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     Candidato a Prefeito: Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade - PT 

Eleições – 2020 

Vice: Sebastião Almeida Lustosa dos Santos. 

 

Eu abaixo assinado, Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade, cidadão Palmense nato; estou 

colocando o meu nome como candidato a Prefeito de Palmas, pautado nas propostas deste programa de 

governo e com a convicção de estar preparado para oferecer a população Palmense, o melhor que um 

gestor público pode oferecer a todos os cidadãos e cidadãs que aqui vivem ou que venham a residir nos 

próximos anos. 

Tenho como formação Universitária Bacharelado em Administração de Empresas com curso de 

especialização em Supervisão e Gerência e Técnico em Gestão Pública.  

Estou na vida pública desde 2003 por ocasião de minha filiação ao Partido dos Trabalhadores, e 

desde 2005 na Presidência do Diretório Municipal do PT no município de Palmas, onde tive a 

oportunidade de militar na política Palmense e nas atribuições do cargo de Presidente, que me 

possibilitou trabalhar como articulador político em prol das demandas e necessidades da população; 

solicitando junto às lideranças Institucionais do governo do Estado e junto aos Ministérios do Governo 

Federal, ações e recursos para suprir demandas nas áreas de educação, esporte, cultura, saúde, 

agricultura e infraestrutura para o município de Palmas.  

Em 2008, participei do pleito eleitoral para o cargo de Prefeito em 2008;2012;2016, e em 2018 

disputei ao cargo de Deputado Federal. “Novamente nesta eleição de 2020 venho me colocar à 

disposição como Candidato a Prefeito de Palmas porque acredito que podemos fazer mais e melhor e 

resgatar a autoestima do nosso povo Palmense”. 

Vem com a gente fazer acontecer... 

Estou candidato a Prefeito junto “Frente: Coligados com o Povo pela Palmas que Queremos” 

nos âmbitos: econômico, social e ambiental, tendo como vice-prefeito o Senhor Sebastião Lustosa dos 

Santos – também cidadão Palmense nato e de famílias tradicionais, tem como formação ensino superior  
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formado como Técnico em Administração Rural e também companheiro do Partido Trabalhadores – PT 

numa Chapa Pura PT/PT e participaremos neste pleito junto a uma chapa de quatorze candidatos a 

vereadores (as) sendo cinco mulheres e nove homens também do Partido dos Trabalhadores. 

Pretendo realizar uma gestão alinhada com Lideranças Institucionais do Partido e outras em 

nível estadual e federal; promover a modernização da administração pública municipal, para que eu 

possa implantar e implementar um modelo de “Gestão em Rede” por entender que é o melhor modelo 

para administração direta no município de Palmas. Através deste modelo também terei a possibilidade 

de articular todas as lideranças políticas, econômicas, sociais e o terceiro setor no município de Palmas 

através dos Conselhos, conferencias e audiências públicas tendo como principal ferramenta o 

“Orçamento Participativo” que nos possibilitará a participação efetiva da população nas discussões de 

prioridades no uso dos recursos do orçamento especialmente na questão de investimentos na 

infraestrutura. 

Vou implantar o “Novo Plano de Desenvolvimento para o município de Palmas; farei uma 

lei municipal de Parcerias Publica Privada” que permita aplicação de recursos e fortaleça as parcerias 

necessárias com Associações, Cooperativas e demais setores produtivos. 

Pretendo estender este modelo de Gestão em Rede definindo parceiras com o Instituto Federal, 

SESE, SENAI, SENAC, SEBRAI, Poder Judiciário, Ministério Público, terceiro setor e demais setores 

da sociedade civil organizada. 

“Farei a modernização e transparência da administração” - através de Tecnologias de 

informação, implantarei e implementarei novas tecnologias e ferramentas que permitam a 

celeridade nos atendimentos a população e na execução de projetos e obras. 

  Promoverei readequação nos departamentos e nos quadros funcionais da administração; 

através da informatização de todos os departamentos e setores, incluindo principalmente a capacitação 

do funcionalismo e incentivarei a sua valorização. 

Realizar boa gestão nas áreas fundamentais: saúde, educação, assistência social, cultura, 

esporte e serviços essenciais não é favor...é a obrigação do Prefeito; com este pensamento eu vou 

fazer a diferença ...farei mais e melhor.  

Eu vou promover o Desenvolvimento do povo de Palmas e para que isto aconteça eu 

implantarei todas as políticas públicas disponíveis, através de Programas existentes junto ao governo 

federal e Estadual, além de outros que programas que iremos e implantaremos em nível municipal que 

se fizerem necessários todas as áreas da administração municipal, para que a população tenha a 

possibilidade de ter um atendimento eficiente em todas as áreas afins.  

Vou manter e ampliar a nossa capacidade de elaboração e aperfeiçoamento de conteúdo político 

dos Programas de Governo para um governo adequado a nossa realidade cultural, política, econômica, 

social e ambiental. 

 Elaboramos estas propostas e ações que objetivam a melhoria das condições de vida da 

população da cidade e do campo através do “Desenvolvimento sustentável, nos âmbitos econômico, 

social e ambiental no município de Palmas; mas especialmente que possibilitem melhores 

atendimentos das necessidades das pessoas. ” 

Reafirmo o compromisso com os princípios que norteiam a administração pública, bem como 

com a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, e as Leis Eleitorais.  

Apresento cinco eixos que nortearam a elaboração das Diretrizes do Programa de Governos que 

pretendo realizar no Município de Palmas; que também representam à síntese da elaboração 

programática do Partido dos Trabalhadores, que está sendo discutidas em conjunto com a população. 

São eles: 
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1. Participação Cidadã e Controle Social: por uma cultura democrática e transformadora na 

vida pública; são demandas das sociedades democráticas, características reconhecidas do 

Estado de Direito e inscritas como Princípios Constitucionais no Brasil; que se incluem setores 

populares, as organizações sociais ou ainda os diferentes agentes ou instancia de um 

determinado processo ou setor. Termo “participação” atualmente pode ser qualificado à luz de 

novos contextos e demandas político – sociais.  

2. Desenvolvimento Local Sustentável como fator de geração de trabalho e renda e 

promoção da igualdade social: Um dos objetivos do nosso governo é a garantia do 

Desenvolvimento da sociedade e das pessoas que a compõem e a que ele serve, nos seus 

múltiplos aspectos – social, político, cultural, econômico, ambiental, garantindo isonomia, 

igualdade, justiça social e preservando os recursos comuns para as atuais e futuras gerações.  

Sob esta ótica, desenvolvimento é condição estratégica para a superação da pobreza, da 

violência, das desigualdades e é direito de cidadania. Queremos realizar o Desenvolvimento do 

município de Palmas, articulado com outras esferas de recursos mais amplas do que as do 

nosso município; também regional, estadual, nacional e até mesmo internacional, mas tendo 

principalmente o governo federal como o mais importante indutor do desenvolvimento que 

queremos. 

3. Políticas Sociais e de Garantia de Direitos: Estas Políticas dizem respeito diretamente ao 

exercício de diretos e prestação de serviços diretos a população de responsabilidade da 

administração; que englobam as políticas públicas de educação, saúde, saneamento, 

transporte, habitação, assistência social, transferências e distribuição de rendas, cultura, lazer, 

esporte, políticas agraria e agropecuária, meio ambiente, turismo e inclusão digital. E no que 

se refere à garantia de direitos estes, podem ser objetos de programas e campanhas especiais 

tais como ações para conscientizar a sociedade o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Direito das mulheres, combate da violência contra a mulher e a criança, combate 

da exploração sexual das crianças, homofobia, combate ao racismo, garantia de direitos aos 

portadores de deficiências.  

4. Gestão Ética, Democrática, Participativa e Eficiente: são modelos que teremos como 

referencia que terá como medida garantir ao cidadão e a cidadã o direito de acesso e usufruto 

dos bens coletivos e serviços público de qualidade; para isso vamos conscientizar os servidores 

públicos municipais, da sua responsabilidade, atenção e bom atendimento a população e que 

todos estão sendo pagos pela população para servir e dispor um atendimento de qualidade a 

todos às pessoas indistintamente. Para isso haverá a garantia da ética no trato das questões 

públicas e o cumprimento das metas estabelecidas entre outras medidas administrativas. 

 

5. Gestão Democrática do Território com responsabilidade ambiental: Refere-se às 

questões da organização do município, de seu espação urbano, da organização do espaço de 

vida, de suas questões ambientais, que incorporam desde o aspecto de “zeladoria urbana” até 

o planejamento da cidade e sua inserção na região. Teremos que observar o conceito de que o 

município é constituído de áreas territoriais diversas; com especificidades geográficas, 

ambientais, culturais, sociais, mas em todas as comunidades com igual direito de usufruir os 

bens e serviços públicos, a usufruir o direito à cidade.  

 

Expressamos ainda, que as nossas candidaturas ao legislativo municipal, também estão afinadas 

com as candidaturas majoritárias, devem incorporar no seu discurso político as metas e ações do  
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Programa de Governo que ora apresentamos para a população e para o município de Palmas, e que os 

mesmos estão articulando a estas suas propostas de mandato. 

 

Educação, Esporte e Cultura. 

 

EDUCAÇÃO: 

 

- Garantir um ensino de qualidade minimizando a evasão e repetência escolar para melhorar o 

nível do IDEB na rede municipal de ensino. 

- O Departamento de Educação em nossa gestão; iremos executar trabalhos em conjunto com 

os Departamentos: da saúde, ação social e cultura na execução de um plano estratégico que terá 

os seguintes objetivos: 

- Erradicar o analfabetismo; 

- Capacitação e apiar aos docentes; com a supervisão e baseados em agentes de orientações 

psicopedagogia, psicológicas; nutricionista e fonoaudiólogas através do “Plano estratégico 

integrado” com as áreas da saúde, assistência social e cultura assistida aos alunos e famílias; de 

forma a identificar e resolver os problemas de evasão escolar que terá a possibilidade de 

conhecer a realidade do convívio familiar dos alunos em situação de risco e ainda que 

apresentam dificuldade de aprendizagem, convívio  e evasão escolar. 

- Primar pela eficiência do ensino-aprendizado dos alunos, revendo metodologias de reforço 

avançado através de diferentes projetos; 

- Implantar o Programa de Orientação ao Professor, com apoio médico, fonoaudiólogo, 

psicólogo e dentista; 

- Capacitação continuada de Professores oportunizando a reciclagem bem como melhores 

condições adequadas de trabalho. 

- Revitalizar um plano de formação continuada, por meio de cursos de curta, média e longa 

duração para os profissionais que atuam na educação. 

- Valorizar os professores, garantindo remuneração adequada;  

- Corrigir distorções no Plano de Cargos e Salários, garantindo o piso salarial nacional a 

todos. 

- Bolsa auxílio para estudo, repasses com bolsa e viabilizar cursos sobre as principais 

necessidades e capacitação dos professores do currículo básico; 

- Avaliação periódica para professores e funcionários periodicamente para verificar a 

produtividade; 

- Implantação gradativa do período integral conforme disponibilidade de infraestrutura das 

escolas e capacitação dos professores especificamente neste contexto; 

- Incentivar a implantação de oficinas pedagógicas para melhor motivar o ensino e 

aprendizagem, bem como: promoção de concursos de redação, matemática, poesias, músicas e 

teatros nas Escolas Municipais especificamente nas que houver no período do tempo integral; 

- Tornar a escola atraente para as crianças, revendo as metodologias de ensino e o diálogo 

com os docentes; 

- Levantamento da demanda por vagas na rede pública de educação, com possíveis 

investimentos em construção de novas unidades; 

- Garantir a todos os alunos das Escolas Municipais a Merenda Escolar orientada por 

nutricionista, utilizando alimentos saudáveis; 
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- Transporte escolar municipal gratuito; 

- Garantir o acesso dos alunos a computadores com internet; 

- Melhorar a Biblioteca Pública Municipal; 

- Cursos de qualificação profissional aos docentes dos SEMEIs e acompanhamentos de 

profissionais: psicopedagógico, psicólogas; nutricionista e fonoaudiólogas no “plano estratégico 

integrado” com as áreas da saúde e assistência social assistida aos alunos e famílias; 

- Implantação de atividades inovadoras com as crianças dos SEMEIs; que desenvolvam 

melhor capacidade intelectual, cognitiva e social na preparação para a entrada no primeiro ano 

escolar; 

- A participação de equipe de saúde nas Escolas diária ou semanal, conforme necessidade. 

“A Escola não precisa ir até a saúde, a saúde irá até as Escolas”; 

- Desenvolver Programas de parcerias com o Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, 

Ministério Publico na proteção de idosos e incapazes, no combate às drogas à violência sexual e 

doméstica; 

- Construir abrigos para as crianças que esperam o ônibus escolar; 

- Construiremos mais SEMEIs e escolas; 

- Melhorar a infraestrutura física e os equipamentos das escolas municipais como: prédios, 

muros, calçadas, quadras esportivas inclusive nas escolas do interior do município, academias 

em ambiente fechado, laboratórios, equipamento de informática, bibliotecas, e espaços para 

atividades; 

- Melhorar o aproveitamento do laboratório de informática e a utilização da 

infraestrutura do Centro da Juventude de forma a despertar novos talentos no esporte, 

natação, arte, musica, dança e teatro. 

- Melhorar os equipamentos e instrumentos da Escola de Arte; 

- Articular a escola com outras instituições, grupos e entidades e clubes serviços que atuem 

na mesma área temática e/ou geográfica, constituindo-a como espaço público democrático para 

discussões;  

- Apoiar e incentivar às APM’s e Conselhos Escolares; 

- Desenvolver pedagogia específica para os alunos do meio rural, que poderá ser consolidada 

a partir de estreito diálogo e intercâmbio com os movimentos sociais que acumularam 

experiência nos últimos anos; 

- Ampliar as parcerias e convênios com os Centros Profissionalizantes: Instituto Federal, 

SENAC, SENAI, SESI, SEBRAE, para preparar os jovens e inseri-los no mercado de trabalho; 

- Disponibilizar incentivos e melhores condições de transporte de alunos do Instituto 

Federal: Licitando com a empresa responsável, novas linhas exclusivas para estes alunos 

em horários compatíveis com as aulas diurno e noturno; inicialmente dos bairros do 

Lagoão e do Bairro são Sebastião ao Instituto Federal; 

- Atenção especial para a educação de Jovens e Adultos; 

- Implantar no quinto ano curricular as disciplinas: Empreendedorismo e Oratória; 

- Melhorar as parcerias com APAE e EISPAL e ASÍLO DE IDOSOS e apoiar e incentivar 

os trabalhos desenvolvidos nestas Entidades.  
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ESPORTE: 

 

- Buscar recursos junto ao governo federal para construir uma Quadra Esportiva em   todos 

os bairros e nas escolas do interior; 

- Implementar o Departamento de Esporte, inclusive com aumento de professores de 

Educação Física e Coordenadores de Esporte nos Bairros e nas Comunidades; 

- Promover melhorias no Estádio Municipal e incentivar o fortalecimento de equipes de 

jovens que praticam o football e outras modalidades esportivas; 

- Incentivar e promover torneios e campeonatos de diversas modalidades esportivas, em 

nível local, regional, estadual se possível nacional. 

- Incentivar novas modalidades esportivas através de programas de bolsa auxílio para 

jovens; ampliando os benefícios também aos coordenadores (as) de Esportes. 

- Aumentar as equipes que trabalham em treinamentos esportivos também com 

contratações de Coordenadores (as) para trabalharem em recreação e visitas às 

comunidades e em dias pré-determinados para promover treinos, jogos e recreação para jovens 

e adolescentes das comunidades e campeonatos intermunicipais; 

- Disponibilizar um ônibus adequado (com mais conforto) para viagens de alunos e atletas 

quando se deslocarem para participar de campeonatos intermunicipais; 

- Valorizar os professores das áreas desportivas; pelos trabalhos realizados em horários 

extracurriculares; 

- Subsidiar as equipes esportivas municipais para melhorar seus rendimentos e 

consequentemente os resultados; 

- Implementar áreas para prática de esporte, nos parques e nos bairros, utilizando terrenos 

baldios; 

- Expansão das academias ao ar livre. 

- Construir quadras esportivas em todos os bairros; 

- Incentivar a prática esportiva, com quadras esportivas e canchas no meio rural; 

- Organizar e incentivar eventos esportivos radicais, principalmente motocross, rallys de 

nível regional, cavalo de aço e outros esportes de aventura; 

 

CULTURA: 

 

- Resgatar a história, a cultura, o orgulho e autoestima do povo Palmense e prover a 

divulgação nas mídias de alcance nacional e internacional; 

- Construir a Réplica do antigo Coreto na Praça Bom Jesus, para que sejam promovidos 

eventos culturais de música e outras apresentações artísticas ao ar livre especialmente aos 

domingos e feriados; 

- Construir um banheiro público moderno com atendente na Praça bom Jesus; 

- Restauração do Prédio do Museu Público; 

- Catalogar e digitalizar todas as peças que estão em exposição do Museu; 

-Promover campanha de arrecadação de peças históricas junto à população, para melhorar o 

acervo; 

- Implantar neste Departamento uma subdivisão para atuação das de eventos culturais e 

implantação de políticas públicas para as comunidades tradicionais e étnicas: Valorizar 

todas as etnias que pertencem a população do município de Palmas; 
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- Realizar da Semana da Arte, patrocinada pela Prefeitura, com apoio aos novos talentos; 

- Apoiar e incentivar a iniciativa privada na construção do Cinema em Palmas. 

- Promover e incentivar eventos culturais; 

- Ampliar o número de eventos festivos que possa fazer parte de um calendário municipal, 

regional, nacional. 

- Apoiar os Movimentos Tradicionalistas de Palmas, como: Centro de Tradições Gaúchas e 

afins, Sociedade Rural, Grupos Étnicos dos diferentes segmentos de nossa sociedade entre 

outros.  

- Integrar e implementação da Escola de Arte com oficinas culturais de teatro, dança, artes 

junto ao Centro da Juventude; 

- Criação e incentivo a grupo de teatro, músicos e cantores amador; 

- Cadastrar jovens para se tornarem contadores de histórias nos Centros de Educação 

Infantil e séries iniciais, levando literatura aos pequenos estudantes; 

- Construir o Plano de enriquecimento para as Bibliotecas Públicas e Escolares; 

- Implantação e ampliação das bibliotecas virtuais, com profissionais capacitados para 

operarem os computadores 

Saúde 

 

- Vou implantar e implementar na Secretaria de Saúde de Palmas um sistema 

humanizado, preventivo e célere; com equipes da saúde com médicos da família e 

agendamentos de consultas eletrônicas on line para terminar com filas nos Postos de 

Atendimento. 

- A Secretaria de Saúde terá gestão por pessoas do ramo, ou seja, coordenadas por 

profissionais que atuem e entendam o significado da saúde com bom atendimento; 

- Informatizar todo o Departamento da saúde; 

- Acabar com a longa fila de agendamentos de consultas, que passará a ser informatizada 

para facilitar o agendamento ao usuário; 

- Contratação de mais médicos e convênios de Especialidades; Ex.: clinico geral, pediatria, 

obstetrícia; ginecologia geriatra e ortopedista e exames; 

- Implantação ou ampliação do PSF – Programa Saúde da Família – com formação e 

capacitação de equipes com médicos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde 

para melhorar o atendimento de forma preventiva a saúde das pessoas, com atendimento 

diretamente às famílias, pela equipe acompanhada pelo médico da família; 

- Planejar e melhorar as estruturas nos postos com melhores condições acessibilidade para 

beneficiar idosos, deficientes, gestantes, crianças e os doentes em geral, com salas de espera 

confortáveis e sem demora no atendimento; 

- Ampliar e Implementar os laboratórios de análises clinicas com equipamentos e 

profissionais em tempo integral de acordo com a demanda;  

- Fortalecimento das parcerias público-privadas; 

- Melhorar as parcerias com o hospital local; e ainda hospitais e clinicas intermunicipal e 

casas de apoio; 

- Trabalhar em parceria com a regional de saúde e convênios já firmados com outras 

clinicas e hospitais; 

- Implantar e instalar uma unidade de hemodiálise e o banco de sangue em regime de 

parcerias e /ou convênios e credenciamentos com hospital local; 

- CONCLUIR a implantação da Unidade Pronto Atendimento – UPA;   
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- Realizar reuniões e divulgações esclarecendo à população sobre os horários de 

atendimento, localização dos setores de saúde, convênios, tirando dúvidas sobre o 

Departamento de Saúde, suas atribuições e competências; 

- Criar Políticas públicas e aumentar as campanhas de todas as prevenções de doenças 

junto à população da cidade e do interior; 

- Criar campanhas municipais de combate à mortalidade infantil, prevenção materna para 

evitar natimortos, combate a verminose, desnutrição, (principalmente infantil), saúde da mulher, 

idoso, fornecendo medicamentos, alimentação e orientações, buscando parcerias; 

- Atenção especial a maternidade e idosos; 

- Disponibilizar medicamentos no posto central de saúde de acordo com a lista de 

medicamentos do RENAME E DO Estado do Paraná; 

- Construir e implementar novas unidade de atenção básica de saúde onde ainda há 

necessidade; 

- Priorizar a implantação da Farmácia Popular; 

- Melhorar a infraestrutura e o atendimento do Posto de Saúde Central com atendimento 

prolongado; 

- Criar/ampliar projetos que envolvam o Departamento de Saúde; Educação E Ação 

Social junto às escolas para trabalharem em parceria com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida dos alunos e de suas famílias, visando a prevenção de doenças, à higiene, saúde bucal, 

educação sexual, orientação para que não ocorra a gravidez na adolescência e o uso de drogas, 

entre outros problemas que dizem respeito à saúde e em situação de risco e vulnerabilidade;  

procurando diminuir assim seu impacto na Sociedade. A participação desta equipe de saúde nas 

Escolas poderá ser diária ou semanal, conforme necessidade. “A Escola não precisa ir até a 

saúde, a saúde irá até a Escola”; 

- Dar prioridade à população do interior, sem prejudicar a da cidade; 

- Promover atividades e exames para a 3ª Idade; 

- Trabalhar palestras criativas, envolvendo pessoas, fazendo parcerias com as IFPR e outras 

Instituições de Ensino para que os acadêmicos possam fazer palestras e trabalhar com a 

orientação, para torna-la dinâmica, eficiente, descontraída para que desperte o interesse de quem 

está ouvindo; 

- Fortalecer a Pastoral da Criança; 

- Implantar o Programa Saúde Bucal, oportunizando atendimento odontológico preventivo a 

todos principalmente junto às escolas; 

- Contratação de farmacêuticos para o posto de saúde, para aviamento de receitas, controle e 

esclarecimento da posologia correta dos medicamentos conforme a prescrição médica; 

- Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde; 

- Realização de Encontros Municipal de Saúde com a participação social; 

- Busca de recursos para compra e manutenção de ambulâncias; 

- Disponibilizar transporte de ônibus em boas condições para doenças em tratamento de 

saúde em Curitiba e outros municípios; 

- Atendimento ambulatorial em pontos estratégicos da localidade semanalmente. 

- Melhorar o atendimento e realizar campanhas para que pessoas dependentes químicas 

passem a frequentar o atendimento no Centro de Atendimento Psico- social – CAPS como meio 

de recuperação de dependentes no município de Palmas; 

- Capacitar em cada comunidade pessoas para verificação de pressão arterial, temperatura 

(voluntários da saúde); 
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Agricultura, Industria, Comercio e Prestadores de Serviços: 

 

É fundamental para o Desenvolvimento econômico e social no município de Palmas O 

Fortalecimento da Agricultura Família, Cooperativas, Associações, Sindicatos, Industrias, 

Comercio, Prestadores de Serviços, Produtores rural, Entidades também o estimulo a 

agroindústria. Para isto, farei um conjunto de medidas e ações: 

 

1. Vou criar uma Lei Municipal de Parcerias Publica e Privadas, que permitirá o 

município de Palmas investir recursos financeiros, assistência técnica, maquinas e 

equipamentos, tanto campo quanto na cidade com a finalidade de gerar emprego e 

renda, na promoção social e educacional.  

 

2. Readequação de estradas e pontes; 

- Incentivo para a Produção Agro - Ecológica: 

-  Plano de Produção e comercialização; 

- Diversificação da produção nas propriedades de acordo com a localização e especificação, 

condições de solo e escoamento da produção; 

- Assegurar mecanismos de certificação e comercialização; 

- Assistência aos produtores em parcerias com empresas compradoras de produtos; 

- Assistência técnica cursos de capacitação para os produtores; 

- Fortalecimento do Programa de Aquisição de alimentos do pequeno produtor para a 

merenda escolar, assistência social e combate a fome e a miséria; 

- Melhoria de renda ao produtor através de transferência de renda; 

- Melhoria na saúde da população do produtor; 

- Incentivo ao uso do PRONAF Agroecológico; 

- Inclusão social gerando emprego; 

- Implantar um programa para produção de peixe; 

- Garantir alimentos puros orgânicos; 

- Contribuir na preservação do Meio Ambiente e reflorestamentos nas nascentes; 

 

2. Agroindústria: 

- Estimular e apoiar o Produtor rural e estimular o surgimento e fortalecimento de micro, 

pequenas e médias empresas agroindustriais, com capacidade para atuar no mercado regional 

e nacional, visando o fortalecimento do agricultor. 

“Tendo como projeto principal de desenvolvimento a FRUTICULTURA vou criar um 

Programa em regime troca: investimentos do município para o agricultor com pagamento 

em produtos” pecuarista, suinocultor, avicultor, piscicultor e demais criadores e outros animais 

de pequeno porte, com a finalidade de aumentar a geração de emprego e renda bem como elevar 

a oferta de produtos. 

 

3. Agricultura, Pecuária e Meio ambiente: 

- Preparar a cidade para o desenvolvimento sustentável e implantar o Turismo no 

município de Palmas em articulação com a comunidade local; 

- Incentivar que novas empresas de fomento de investimentos neste ramo da agroindústria 

se estabeleçam no município de Palmas; dessa forma promovam a geração de emprego e renda; 
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4. Apoiar e incentivar a organização das unidades familiares de produção, em grupos, 

associações e cooperativas, voltadas à utilização de novas tecnologias e de insumos não 

prejudiciais ao meio ambiente e a saúde humana, dando ênfase na Agroecologia:  

- Promover Programa Municipal de Matas Ciliares; 

- Programa Municipal de Educação em Meio Ambiente; 

- Programa de Reciclagem – através do fortalecimento da Cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis; 

- Realização de Projeto de Utilização dos Recursos Ambientais, bem como: Produção de energia 

hídrica, eólica e solar. 

- Incentivar a produção de madeira e outras espécies rentáveis respeitando o meio ambiente; 

- Incentivo a produção sem agrotóxicos. 

 

5. Abastecimento: 

- Intercâmbio com municípios maiores. 

- Criar programa emergencial de combate à fome – assegurando à população em situação de 

pobreza o direito, inerente a todo ser humano, de acesso a alimentos de qualidade e em 

quantidade necessária. Estas ações deverão estar articuladas com projetos voltados à geração de 

emprego e renda tanto na cidade quanto no campo, como forma eficaz e permanente de combate 

à pobreza e populações em situação de risco no Município. 

 

 

Infraestrutura: 

 

- Realizar o geo-referenciamento de todas as ruas da cidade de Palmas e todas as estradas 

até a sede dos proprietários rurais; que tem como objetivo em confecção do mapa atualizado 

das ruas da cidade que facilita os serviços de entrega dos correios, serviços de emergência, o 

que propicia também a localização por sistema de GPS, abre a possibilidade de saber 

exatamente a quilometragem em geral principalmente das estradas do município, além de 

também localizar e identificar de forma rápida propriedade que também servirá para visitantes e 

chamadas de emergência da saúde e seguranças. Este serviço também será fundamental na 

implantação do Turismo no município de Palmas. 

- Readequação e conservação de pontes e estradas do município de Palmas; 

- Buscarei uma parceria com a 15ª Companhia de Engenharia e Combate para recuperação 

de pontes e readequação de estradas do município de Palmas; 

- Priorizar o melhoramento pontes e readequação destas estradas rurais, para viabilizar o 

escoamento das produções;  

- Reequipar o Parque das máquinas, britador, usina asfáltica e a fabrica de tubos para 

pavimentação em asfalto de todas as ruas da cidade de Palmas num trabalho permanente; 

- Acabar com os problemas causados pelas enchentes na cidade, no bairro São José 

canalizando o rio Lajeado que desemboca a Cachoeira, e construir galerias no bairro do 

lagoão onde ocorrem enchentes; 

- Construir pavimentação asfáltica nas ruas da cidade tendo como prioridade sendo um 

trabalho contínuo ininterrupto conforme disponibilidade orçamentária; inicialmente em 

ruas que afligem a população Palmense. 

Implantar: 
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- Implantar uma lei municipal de Parcerias Publica Privada; 

- Busca a implantação de uma linha aérea comercial de transporte de passageiros de 

Palmas x Curitiba inicialmente com dois voos semanais; 

- Implantar incentivar e implementar o Turismo Rural e urbano: - Preparar a cidade e o 

campo para implantação do Turismo; 

- Implantar um programa de marketing para divulgar as belezas, o frio, a economia e a 

cultura do nosso povo, a cidade e o município de Palmas em nível mundial; 

- Solicitar e apoiar na implantação de um curso de Turismo no Instituto Federal - Campus 

Palmas; e parcerias com outras Entidades de capacitação 

- Incentivar parcerias do ramo da Construção civil e investidores em construir hotéis, pousadas, 

apartamentos, hotéis fazenda; 

- Programa Municipal de Agro industrialização; 

- Contratação de mais profissionais para Assistência técnica na área de Agroindústria; 

- Programa de melhoramento genético e enciminação; 

- Programa Municipal de Aquisição de Calcário; 

- Programa Municipal de internet e telefonia rural; 

- Programa municipal de Habitação social urbana e rural; 

- Programa Municipal de Comercialização da Agricultura Familiar; 

- Programa Municipal de Eletrificação Rural; 

- Programa de distribuição de mudas frutíferas, pínus eucalipto e essências nativas; 

- Programa Municipal de Melhoria das Estradas e Vicinais Rurais; 

- Programa Municipal de Informatização das Associações Rurais; 

Incentivar: 

- Incentivar a reabertura da Cooperativa de resíduos e melhorar o aterro sanitário; 

- Implantar e incentivar as parceiras público privadas e com Entidades sem fins lucrativos; 

- Incentivar a implantação indústria de hortifrúti granjeiro diversificada; 

- Incentivo e assistência técnica para a diversificação da produção nas propriedades: 

- Incentivar a produção de alimentos agroecológicos; 

- Incentivar Mini – usina de Pasteurização e Empacotamento de Leite; 

- Incentivar Mini – usina de Reciclagem de Lixo; 

- Incentivar Feira das Associações de Produtores Rurais da Agricultura Familiar; 

- Incentivar a Agro industrialização; 

- Incentivar a Piscicultura e os Pesque e Pagues; 

- Incentivar Ovinocultura, suinocultura, caprinocultura, avicultura, bovinocultura de Leite e 

Corte; 

- Incentivar o Associativismo e o cooperativismo; 

- Incentivar o reflorestamento das Matas Ciliares e áreas de Preservação Permanente 

- Readequação dos parques, praças e áreas de lazer; 

- Despoluição do córrego do lajeado a cachoeira e do Parque da Gruta; 

- Melhores condições de Acessibilidade; 

- Criação de novas avenidas e pavimentação asfáltica; 

- Descentralização do comércio central; 

 Ampliar/Melhorar; 

- Construir um Centro de Eventos no Parque de Exposição; 

- Feira da agro- indústria e comercio  



PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DE GOVERNO NO MUNICÍPIO DE PALMAS – PR 
Candidato a Prefeito: Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade - PT 

Eleições – 2020 

12 

 

 

- Festas tradicionais; 

- Promover eventos culturais; Shows de artistas, Festivais de música e Teatro;  

- Os Parques Municipais; 

- Aumentar Percentagem de recursos gastos com a Agropecuária municipal; 

- O número de Profissionais Técnicos nas secretarias prioritárias; 

- O número de Profissionais Técnicos em convênio com os órgãos do Federal e Estadual; tendo 

como Ex.: SECRETARIAS ESTADUAL, EMATER, MINISTÉIROS E LIDERANÇAS 

INSTITUCIONAIS; 

Apoiar 

- As Associações de Produtores Rurais; 

- O Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

- As Associações Comercial e Industrial de Palmas. 

- Associação de Moradores; 

- Entidades Filantrópicas; 

- Entidades Educacionais e Assistenciais; 

- Clubes de Serviços; 

- Entidades sem fins lucrativos com atividades de interesse público; 

 

Turismo Rural 

 

- Buscaremos a implantação e incentivos para o Turismo Rural e Urbano no município de 

Palmas;  

- Buscar a integração no PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO RURAL TAMBÉM 

NA AGRICULTURA FAMILIAR, para o desenvolvimento e fortalecimento das atividades 

turísticas proprietários rurais pecuaristas, chacareiros e agricultores familiares onde o turismo 

possa ser explorado, integrado aos arranjos produtivos locais, agregando renda e gerando postos 

de trabalho no meio rural, e como forma de melhoria das condições de vida. 

- Programa de incentivo, motivação, discussão e capacitação junto às parcerias a serem 

formadas com o município, para o acesso a todos os interessados e que já estejam no mercado, 

mas que ainda não atuando nas áreas afins do Turismo; 

- Revitalização da infraestrutura do museu municipal e da rodoviária e prédios públicos; 

- Tornar o Parque da Reserva Ambiental no IAPAR para visitação pública em trilhas 

ecológicas; 

- Criar novos Parques na cidade e novas áreas de lazer; 

-  tornar a cidade mais bela e agradável em condições adequadas de acessibilidade; 

- Incentivos e campanha de divulgação aos moradores para que construam seus passeios 

padronizados e construam os muros as grades dos seus terrenos; 

 

 

Desenvolvimento Local e Tecnologia da Informação: 

 

- Concluir a Implantação e implementação do “Projeto Cidade Digital” lançado pelo 

Ministério das Comunicações e que já é uma realidade no município de Palmas, este projeto 

permitirá informatizar todo o sistema operacional de todos os Departamentos e todos os setores 

da administração municipal; este projeto oferece a internet banda larga, a baixo custo para a 
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população, sinal de TV digital, e que possibilita dentro deste projeto a instalação de emissora de 

televisão em Palmas, com sinal da TV educativa; além de possibilitar levar ao interior do 

município além da internet também a telefonia móvel; 

- Realizar um projeto de georeferenciamento de todas as ruas e estradas do município de 

Palmas. 

- Rever a lei de incentivos, e criar outra lei de parcerias público-privadas; inclusive com 

entidades sem fins lucrativos e de interesse público; 

- Levantamento das atividades econômicas possíveis no município, “partindo de arranjos 

produtivos” em parceria com órgãos do Governo Estadual e Federal; 

- A prefeitura irá comprar bens móveis, peças, equipamentos, materiais de consumo, 

máquina e serviços de empresas locais para que a distribuição do dinheiro público em 

favor do crescimento do mercado local. 

- Em parcerias com o SEBRAE, Acipa e outras Instituições incentivar e apoiar a 

capacitação técnica em preparação para participar dos processos de licitações a todos os 

empresários de indústria, comercio e serviços que estejam interessados em negociar com 

prefeitura; 

- Garantir pagamento em dia dos fornecedores; 

- Dar preferência ao comércio local na aquisição de produtos e serviços para a Prefeitura 

também em eventos a serem realizados; 

- Preparar em conjunto com a comunidade discussões sobre o desenvolvimento local, 

implantando políticas públicas em conformidade com a realidade local. 

- Incentivo as parcerias publico privadas também no setor de habitação; 

   

Indústria e Comércio 

 

- Observar o novo Plano Diretor realizado em 2020 de acordo com a demanda e o novo 

Plano de Desenvolvimento econômico social sustentável proposto; 

- Promoveremos o desenvolvimento econômico-social que ocorrerá a partir de arranjos 

econômicos existentes observando o meio ambiente; 

- Incentivar a ampliação das Empresas e Indústrias locais; 

- Apoiar as indústrias e comércios existentes e incentivar e a implantação de pequenas e 

médias Indústrias/Empresas prestadoras de serviços, agroindústria; 

- Criação de um programa para atender as empresas instaladas e atenção especial e 

incentivos as novas empresas virem a se instalar; 

- Apoiar e manter bom relacionamento e atender nas reivindicações da Associação 

Comercial e Industrial; Produtores de animais e agricultores; 

- Incentivar através do Banco social, e outros Instituições financeiras a fomentarem o 

desenvolvimento de pequenas empresas e o agronegócio; 

- Promover parceria com SEBRAI, SENAC, SESI SENAI e outros órgãos de capacitação 

profissional e para o crédito para promover o desenvolvimento local e participação nos 

contratos de licitação da prefeitura junto aos empresários; 

- Promover e incentivos cursos de qualificação profissional para trabalhadores e 

trabalhadoras nas áreas de turismo, construção civil e atendimento ao cliente entre outras 

áreas;  

- Revitalização do Parque existente e abertura de uma nova área industrial; 

- Revitalização do Parque Pé Vermelho; 
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- Buscar uma linha aérea Palmas x Curitiba com nova infraestrutura no aeroporto    

Dimorvan Carraro;  

- Revitalização da Rodoviária; 

- Revitalização do Museu e Prédios Públicos; 

- Como medida de combate a fome e a miséria e na preparação para o trabalho de pessoas 

moradoras de bairros em especial as mulheres: eu planejo construir um conjunto de 

barracões nos bairros da cidade de Palmas – que nominamos de “Barracões da Cidadania” com 

a finalidade de geração de emprego e renda para a comunidade local que queira trabalhar em 

sistema de Associação na produção e confecção de roupas em parcerias com empresas e marcas 

do ramo. A Prefeitura oferece a infraestrutura em regime de Comodato por um período 

estabelecido em lei, e buscará recursos junto ao governo federal para aquisição de máquinas de 

costura e buscará os compradores interessados neste serviço para a atividade. 

 

 

Assistência Social 

 Programa e Parcerias sociais: 

- Incentivar a organização de todas as Associações de moradores dos Bairros da Cidade de 

Palmas; 

- Todas as lideranças de bairros e assentamentos terão atendimento especial nas 

solicitações da comunidade junto a todos os departamentos e ao gabinete do Prefeito. 

- Fortalecer as parcerias com o Judiciário, Ministério Público, OAB Conselhos e Entidades 

nas áreas afins para o enfrentamento e resolução das situações em dificuldades sociais da 

população necessitada; 

- Buscar parceiros: Pastoral da Criança, Pastoral da Terceira Idade, PROVOPAR, 

Conselho Tutelar, Conselhos da Comunidade, Secretaria de Segurança Pública. 

- Implantar e implementar todos os programas sociais disponíveis junto ao governo 

federal no município de Palmas; como forma de combater toda e qualquer situação de 

miserabilidade e de risco da população carente do município de Palmas; 

- Ações para a Terceira Idade: Atividades conjuntas saúde, esporte, ação social junto as 

associações no Centro de Convivência; 

- Assistência médica gratuita para idosos; 

- Remédios que não são fornecidos pelo órgão de Saúde e são adquiridos nas farmácias 

locais, que sejam subsidiados, ou seja, com desconto. Incentivo ao lazer, com atividades 

programadas por profissionais (ioga, educação física, natação, etc.). 

- Dar incentivos, como agasalhos personalizados, integração com grupos de outras c idades e 

apoio a atividades esportivas na 3ª Idade. 

- Fazer cumprir o Estatuto do Idoso e do adolescente e incentivar as conferencia, no 

município. 

- Ações para o Menor: Estatuto da Criança; combate maus tratos as crianças, também na 

saúde e defesa da mulher, 

- Apoiar e custear a Casa Lar; 

- Buscar recursos para construção da Casa de Combate a Dependência Química – Centro 

de Assistência Psico – social CAPS; 

- Apoiar a prevenção no combate às drogas e derivados químicos; 

- Buscar junto ao Governo do Estado do Paraná e na Secretaria de segurança Pública a 

implantação e Implementação do IML na cidade de Palmas. 
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Servidor Público Municipal 

 

- Capacitação dos funcionários do órgão municipal responsável pelas obras e serviços 

urbanos e aperfeiçoamento para todos os outros órgãos; revisão do Plano de Cargos e Salários; - 

A valorização do funcionalismo, recebimento de salários em dia dialogando com os 

funcionários para tornar o atendimento ao público célere e eficiente; 

- Garantir a segurança no trabalho; 

- Equipar os locais de trabalho com recursos humanos e equipamentos necessários a 

execução das tarefas diárias da administração; 

- Garantir o pagamento do salário dos servidores públicos municipais em dia, conforme 

manda a Constituição. 

 

Obras e Infraestrutura 

 

- PREPARAR AS PESSOAS E A INFRAESTRURA DA CIDADE E DO CAMPO  

              A IMPLANTAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE PALMAS; 

-  Reordenamento da cidade, (observando o plano diretor) 

- RECONSTRUIR O CORETO NA PRAÇA CENTRAL, no mesmo estilo porem mais 

moderno equipado com sistema de som e telão, com banheiros moderno e Atendentes 

permanente; com a finalidade de regatar a história de Palmas e promover eventos de talentos 

musicais e culturais aos domingos e feriados; 

- Eventos culturais permanentes no de teatro, música e sala de cinema uma vez por semana 

do CENTRO CULTURAL DOM AUGUSTINHO JOSÉ SARTORI; 

- Readequar o plano de transporte de passageiros urbano nos bairros e no Campus IFPR; 

com os preços de passagens subsidiados a estudantes com carteira da Instituição; e 

incentivar transporte de alunos indígenas e quilombolas até IFPR; 

- Viabilizar boas condições de acessibilidade em todos os órgãos públicos e nas ruas da 

cidade Palmas bem como resolver o problema de iluminação pública; 

- Buscaremos recursos junto ao governo federal para construir uma Nova Prefeitura; 

- Promoveremos a revitalização do aeroporto municipal Dimorvan Carraro para pouso e 

decolagens inclusive a noite; construiremos uma nova infra-estrutura com sala de embarque, 

lanchonete e restaurante; 

- Buscaremos a implantação de uma linha aérea Palmas – Curitiba com pelo menos dois 

voos semanais; 

- Buscaremos recursos junto ao governo federal para revitalização e a construção de um 

Centro de Eventos no Parque Pé Vermelho; 

- Readequação do Parque Industrial, trevo de acesso pavimentação asfáltica da área industrial 

via Parque Pé vermelho ao centro da cidade; 

- Promoveremos a sinalização, pavimentação asfaltica em todas as ruas do centro e nos 

bairros da cidade um trabalho permanente na gestão; também com guias de meio fio e passeios 

adequados; e nos bairros afastados serão calçados com guia de meio fio e incentivo para que os 

moradores possam construir os passeios em frente aos seus imóveis; 

- Saneamento básico em todas as regiões da cidade; 

- Buscar recursos para saneamento de esgoto e água tratada para todos os bairros que 

ainda não possui; 
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- Readequação das estradas vicinais do interior do município, e localidades próximas a 

cidade poderão ser calçamento em pedras irregulares; 

- Incentivo as parcerias públicas privadas no setor de habitação social e no programa de 

desfavelamento; 

- Reequipar as máquinas e veículos que pertencem a frota do município; 

- Regularização fundiária; 

- Incentivo a frentes de trabalhos, calçamentos, limpeza pública e jardinagem; 

- Construção e implantação de usina de reciclagem; 

- Priorizar o melhoramento das estradas rurais, para viabilizar o escoamento das 

produções; programa de melhoria das estradas vicinais e acesso às propriedades rurais; 

- Capacitação dos operadores de máquinas e equipamentos; 

- Construção e manutenção de banheiros públicos em praças; 

- Readequar a estrutura do DVOP; 

- Melhoramento da Iluminação Pública em todas as ruas da cidade; 

- Implantação da Infraestrutura do Instituto Médico Legal; 

- Melhorar a Infraestrutura do Cemitério Municipal (calçamento e iluminação das vielas); 

- Melhorar a Infraestrutura da Capela das Almas no Cemitério Municipal; 

- Readequar o Plano Viário; 

- Levantamento do patrimônio in judice. 

 

Segurança 

 

- No âmbito das obrigações e competência do município de Palmas faremos o possível para 

que a população Palmense tenha a melhor segurança possível; 

- Debate junto a Secretária Estadual de Segurança do Estado do Paraná para o aumento de 

efetivo, equipamentos e veículos; 

- Incentivar a atuação do Conselho de Segurança; 

- Plano municipal de segurança; 

- Parcerias para o combate ao uso de drogas e combate ao comércio de drogas. 

 

Juventude 

 

- Garantir o direito de ir e vir aos jovens para seus momentos de estudo, lazer, esporte e 

preparação para o trabalho priorizando os jovens de baixa renda; 

- Desenvolver novo modelo de biblioteca pública que ofereça aos jovens novos espaços, 

serviços e programas (informação, multimídia, campanhas de promoção cultural, esporte e 

lazer) para além da função estritamente escolar; 

- Estimular o trabalho social remunerado como alternativa de trabalho e formação para os 

jovens no campo; 

- Promover a participação de criadores e artistas juvenis em festivais, encontros e eventos 

culturais e esportivos; 

- Realizar concursos culturais nas diferentes linguagens que permitam aos jovens criadores 

desenvolver suas propostas e participar em eventos dentro e fora do país; 

- Apoiar a realização de eventos juvenis, esportivos, artísticos, culturais em escolas e outros 

espaços; 
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- Criar fundos municipais de apoio a projetos culturais e de lazer apresentados e geridos 

por grupos e associações juvenis; 

- Capacitar e assessorar jovens animadores culturais para atuarem em suas comunidades 

no estímulo à criação e desenvolvimento de projetos culturais, esporte e de lazer 

destinados às crianças, adolescentes e jovens; 

 

Tesouraria e Licitação 

 

- Implantação do Orçamento Participativo nas discussões de investimentos; 

- Rever e reestruturar o processo de Licitação atual; 

- Promover a transparência dos recursos públicos, com discussões na comunidade sobre os 

investimentos e prestação de contas; 

- Torná-la transparente e acessível; 

Implantar a Ouvidoria Pública 

- Para que a população tenha acesso a um meio de reclamar qualquer assunto de interesse 

público municipal, criaremos a ouvidoria pública, desta forma os munícipes terão um canal a 

mais de comunicação e registrar denuncias em caso de ineficiência de serviços prestados na 

administração da prefeitura. 

Palmas-Pr, 13 de setembro de 2020. 

“Vem com a gente fazer acontecer” 

                                                                        Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade 

Candidato a Prefeito – PT- Eleições – 2020 

                                                                      Palmas-Paraná 

 

 




