: 

1. Revisão do sistema de creches do município, por meio de um diagnóstico amplo e 

consequente melhorias: tais como horários de atendimento, infraestrutura, 

quadro de colaboradores, máquinas e equipamentos, alimentação, higiene e 

limpeza, entre outros. 

2. Uma atenção em especial a criança desde o pós natal até o primeiro ano de vida, 

por meio de orientações técnicas dos profissionais de saúde, psicólogos, entre 

outros profissionais, promovendo uma melhor orientação das mães na criação de 

seus filhos. 

3. Mapeamento das crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade no 

município; 

4. Implantação de um comitê multidisciplinar para redução ou extinção dos casos de 

risco às crianças e adolescentes do nosso município em todas as suas vertentes e 

composto por vários atores da sociedade no tema criança, jovens e adolescentes; 

5. Fortalecimentos das ações do Conselho Tutelar; 

6. Ensino integral com a implantação de programas de encaminhamento das crianças 

e adolescentes para os esportes e/ou para cultura (teatro, música, artes, etc...); 

7. Fomento as competições esportivas e amostras culturais, em especial para as 

crianças, jovens e adolescentes. 

 
 Idosos  

“A atenção que damos as nossas crianças hoje, dirá o 

território que teremos amanhã” 
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Palmas conta hoje com uma população de quase 4 mil habitantes com mais de 60 anos. 

São professores, agricultores, operários, empresários, médicos, motoristas, donas de 

casa e entre outros, que de alguma forma contribuíram para nossa querida Palmas e a 

eles devemos nossa gratidão e respeito. 

Em nossa gestão deveremos executar diversas ações para esta parcela tão nobre de 

nossa população, eis algumas: 

1. Cursos de formação para cuidadores 

de idosos; 

2. Cursos específicos para pessoas de 

terceira idade em áreas como: 

artesanato, corte e costura e tecnologia; 

3. Fomento ao convívio social por meio da 

cultura, esporte e lazer; 

4. Fortalecimento das especialidades 

médicas para terceira idade. 

 

 

 

Mulheres 

Estima-se que em 2020, Palmas possuía cerca de 52 mil habitantes, destes 50,6% são 

mulheres, ou seja, existem no município cerca de 300 mulheres a mais do que o número 

de homens. São mulheres guerreiras, fortes, muitas vezes as únicas provedoras do 

sustento de suas famílias, trabalhadoras, e que dividem a sua jornada de trabalho com as 

obrigações dentro de casa e com a sua família. 

O nosso plano de governo contempla: 

1. Cuidados com a saúde da mulher por meio de profissionais de saúde, exames, 

informações e orientações sobre a saúde feminina; 

2. Capacitação profissional por meio de cursos específicos para mulheres; 

3. Incentivo ao empreendedorismo; 

4. Fomento das medidas de proteção as mulheres contra abusos e agressões; 

5. Mãe Palmense – programa que visa cuidados, carinho e muita orientação para as 

gestantes do município, desde a concepção até os cuidados pós natal. 

  

PIRÂMIDE ETÁRIA 
(projetada - 2020) 
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Portadores de Deficiência 

No nosso município, em torno de 20% da população é portadora de algum tipo de 

deficiência, ou seja, cerca de 10 mil pessoas, do grau mais leve até o mais avançado. 

Porém pouco mais de 1.000 pessoas em nosso município não consegue enxergar, escutar, 

falar, se mover ou ainda tem grande dificuldade mental e ou intelectual. As políticas 

públicas formuladas por nós para estas importantes e especiais vidas de nossa sociedade 

são: 

1. Capacitação profissional para cuidadores de pessoas com deficiência; 

2. Apoio a entidades de apoio a pessoas com deficiência, por meio de convênios de 

assistência, melhoria de infraestrutura e contratação de profissionais da área; 

3. Inclusão social destas pessoas por meio de cursos, atividades culturais e esportivas; 

4. Fomento a inserção e valorização destas pessoas no mercado de trabalho 

conforme determina a lei de cotas para pessoas com deficiência em empresas de 

médio e grande porte; 

5. Incentivo a diversificação da mão de obra destes profissionais; 

6. Realização de um amplo mapeamento das pessoas com algum tipo de deficiência 

avançada e elaboração de um banco de dados municipal sempre atualizado; 

7. Melhoria da acessibilidade para estas pessoas; 

8. Incentivo a formação de professores em LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais. 

 

Saúde 

O município conta hoje com 1 Hospital Geral, 10 Centros de Saúde e 57 Consultórios 

Médicos; São 90 leitos; 107 Médicos; 34 odontólogos, 50 enfermeiros de nível superior; 

A Taxa de Mortalidade é relativamente alta, 16 óbitos infantis para cada 1000 nascidos 

vivos. As ações propostas para este importante setor são: 

1. Fortalecimento das unidades da saúde com melhoria da infraestrutura, máquinas 

e equipamentos; 

2. Contratação de mais profissionais de saúde dentro dos limites da lei, com melhor 

distribuição dos mesmos pelas unidades de saúde do município; 

3. Contratação de mais especialidades médicas, procurando diversificar a rede 

assistencial de profissionais da saúde; 

4. Trabalho intensivo na saúde preventiva, por meio de: vacinação, educação, 

informação, orientação, nas casas, nas escolas e nas empresas; 

5. Uso da tecnologia para o agendamento, marcação de consulta e exames, assim 

como divulgação dos resultados; 
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6. Criação de um núcleo de inteligência em saúde para planejar e se antecipar a 

problemas relacionados a saúde no município; 

7. Rever e otimizar o sistema de distribuição de medicamentos de uso eventual e 

continuo, em especial para a população de baixa renda; 

8. Fortalecer a relação com os programas voltados a saúde do Governo Federal e 

Estadual; 

9. Fortalecimento e melhoria no sistema de agentes de saúde de campo; 

10. Implantação de consultórios moveis para as comunidades carentes, e áreas rurais; 

11. Trabalhar em harmonia com o Conselho Municipal de Saúde por meio de políticas 

públicas claras e factíveis de serem implementadas. 

 

Educação 

 

Palmas possui 42 unidades de ensino cuja dependência administrativa é do Governo 

Federal, Estadual, Municipal e Particular. Somente do município, são 22 unidades, que 

abrigam do ensino infantil, as primeiras séries do ensino fundamental e ensino especial. 

Dos quase 12 mil alunos no ensino regular, a metade, ou seja, quase 6 mil alunos são de 

responsabilidade do município; os docentes somam 250 profissionais; nossas taxas de 

aprovação e reprovação não são boas, pois são maiores que a média do estado do Paraná. 

Nossa taxa de abandono também é cerca de 4 vezes maior que a média do Estado. 

Nosso governo entende que a Educação é a principal alavanca para o desenvolvimento 

de um território, e nela deve ser envidado todos os esforços para uma sociedade melhor. 

Algumas das nossas ações: 

1. Profissionalizar a gestão das escolas por meio do monitoramento constante dos 

indicadores de insumos, processos e resultados (o que se gasta, o que se faz, o que 

se muda) e capacitação dos gestores; 

2. Incentivar a ampliação, dentro dos limites da lei, e a melhor formação profissional 

do quadro de profissionais de educação do nosso município, em todos os âmbitos 

da carreira; 

3. Realizar um mapeamento de todos os processos com a finalidade mitigar riscos, 

evitar desperdícios, racionalizar tempo, energia e recursos em busca dos 

resultados propostos; 

4. Realizar melhorias de infraestrutura nas escolas municipais; 

5. Promover o acesso as melhores tecnologias de gestão e de ensino; 

6. Incentivar a prática de esportes e atividades culturais dos alunos; 

7. Revisar e melhorar os espaços recreativos; 
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8. Revisar e melhorar o sistema de transportes escolar; 

9. Revisar e melhorar o sistema de alimentação escolar; 

10. Estudar a implantação de possíveis contraturnos para os alunos da rede municipal 

de ensino, fomentando o ensino em tempo integral; 

11. Potencializar a formação de jovens e adultos; 

12. Criar um programa para iniciar a erradicação do analfabetismo do nosso município 

com ações integradas junto a sociedade civil organizada; 

13. Criação de um núcleo de inteligência em educação para planejar e propiciar uma 

melhor educação para os palmenses; 

14. Fortalecer e trabalhar em harmonia com o Conselho Municipal de Educação. 

 

Assistência Social 

 

A formulação de políticas públicas para atender aos menos favorecidos não é algo tão 

fácil, pois existe uma linha tênue entre uma assistência continuada e o descaso. Neste 

sentido o nosso governo procurará atenuar o sofrimento destas pessoas. Procuraremos 

cuidar de cada um dos nossos, sem deixar ninguém para atrás, no constante desafio de 

erradicar a fome e a pobreza em consonância com o incentivo e a qualificação destas 

pessoas para que sejam inseridas dentro do mercado de trabalho. Neste sentido iremos: 

1. Atualizar e/ou realizar o mapeamento e cadastramento das famílias em estado de 

vulnerabilidade social; 

2. Fomentar a profissionalização ainda maior da equipe de assistentes sociais e 

respectivos gestores; 

3. Melhorar a infraestrutura das casas e abrigos de acolhimento da população 

necessitada; 

4. Realizar o encaminhamento desta população para cursos profissionalizantes e para 

a respectiva colocação no mercado de trabalho;  

5. Otimizar as ações voltadas a dependente químicos e do álcool, por meio de 

profissionais e terapias adequadas. 

6. Estudar e viabilizar projeto para retirada dos dependentes químicos e do álcool das 

ruas em conjunto com a sociedade civil organizada. 

 

Segurança 

 

A taxa de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes é relativamente baixa, 

quando comparada as mesmas taxas em nível Estadual e Federal. Foram 19 mortes para 
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cada 100 mil habitantes no município, contra 24 e 31 mortes para cada 100 mil habitantes 

no Paraná e no Brasil, respectivamente. Entretanto a criminalidade não está apenas 

relacionada ao número de mortes dentro do município, engloba-se também nesta seara 

o número de assaltos, furtos, violência doméstica, depredação do patrimônio público 

entre outros. Tais crimes e contravenções citadas acima fazem com que o município de 

Palmas tenha péssimos índices em segurança pública.  

A segurança é algo essencial para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade, 

interferindo substancialmente em todos os nossos hábitos, por isso é necessário que seja 

dado uma extrema atenção para esta área. 

Alguma das ações que pretendemos fazer: 

1. Muralha virtual, trata-se de um sistema de câmeras espalhadas pela cidade que 

deverá monitorar desde veículos roubados até atos ilícitos, coibindo assim delitos 

quase que em tempo real; 

2. Criação da Guarda Municipal; 

3. Incentivo ao PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência; 

4. Criação da Guarda Mirim; 

5. Fortalecimento das ações de segurança preventiva (Vizinho amigo); 

6. Criação de um núcleo de inteligência na área de segurança; 

7. Fortalecimentos da relação com o Conselho Municipal de Segurança Pública do 

Município; 

8. Programa de educação no trânsito; 

9. Fiscalização orientativa; 

10. Melhoria do efetivo de fiscalização, treinamento e melhor distribuição. 

 

EIXO ESTRATÉGICO 3 – INFRAESTRUTURA 

Energia 

 

O município possui pouco mais de 15 mil consumidores de energia elétrica, e no ano de 

2019 consumiu 131 mil MWh de energia elétrica, pura e renovável. Ao lado possuímos 

um dos maiores complexos de produção de energia eólica do sul do Brasil. Projetado para 

uma produção total 200 mil MW, será responsável pelo abastecimento de um município 

com 240 mil habitantes. Infelizmente esta energia vai para o sistema nacional e depois 

redistribuído para o nosso município. Além disso, temos um imenso potencial para 

aumentar a nossa capacidade de produção de energia renovável, principalmente através 

da energia Eólica.  
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Portanto Palmas possui muita energia, condição básica hoje, para a sobrevivência e 

desenvolvimento dos centros urbanos, manutenção e instalação de empresas de grande 

porte, pública e privada, entre outros investimentos que dependam da energia elétrica 

regular e estável. Pretendemos: 

1. Estreitar os laços com a COPEL para constante melhoria do sistema; 

2. Promover a implantação de energias alternativa – tais como a energia solar e 

eólica, para abastecimento direto do município; 

3. Melhorar a iluminação pública do município, por meio de investimentos contínuos 

em tecnologia e que atendam todos os bairros; 

4. Continuação do estudo de viabilidade para instauração de novos aerogeradores 

responsáveis para produção da energia eólica  

 

 

Abastecimento de Água 

 

O município é atendido pela SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná, e distribui 

água para quase 15 mil unidade consumo e são cerca de 1,7 milhão de metros cúbicos de 

água faturamento anualmente. 

Para a SANEPAR operar num município, após o término da concessão em diversas 

localidades, muitos municípios optaram por continuar com a SANEPAR como operadora 

do Sistema, porém com contratos e cláusulas específicas município a município. Neste 

sentido pretendemos: 

1. Revisão do contrato com a SANEPAR no sentido entender e verificar se estão sendo 

cumpridos cada um dos pontos estabelecidos por gestões anteriores; 

2. Fomentar a redução drástica do rodizio de água no município, por meio de 

investimento em reservatórios, observando e cobrando do contrato estabelecido 

para a expansão da coleta, transporte, armazenamento e distribuição da água 

limpa e tratada por parte da SANEPAR para todos os bairros. 

3. Criar o Conselho da Água, com a finalidade especifica do monitoramento do 

sistema de abastecimento de água, sua qualidade, e a fiscalização dos termos do 

contrato com a SANEPAR, assim como do esgotamento sanitário; 

4. Orientar, informar e educar a população para o consumo racional de água. 

 

Saneamento Básico 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que, para cada dólar investido em água 

e saneamento, são economizados 4,3 dólares em custos de saúde no mundo. São cerca 

de 11 mil unidades de consumo atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário, e cerca 

de 4 ainda não tiveram este serviço em suas residências e empresas, valendo-se de fossas 

sépticas e descartes irregulares na natureza. A operadora que administra o sistema de 

Saneamento Básico, também é a SANEPAR, neste sentido prevemos como alguma das 

ações: 

1. Revisão do contrato com a SANEPAR no sentido entender e verificar se estão sendo 

cumpridos cada um dos pontos estabelecidos por gestões anteriores; 

2. Fomentar a ampliação de coleta do esgotamento sanitário, transporte e o 

principal, o tratamento por meio de estações de tratamentos de esgoto; 

3. Criar o Conselho da Água, com a finalidade especifica do monitoramento do 

sistema de abastecimento de água, sua qualidade, e a fiscalização dos termos do 

contrato com a SANEPAR, assim como do esgotamento sanitário; 

4. Orientar, informar e educar a população para a importância da correta destinação 

do esgotamento sanitário. 

5. Estudar e implementar o sistema de saneamento básico nos bairros e localidades 

que ainda não possuem, aumentando a porcentagem de moradias com rede 

esgoto instalada no município de Palmas.  

 

Habitação 

 

O acesso a uma moradia digna, dentro dos parâmetros legais e ambientais, é um direito 

de qualquer ser humano. A ausência de políticas públicas eficazes para a habitação, ao 

longo dos anos, criou uma desordem social em nosso município. Trata-se de um tema 

delicado, que deve ser tratado de maneira responsável, humana e profissional, 

pretendemos nesta área: 

1. Regularizar o maior número de imóveis irregulares no município, por meio de 

documento legal de posse e propriedade – regularização fundiária; 

2. Coibir loteamentos irregulares por meio de uma fiscalização mais severa; 

3. Orientar proprietários de imóveis e compradores sobre o risco da compra e venda 

de terrenos irregulares, documentos imperfeitos e que antes consultem os órgãos 

oficiais – cartilha de orientação; 

4. Revisão da política pública municipal para o uso e ocupação do solo; 
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5. Redução da burocracia para análise e autorização de projetos, emissão de 

certidões e outros documentos públicos relacionados ao sistema de construção 

civil; 

6. Revisão do Plano Diretor. 

 

Urbanismo 

 

Quem não gostaria de morar numa cidade limpa, aonde tudo funciona, aonde todas as 

ruas são bonitas, planejadas e bem cuidadas? Qualquer pessoa, não é mesmo. Vamos 

fazer uma Palmas mais bonita, agradável e fazer valer o lema PALMAS, UM LUGAR BOM 

DE SE VIVER. Para isso precisamos embelezar nossa cidade, assim: 

1. Revisar o sistema de limpeza das ruas; 

2. Calçadas transitáveis; 

3. Terrenos desocupados limpos, cercado e calçada transitável; 

4. Implantação de um sistema de arborização em nossas ruas, parques e praças; 

5. Melhoria da iluminação pública; 

6. Placas de orientação de trânsito, destinos, pontos turísticos, limpas e bem 

organizadas; 

7. Pinturas das pistas sempre em dia; 

8. Melhoria do sistema viário por meio de uma pavimentação adequada para cada 

tipo de via e volume de trânsito, além de um plano para organização do trânsito 

local, dando maior celeridade e logística para locomoção; 

9. Cuidados com as placas de ruas e numeração predial; 

10. Cuidado com os nossos prédios públicos e históricos; 

11. Revisão do sistema de transporte público urbano e rural; 

12. Revisão do Plano Diretor. 

 

Espaços Públicos Multiuso 

 

O lazer, a prática dos esportes e atividades físicas ao ar livre, em especial, em academias, 

está proporcionando uma população mais saudável e disposta. Pretendemos implantar 

diversos espaços multiuso para o incentivo de atividades culturais, físicas e esportivas, 

em especial: 

1. Ciclovias 

2. Pista para caminhadas; 

3. Trilhas para caminhadas, ciclismo e motociclismo na área rural; 



PLANO DE GOVERNO – PALMAS | 2021-2024 

 

14 

 

4. Espaço para danças; 

5. Espaço para práticas esportivas em diversas modalidades; 

6. Criação de um calendário de competições culturais, esportivas e de atividades 

físicas; 

7. Construção de um centro de atividades físicas, culturais e esportivas multiuso. 

 

EIXO ESTRATÉGICO 4 – MEIO AMBIENTE 

A qualidade de vida e o desenvolvimento econômico e social de um território deve estar 

em harmonia com o meio ambiente. O respeito para com este bem precioso que é a 

natureza e seus recursos abundantes será observado de forma incessante pela nossa 

equipe, e consta no nossa Plano de Governo estas ações principais: 

 

1. Educação Ambiental em todos os níveis da sociedade, em especial nas escolas; 

2. Programa Lixo Zero; 

3. Construção de um amplo espaço para reciclagem de todos os tipos de resíduos 

sólidos urbanos, inclusive os RCC – Resíduos da Construção Civil, em parceria com 

a iniciativa privada e sociedade civil organizada; 

4. Mapeamento e recuperação de áreas degradadas; 

5. Elaboração e implantação de um Plano Municipal da Preservação do Meio 

Ambiente; 

6. Fomento a Construção de Hortas Comunitárias Orgânicas nas periferias. 

 

EIXO ESTRATÉGICO 5 – ECONOMIA 

O município possui hoje em torno de 1.200 empresas formais, abriga 11 mil 

trabalhadores com carteira assinada, e ainda possui, cerca de 2 mil empreendedores 

individuais – MEI’s devidamente registrados. Entendemos que a vida e a sociedade são 

bens valiosos, porém para que haja a sustentabilidade destes bens, é preciso o trabalho, 

a realização profissional e pessoal em construir e gerar recursos para o bem estar da 

família e da comunidade. Esta engrenagem é movida pelo setor econômico. A geração de 

trabalho e renda, a atração de investimentos, a produção primária e a agregação de valor 

a produção são preocupações de nossa equipe e para tanto pretendemos: 

 

Industria e Comércio e tecnologia  

 

1. Realizar um Censo Econômico para conhecer o real tamanho da nossa economia; 
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2. Realizar um Plano Plurianual de Desenvolvimento Econômico; 

3. Fixar uma Identidade Econômica forte para o município; 

4. Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico; 

5. Desburocratizar a abertura de empresas – alinhado com os contadores da cidade; 

6. Programa GESTOR EFICAZ, empresas fortes se faz com empresários capacitados, 

treinados e preparados para os desafios do mercado. Pretendemos treinar o maior 

números de empresários para gerir melhor seus negócios; 

7. Programa GESTÃO INTEGRADA, com reuniões periódicas com as indústrias e o 

comercio de pequeno médio e grande porte, para conhecer as suas necessidades, 

traçar metas para um planejamento em cada um dos mais variados seguimentos a 

pequeno, médio e longo prazo, discutindo as soluções em conjunto traçando 

planos de desenvolvimento em harmonia com o poder público; 

8. Fomentar a industrialização de empresas de pequeno porte para atender a nossa 

comunidade e vender o excedente para outros municípios da região; 

9. Realizar um amplo diagnóstico de consumo de bens, serviços e produtos 

alimentícios, entre outros itens para fomentar e estimular setores da economia, e 

a instalação de indústrias prestadoras de serviço e fornecedoras de produtos, 

diversificando assim a mão de obra; 

10. Realizar parcerias com entidades de apoio empresarial para se unirem ao nosso 

Plano de Desenvolvimento Econômico tais como sistema S, federações, 

associações, e outras entidades de classe, para auxiliarem o poder público a 

realizar a capacitação da mão de obra profissional; 

11. Criação de um novo parque industrial, com a elaboração de um plano de 

viabilidade para a cedência dos terrenos aos possíveis investidores que se 

enquadrarem nos requisitos estabelecidos pela Secretária de Industria e Comércio; 

12. Ampliar e fomentar a instalação das incubadoras e aceleradoras, estimulando-se 

assim a criação de startups, para o desenvolvimento local de empresas 

emergentes, em parceria com o IFPR e a sociedade civil organizada; 

13. Desenvolvimento de uma identidade tecnológica para o município de Palmas, com 

a criação de segmentos dentro da área de tecnologia a qual se vislumbra um 

grande potencial de desenvolvimento em parceria com o IFPR e a sociedade civil 

organizada. 

 

Setor Primário 
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1. Realizar reuniões periódicas com o setor da madeira, sindicatos empresários e 

representantes, para estreitar a relação e procurar soluções em conjunto para os 

problemas que afetam este importante segmento da economia do município; 

2. Agregar valor à produção local, em especial à soja, madeira, e produtos de origem 

animal; 

3. Criar autossuficiência em produtos hortifrutigranjeiros para a população local, por 

meio do fomento a criação de hortas, viveiros, estufas e outros espaços para 

produção de alimentos. Esta ação deverá se conectar com a população de baixa 

renda, propiciando assim a geração de trabalho e renda imediata; 

4. Implantação do primeiro Mercado Municipal de Palmas, para receber a produção 

das propriedades rurais tornando assim um vetor e negócios no segmento de 

Hortaliças, Frutas, e Produtos de Origem Animal; 

5. Realizar um diagnóstico e implantar um sistema eficaz de conservação das estradas 

rurais por meio de planejamento e parcerias com Governo estadual e Entidades de 

Classe; 

6. Fomentar um espaço virtual permanente para oferecer os produtos que Palmas 

produtos na internet para o Brasil e o Mundo, na modalidade Câmara de Negócios 

de Palmas, aonde as necessidades são colocadas neste espaço e repassadas aos 

produtores locais. 

 

Turismo 

 

1. Fortalecer o Turismo de Aventura em nosso município por meio do programa 

TRILHAS DE PALMAS, que trata de um conjunto de trilhas para ser percorridas a pé 

de, de bicicleta, ou de moto, atraindo assim turistas de todos os locais; 

2. Turismo gastronômico, promover uma festa e um prato típico da reunião, para 

atrair diversos turistas neste evento; 

3. Turismo de inverno, fomentando a rede hoteleira através de um calendário 

cultural voltado a exploração do inverno Palmense; 

4. Programa PALMAS ILUMINADA, o qual tem por escopo melhorias na área de 

iluminação pública voltada para o turismo noturno na área central, com a criação 

de um espaço comunitário para o incentivo da gastronomia local, incentivando os 

restaurantes, sorveterias, cafés e outros estabelecimentos locais a participarem;  

5. Turismo Eólico, em conjunto, com a COPEL, fortalecer o turismo para o PARQUE 

DOS VENTOS, podemos assim chamar, atraindo turista para o parque e passar 

pelos uma noite em Palmas. 
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6. Repaginação total do parque da Gruta, com a criação de outros atrativos para 

estimular o lazer da sociedade Palmense através do esporte e da cultura; 

7. Criação de um calendário cultural, o qual deverá abranger todos os eventos 

municipais do ano, e a inserção de todos os programas acima descritos. 

 

Finanças Públicas 

 

O ajuste fiscal, o equilíbrio entre as receitas e despesas, e manter as certidões negativas 

em dia, são obrigações de um governante. Procuraremos realizar estudos, por meio de 

especialistas externos de como melhorar o nosso desempenho de finanças públicas. 

Algumas das ações: 

 

1. Aumentar a arrecadação por meio do fortalecimento da economia local, 

estimulando a criação e expansão de atividades econômicas locais;  

2. Manter o equilíbrio fiscal por meio da adoção da racionalização dos gastos 

públicos; 

3. Aumentar o índice de receita própria por meio da adoção de uma melhor cobrança 

de impostos, negociação com devedores, entre outras ações, sempre observando 

a LRF – lei da Responsabilidade Fiscal, sem abdicar de receitas; 

4. Transparência na prestação de contas, realização de concursos e editais de 

licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE GOVERNO – PALMAS | 2021-2024 

 

18 

 

CONCLUSÃO 

Com base no que fora apresentado acima, espera-se que Palmas reencontre o caminho 

das luzes, através de um desenvolvimento planejado, investindo cada vez mais na 

capacitação dos jovens, os quais são o futuro do nosso município.  

Ayrton Senna disse: 

“Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que 
devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para 
que o futuro das nações e do planeta seja digno.” 

É preciso atenção em diversos aspectos sociais básicos como a saúde e a infraestrutura, 

mas tais áreas serão gradativamente corrigidas e melhoradas, se cada dia mais 

investirmos na educação e na qualificação profissional de nossas crianças e dos nossos 

adolescentes. Para isso precisamos de uma drástica mudança, com pessoas que olhem 

para Palmas, que lutem por Palmas e que tenham o amor suficiente para serem altruístas 

colocando o município a frente de sí próprio. 

Toda mudança gera desconforto, mas é preciso que este desconforto aconteça para que 

daqui trinta anos, o município de Palmas esteja em um novo patamar, seja protagonista 

através de uma união política capaz de quebrar paradigmas e gerar representatividade a 

nível estadual e federal. Palmas é uma cidade rica em matéria prima e com um potencial 

imenso para o seu desenvolvimento, entretanto é necessário que pessoas capazes, com 

força de vontade e com brilho no olhar possam ter a oportunidade de fazer a diferença, 

justamente por isso é que colocamos o nosso nome à disposição da população, sabendo 

que podemos fazer a diferença! 

 

Por uma Palmas melhor! 

“Uma nova geração para trilhar um novo caminho” 

 

Izaias Mikilita e Rafael Bosco.    

 


