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1. DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

A atividade agropecuária é um dos principais setores produtivos de Palmas.
Atualmente, cerca de 1.000 famílias estão relacionadas com este tipo de produção, seja
ela de pequeno porte (agricultura familiar), médio ou grande porte.
A ampla utilização de tecnologia e informação pelo homem do campo vem
alavancando o crescimento do setor nos últimos anos. Porém, apesar de todo o
desenvolvimento, este ramo também é dependente de políticas públicas que permitam as
atividades produtivas, desde o plantio até a entrega dos produtos.
Estar ciente de toda esta importância foi o principal fator que levou a
Administração Municipal a criar uma nova relação com os produtores do município. A
elaboração de um Plano de Governo ainda em 2016 com representantes desta classe
viabilizou a execução dos projetos traçados já a partir do primeiro mês de 2017. E foi
assim pelos quatro anos que se sucederam.
Este olhar voltado para a agropecuária, aproximando o setor público do privado,
criou um ambiente favorável à produção e investimentos no município. A produção
total que no ano de 2015 foi de R$ 275 milhões saltou para R$ 357 milhões em 2019,
um incremento de mais de 36%.
Portanto, o sucesso desta parceria precisa continuar. E, assim sendo, as entidades
e os representantes do setor rural palmense esperam muito da próxima administração
municipal. Palmas não pode retroceder. A agropecuária precisa avançar!
As ações propostas para o desenvolvimento do agronegócio manterão sua
abrangência nos assentamentos, vilas rurais, empresários rurais, agropecuaristas,
pequenas propriedades e chácaras.
Nosso compromisso selado quatro anos atrás está lançado novamente. Venha
conosco!

- AÇÕES DIRETAS:
1. Incentivo à produção pecuária:
- Suinocultura: parceria entre frigorífico local e produtores;
- Bacia leiteira (Associação Palmas Leite): melhorias nas propriedades (terraplanagens,
silos, equipamentos), na genética (botijões de sêmen e nitrogênio), na assistência
veterinária (médico veterinário, ultrassom, cirurgias, procedimentos), nos exames de
laboratório (brucelose e tuberculose);
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- Avicultura: melhorias nas propriedades, assistência para novos criadores e buscar
novas parcerias;
- Bovinocultura: apoio aos criadores e associações, como ABCCARACU, NÚCLEO
CARA BRANCA, GADO LEITEIRO e outras; apoio aos eventos das raças, inclusive
com leilões transmitidos em rede nacional;
- Equideocultura: apoiar e incentivar a criação de cavalos, eventos das associações,
leilões no município;
- Ovinocultura: incentivar e buscar novos criadores;
- Suinocultura: incentivar novos criadores locais e firmar parceria com frigorífico local.

2. Incentivo à produção agrícola (culturas):
- Sementes e cereais: instruções, auxílio técnico, visitas às propriedades, novas estufas;
-Cooperativas: criação de novas cooperativas e auxílio às já existentes (APROPAL).

3. Incentivo à fruticultura e olericultura (hortaliças):
- Maçã: Frutipar e cooperativas do setor, criação de novos pomares;
-Batata: melhorar as condições de armazenamento, incentivo à novas cooperativas;
- CODAPAR: DEFENDER junto ao Governo do Estado para melhorias e manutenção
da Cooperativa no município;
- Amora e Morango: buscar novos produtores, ampliar a comercialização e divulgar
nossa produção;
- Hortaliças: incentivo à novas áreas de cultivo, armazenamento e comercialização.
Manter a grande parceria de aquisição dos produtos pela Prefeitura e utilização em
merenda escolar e instituições como APAE, Asilo, EISPAL, Albergue, comunidades
Quilombolas;
-Produtores orgânicos: ampliar a Feira do Produto Orgânico, estimular novas culturas,
MANTER parceria com produtores para uso na merenda escolar.

4. Incentivo ao reflorestamento:
- Doação de mudas de árvores para aumentar as áreas de plantio e diminuir o
assoreamento dos rios.

5. Incentivo à cultura da erva-mate:
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- Erva típica de nossa região, adaptada ao clima, a erva-mate deve receber incentivos
que visem o aumento e melhorias das áreas de produção.

6. Incentivos aos produtores rurais, com:
- MAIS INVESTIMENTOS para a Feira do Produtor Rural;
- AMPLIAR convênio com a prefeitura para utilização na merenda escolar;
- MANTER a parceria com a EMATER para projetos de correção de solo;
- MANTER a parceria com a EMATER na disponibilização de técnicos para ampliar o
PRONAF e outras linhas de crédito;
- MANTER parcerias com o IAPAR, IFPR, SEAB, ADAPAR e Sindicatos;
- MANTER convênio com INCRA para atender todos os assentamentos e ampliá-lo a
todos os agricultores com CCIR, sem custos;
- CRIAR projetos de agroindústrias familiares, com objetivo de transformação da
matéria-prima para agregar valor ao produto;
- BUSCAR recursos junto ao Governo Federal para investir em habitação rural.

- AÇÕES INDIRETAS:
1. MANTER BOAS CONDIÇÕES nas vias e estradas de acesso às propriedades e
manutenção constante das já existentes;
2. CONSTRUÇÃO de novas estradas, pontes e boeiros;
3. MANTER o Programa “Abrindo a porteira”;
4. AQUISIÇÃO de máquinas para auxílio aos produtores;
5. MANTER a ExpoPalmas e outros eventos para divulgar nossos produtos na
região e melhorar a competitividade dos agricultores e pecuaristas;
6. CONSTRUIR uma UBS no Assentamento Paraíso do Sul;
7. INVESTIR na iluminação rural, com instalação de super postes nos
assentamentos;
8. COMBATER a violência no campo;
9. PROJETO de coleta de lixo reciclável para a população rural.
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2. DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

A arte e a cultura sempre foram pouco estimuladas pelo poder público municipal
de Palmas. Nossa cidade é um dos municípios mais tradicionais da região sudoeste. Sua
formação multicultural foi proporcionada pela colonização por diversos grupos étnicos.
Indígenas, Quilombolas, Tropeiros aqui chegaram. Mais tarde, descendentes de povos
europeus e japoneses se somaram aos moradores locais.
O desenvolvimento artístico e cultural cria princípios, estimula a educação,
fomenta o comércio local, proporciona lazer, acrescenta na formação moral do ser
humano. Foi com este olhar que a Administração Municipal passou a valorizar a cultura
a partir de 2017.
O investimento na Escola Pública Nascer para a Arte, com inúmeras atividades
no contra-turno das escolas fez Palmas se destacar a nível Estadual, Nacional e
Internacional. O grupo de dança se apresentou na Argentina, na cidade de Mendoza, de
onde trouxe o troféu de primeiro lugar. Além disso, os alunos da escola recebem
transporte púbico gratuito para frequentarem as aulas.
O Centro Cultural recebeu reforma e investimentos em equipamentos de som,
imagem, instalação de ar condicionado. Tudo isso de forma a estimular os eventos, os
artistas e o público que frequenta o espaço. Foram incontáveis eventos, inclusive com
Festivais musicais que atraíram artistas do Brasil todo.
Todo este olhar demonstra o comprometimento do Dr. Kosmos com a Cultura de
nossa cidade. O projeto da nova Escola de Artes, que está em fase adiantada, irá coroar
todo o renascimento da arte e da cultura em nossos corações.

1. Na CULTURA, as principais medidas serão:
- Construir a Nova Escola de Artes do Município;
- Contratação de funcionários e professores para a Escola de Artes;
-Incentivo ao Coral Municipal, com aquisição dos equipamentos necessários
(microfones, caixas e mesas de som, uniformes) e mostrar esta arte nos municípios de
nossa região, promovendo o nome de nossa cidade;
- Manter a realização de Festivais Musicais anuais na cidade, especialmente o Festival
Pé Vermelho;
- Incentivar o artesanato municipal, com possibilidade de participação e exposição dos
produtos em feiras livres e durante a ExpoPalmas;
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- Criar a Feira Anual do Artesanato Palmense, com divulgação dos produtos aqui
fabricados;
- Contratação de jovens artistas para coordenarem projetos de baixo custo, com
dinâmicas sociais diferenciadas, a serem realizados dentro de cada bairro, seja em
ginásio de escola, igreja, associação dos moradores do bairro. Projetos como esse
incluem os jovens no mercado de trabalho, diminuem a violência e participam no
processo de formação do indivíduo;
- Incentivo e apoio ao CTG Campos de Palmas, com melhoramentos no acesso ao local,
pois o mesmo é palco importante de divulgação dos trabalhos realizados no campo,
competições, eventos festivos.
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3. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

A educação foi uma das maiores bandeiras da Administração do Dr. Kosmos. Os
investimentos foram em todas as áreas, desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Cursos Profissionalizantes e Ensino Superior, em parceira com o IFPR.
Todas estas ações se mostraram de grande eficácia. Os CMEIs tiveram melhoria
nas estruturas, compra de materiais, aumento do número de vagas, contratação de
funcionários e estagiários para melhor atender as crianças.
Toda a rede de alunos recebeu material didático da mais alta qualidade. Hoje, as
crianças que estudam nas escolas municipais aprendem em apostilas que são utilizadas
nas melhores escolas privadas. Investimos em Robótica, um sonho que se tornou
realidade. Investimento em livros, materiais interativos, uniformes, merenda de
qualidade. Muitas escolas do campo e da cidade foram reformadas.
O projeto da construção da nova escola a ser situada no centro da cidade já está
em andamento. Este projeto traz o que existe de mais moderno em estrutura escolar,
será a vitrine da educação de Palmas. Um novo CMEI também será construído em
anexo a esta escola.
Na formação de jovens e adultos, em parceria com a Indústria e Comércio,
realizamos incontáveis cursos de formação profissionalizante. Investimos em
Incubadoras de Empresas e Start-ups, algo jamais visto em Palmas. Em parceria com o
SESI, ofertamos o EJA para alunos dos assentamentos.
Também em parcerias com Sistema S, a Prefeitura ofertou 50 bolsas de estudos
para alunos no SESI, projeto criado pelo Dr. Kosmos. Com o SESC, Dr. Kosmos firmou
acordo de doação de terreno para construção de uma sede em Palmas, um investimento
púbico de aproximadamente R$ 3 milhões e que trará a Palmas um investimento de R$
22 milhões.
Inúmeras parcerias com o IFPR, especialmente a construção da Farmácia Escola,
que está em fase adiantada de finalização de projetos.

1. Na EDUCAÇÃO INFANTIL:
- Atingir 100% de cobertura no número de vagas para as crianças de 0 a 3 anos, com
permanência em tempo integral. Para isso, levaremos em consideração dados do
crescimento populacional;
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- Construir novas unidades de CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil)
conforme a demanda de cada bairro;
- Ampliar e reformar os CMEIs já existentes, com ampliação das áreas de atividades
educativas e de lazer, de forma a melhorar o processo de ensino e aprendizagem;
- Ampliar o atendimento multidisciplinar nos CMEIs, com participação de psicólogo,
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista;
- Formamos equipes multidisciplinares para trabalhar exclusivamente com alunos
portadores de necessidades especiais, como autistas, déficit de atenção e hiperatividade,
retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Investiremos ainda mais nessas equipes;
- Ampliar o quadro de funcionários e professores (regentes e auxiliares);
- Fornecer uniforme anualmente a toda rede de educação infantil;
- Fornecer merenda escolar de qualidade, com cardápios preparados por profissionais da
área da nutrição, de forma a atender a demanda nutricional para cada faixa etária. Vale
lembrar que os produtos utilizados na merenda são provenientes da agricultura familiar
palmense;
- Reformular o plano de cargos e salários dos profissionais;
- Manter uma educação continuada dos profissionais, como foi feito nestes 4 anos;
- Aprimorar os sistemas de calefação e circulação de ar de todas as unidades CMEIs,
impedindo que as baixas temperaturas e ambientes fechados sejam fator de risco para
transmissão de doenças respiratórias nos alunos e funcionários.

2. No ENSINO FUNDAMENTAL:
- Construção de nova escola no Centro da cidade, inclusive o terreno já foi adquirido e o
projeto já está em andamento;
- Melhoramos a nota do IDEB de todas escolas municipais e atingiremos as metas
estabelecidas;
- Adotar medidas para a implantação da Educação em tempo integral, com oferta de
atividades no contra-turno, como:
-Esportes (jogos de quadra, mesa, tabuleiro);
-Atividades educacionais (oficinas, dinâmica de grupo, visita a ambientes educativos,
como bibliotecas, universidades, palestra, etc);
-Atividades culturais (música, canto, teatro);
-Atividades recreativas (gincanas interséries e intercolegiais);
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- Inovar, com a criação de um sistema de avaliação das escolas, turmas, alunos e
professores com melhor desempenho durante o ano e recompensá-los com premiações
(materiais didáticos as escolas, viagens culturais as turmas e professores, prêmios
educativos [assinaturas de revistas] aos melhores alunos e professores;
- Inovar, com a construção de um Portal Educacional. O objetivo será disponibilizar
ferramentas e conteúdos para toda a comunidade escolar. Nele haverá ambientes
direcionados aos alunos, educadores, gestores, comunidade e escola (histórico,
identificação, imagens, localização). Ainda haverá um canal de comunicação direto
entre os cidadãos, Secretaria da Educação e Ouvidoria (críticas, sugestões, elogios,
solicitações);
- Além de oferta do ensino básico, vamos implantar programas para a iniciação
profissional e a inclusão social e cultural;
- Melhorar a qualidade do sistema predial para que os alunos frequentem escolas limpas
e seguras tanto nas escolas da cidade como nas escolas do interior. Os alunos devem ter
gosto em permanecer parte de suas vidas na escola e os pais devem estar tranquilos
quanto ao ambiente que deixam seus filhos;
- Estimular o processo de educação continuada para os profissionais, com formação de
parcerias com instituições de ensino superior;
- Analisar o plano de cargos e salários dos profissionais da educação do município, que
está defasado e desatualizado;
- Contratação e convocação de novos profissionais;
- Renovar e ampliar a frota de transporte escolar, tanto nas escolas da cidade como nas
escolas do interior, para que o deslocamento até a escola não seja um motivo de evasão
dos alunos;
- Melhorar a qualidade da merenda escolar, inclusive, com produtos adquiridos dos
pequenos agricultores da nossa cidade;
- Distribuição de uniformes para os professores e alunos;
- Renovar os acervos das bibliotecas dentro de cada escola, com compra de materiais
didáticos, livros, jogos, filmes, materiais de dinâmica escolar;
- Cineclubes no Centro Cultural para transmissão de filmes e documentários;
- Distribuir equipamentos, mobiliários, materiais didático-pedagógicos, salas de
recursos multifuncionais para o atendimento especializado à APAE (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais), Lar das Crianças, Pastoral da Criança.
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3. Nos CURSOS PROFISSIONALIZANTES:
- Estimular a formação e qualificação técnico-profissional e empresarial dos jovens e
adultos, melhorando a disponibilidade de mão-de-obra técnica e especializada em nosso
município. Dessa forma, vamos adotar as seguintes medidas:
- Parcerias com o “Sistema S”
- SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) – ACIPA. Contrapartida
do município para construção de uma sede própria, para atender melhor os Micro
Empreendedores Individuais (MEI) e com apoio da Secretaria da Indústria e Comércio;
- Colégio SESI, com doação de bolsas de estudos. A Prefeitura firmou convênio com o
Colégio e mantém 50 alunos ativos na instituição;
- SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) – Bairro São José
- SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) – Faculdade Centro
- SESC (Serviço Social do Comércio) – Doação já efetivada de um terreno para a
construção da Sede do SESC em Palmas. Um investimento que ultrapassará a marca de
R$ 22 milhões de reais em nossa cidade;
- Estimular a criação de parcerias com as empresas para investirem em formação
profissional continuada.

4. No ENSINO SUPERIOR, as principais medidas serão:
- Criar parcerias com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Palmas, para
contribuir com os cursos já existentes de nível superior;
- Construção da Farmácia Escola, que já está com projeto em fase adiantada;
- Utilização da estrutura municipal para desenvolvimento de estágios nos cursos de
Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica,
Engenharia Civil, Farmácia, Sistemas de Informação, etc;
- Criar parcerias com o IFPR para a educação continuada dos profissionais do
município;
- Criar parcerias com demais instituições de ensino superior da região para educação
continuada de profissionais do município.
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4. DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

O esporte e a educação física são instrumentos importantes para a formação de
valores, a socialização e o desenvolvimento humano (UNESCO, 2016). Foi pensando
assim que a gestão 2017-2020 atuou.
O estímulo às práticas esportivas, no âmbito municipal e fora dele, individual ou
coletivo, foi nosso norte no fomento ao esporte.
A criação do Programa Bolsa Atleta (Lei 2496/2017) para auxiliar no custeio das
atividades individuais e das associações foi inovadora e futurista.
A construção de estruturas adequadas para as práticas esportivas, como a MiniArena no Parque da Gruta, a Quadra Poliesportiva no Bairro São Francisco, a reforma
no Ginásio Monsenhor Engelberto foram pontos altos desta gestão.
A aquisição de materiais, prêmios, medalhas e troféus estimularam a
participação em campeonatos. Para os que foram realizados fora do município, foram
adquiridos diversos veículos para o transporte seguro e confortável dos atletas. E para
os grandes eventos que foram realizados em Palmas, o grande incentivo da gestão
trouxe milhares de atletas para competirem e conhecerem nossa querida Palmas.
O estímulo ao esporte e lazer em todas as idades rendeu a Palmas o Prêmio ODS
do SESI em 2017. O Projeto Caravana da Alegria, realizado nos bairros da cidade, foi
reconhecido como de grande valor social para nossa cidade.
Parabéns Palmas por tantas conquistas no esporte e no lazer nestes quatro anos.
Vamos juntos continuar escrevendo esta linda história de treino, vitórias e superações a
todos nós!

1. No ESPORTE:
- Incentivar as escolinhas de base, para descobrir novos talentos no esporte;
- Incentivas as equipes, com fornecimento de materiais, uniformes, agasalhos e auxílio
para viagens em campeonatos;
- Ampliar os investimentos do Bolsa Atleta, um programa criado pelo Dr. Kosmos;
- Revitalizar o estádio municipal - será reformada a cobertura e a iluminação para jogos
noturnos;
- No campo de futebol sete será instalada iluminação, construção de vestiários e miniarquibancadas;
- Reformar a quadra 2 do Ginásio Monsenhor Engelberto, tal qual foi feito na quadra 1;
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- Revitalizar os demais parques e praças da cidade;
- Reformar as quadras poliesportivas dos colégios municipais, pinturas, colocação de
traves, redes e tabelas, para permitir uma atividade física segura e de qualidade;
- Construir mini-pistas de Atletismo nas escolas e uma nova pista adulto;
- Formação de novas equipes, com contratação de novos funcionários;
- Criar novos programas de esporte e programas para portadores de necessidades
especiais.
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5.

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO,

CIÊNCIA,

TECNOLOGIA

E

INOVAÇÃO

Em 2016, o Departamento de Indústria e Comércio de Palmas era formado pelo
próprio Departamento, Sala do Empreendedor, Sine, Procon e Indústria do
Conhecimento. Essas áreas de atuação envolviam 20 funcionários.
A nova gestão precisava inovar, auxiliar as forças produtivas do município e
oferecer serviços que estimulassem a competitividade, o fortalecimento econômico, a
livre iniciativa e a integração entre os setores. Criou-se então, a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Esta nova estruturação passou a gerir, além da Secretaria, a Sala do
Empreendedor, Sine, Procon, Turismo, Centro Empresarial do Sudoeste, Ponto de
Atendimento do Sebrae, Junta Comercial, Centro de Simplificação de Processos,
FABLAB, Palmas Global (Aceleradora Municipal), Incubadora de Empresas Municipal.
Outros setores encontram-se em fase avançada de implantação, como: Banco do
Empreendedor, Include – By Campus Party, Centro de Processos de Simplificação,
FABLAB (Laboratório de Fabricação), Núcleos de Prática de Inovação & Coworking,
Projeto I Cities, PRODEC.
Dessa forma, aumentamos muito as áreas de atuação e abrangência da nova
Secretaria, com mais serviços oferecidos à cidade. Além disso, reduzimos o número de
funcionários de 20 para 13 (35% de redução), reduzindo, também, o custo para os cofres
públicos.
O investimento anual nestes setores, que em 2016 era de R$ 97.005,72, passou a
R$ 1.691.889,79 (soma dos anos de 2018 e 2019), um crescimento médio de 88%. Isto
permitiu que Palmas saísse da 178ª posição Estadual na intermediação de mão-de-obra
(2016) para 41 em 2019. E primeiro lugar no Sudoeste do Paraná.
Atuamos diretamente nas vagas de emprego, criando parcerias com empresas e
indústrias de nossa cidade. Em 2016, eram 9 empresas parceiras. De 2017 a 2019 este número
dobrou, hoje temos 18 empresas parceiras. Nossa meta, além de auxiliar nas contratações, é
reverter trabalhadores desempregados em profissionais liberais.
Em 2016, a Sala do Empreendedor registrou a abertura de 187 novas empresas. Em
2017, este número saltou para 318 (crescimento de 70%). Em 2018, foram 214 novas empresas
(crescimento de 14%) e em 2019, 254 empresas (aumento de 35%). Esses aumentos expressivos
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nas aberturas de novas empresas, refletem o ambiente propicio criado em Palmas com as ações
da nova gestão do Dr. Kosmos.
Outras áreas de atuação envolveram esta Secretaria ao longo desta gestão, como: Feira
de Bezerros (2017 e 2018); Natal dos Ventos (edições I, II e III); Caminhada da Natureza (2017
e 2018); I Páscoa Show; XIII ExpoPalmas; diversos cursos de Qualificação Profissionalizante;
Revitalizações no Parque de Exposições; ações no Parque Industrial; criação de Leis de
incentivos fiscais.

1. Na INDÚSTRIA:

Revitalizamos o Parque Industrial já existente, com melhorias no acesso, nas
vias internas, iluminação e segurança, uma demanda de mais de 20 anos. Regularizamos
os terrenos no Parque Industrial, pois muitos permaneciam sem escritura.
- CONSTRUIR o segundo parque industrial de Palmas. Para isso, iniciaremos com os
estudos de identificação da área mais propícia, levando em consideração aspectos como
terreno, solo, localização e acesso, disponibilidade de área;
- INCENTIVAR o setor privado, para que o investimento seja recíproco;
- CRIAR PARCERIAS com o IFPR, BRDE, BNDES, FOMENTO PARANÁ e FIEP na
qualificação da mão-de-obra e busca por investimentos e recursos;
- CRIAR PARCERIAS com o “Sistema S”, especificamente o SESI e SENAI, para
melhorar a mão-de-obra disponível no município;
- CRIAR COOPERATIVAS e associações que permitam o trabalho em conjunto se
tornar uma grande indústria ou empresa;
- INVESTIR no pleno funcionamento da Incubadora de Empresas Municipal, projeto de
nossa gestão 2017-2020;
- INVESTIR no pleno funcionamento da PALMAS GLOBAL START-UP CENTER,
Aceleradora Municipal, projeto de nossa gestão 2017-2020;
- INVESTIR no FABLAB, Laboratório de Fabricação, projeto de nossa gestão 20172020;
- CRIAR o Space Maker, Laboratórios Tecnológicos para estimular crianças e jovens a
desenvolverem atividades robóticas de cunho industrial;
- INCENTIVAR a criação de uma CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA
CODAPAR, de forma a estimular os produtores da região e tornar Palmas uma
referência em distribuição de alimentos para o Brasil;
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- INVESTIMENTO CONSTANTE na infraestrutura logística do município e da região,
com investimentos em estradas municipais, pontes e energia elétrica.
- IMPLANTAR o “Projeto I Cities”, com modernização na iluminação pública e
transporte público de Palmas.

2. No COMÉRCIO:

Nossa gestão trabalhou muito para fomentar o comércio local. Ações para
incentivar o comércio existente e ações para estimular a criação de novas empresas.
A desburocratização é fundamental e, para isso, criamos o “SIMPLIFICA”.
Diversas secretarias estiveram engajadas neste sentido. A Junta Comercial foi
transferida para a Secretaria, com o intuito de acelerar a abertura das empresas. Nesse
sentido, tivemos um salto no número de novas empresas.
O aquecimento do comércio local também foi alvo de ações da gestão do Dr.
Kosmos. O embelezamento e melhores condições das vias públicas, criação do ESTAR,
campanhas de datas comemorativas, grandes eventos. Tudo isso fortaleceu o comércio
local. Some-se a isso, o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos
servidores públicos realizado no mês de julho (nos quatro anos da gestão), injetou
recursos na economia do município.
Algumas ações citadas acima, no incentivo às indústrias, são extensivas ao
comércio, como as Incubadoras de empresas, Aceleradoras de empresas, o Projeto I
Cities, FABLAB, entre outros.
Numa grande parceria com o SESC, a Prefeitura adquiriu um terreno e doou à
instituição para a construção de uma sede própria em Palmas. Um investimento
aproximado de R$ 22 milhões, que irá permitir um grande avanço na qualificação da
mão-de-obra da cidade.
- CRIAR novas parcerias com o CDL e ACIPA, de forma a melhorar a integração entre
os representantes do comércio e a administração;
- MANTER grandes eventos comerciais (gastronômicos, festivais, grandes promoções,
datas comemorativas, especialmente a Festa Natalina) com contrapartida do poder
público – ExpoPALMAS, Feira de Bezerros, Leilão de Gado, Páscoa, NATAL DOS
VENTOS, etc;
- INVESTIR na qualificação de mão-de-obra para melhorar o atendimento e
desenvolvimento de trabalhos específicos dentro das empresas;
15

- REVITALIZAR o calçadão municipal;
- CRIAR a Feira Anual de Artesanato Palmense;
- INCENTIVAR os MEIs de todos os setores, com auxílio no planejamento, projeto,
execução e administração dos seus negócios;
- ESTIMULAR a gastronomia no município.
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6. DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

Desde o primeiro ano desta gestão o orçamento da saúde foi ampliado. Em 2016,
último ano da gestão anterior, foram investidos R$ 22,5 milhões. Já no primeiro ano da
nova administração, Dr. Kosmos garantiu R$ 28 milhões para a saúde. Nos anos
consecutivos, 2018 e 2019, respectivamente, R$ 29,6 e R$ 33 milhões. Isso representa
um aumento de 50% no investimento com a saúde em apenas 4 anos.
O choque de gestão iniciou com o aumento da equipe no Pronto Atendimento
Municipal, que passou a contar com 2 médicos plantonistas no período noturno, sendo
um deles pediatra. Ainda em 2016, foi inaugurada a Clínica Infantil do Município, com
4 pediatras atendendo mais de 100 crianças por dia.
Algumas obras da saúde estavam paradas. As Unidades de Saúde do Santuário e
Hípica foram retomadas e concluídas, passando a atender a população de seus bairros.
Novos projetos também foram executados, como a Clínica da Mulher, que já está em
funcionamento.
O número de equipes de saúde da família subiu de 5 para 11. Com isso, mais
bairros receberam atendimento médico. A farmácia do Posto Central teve seu horário de
funcionamento ampliado, para fornecer as medicações aos pacientes atendidos no
plantão.
Em busca de melhor qualidade de atendimento em todos os setores da saúde, Dr.
Kosmos vislumbrava a UPA de Palmas, Unidade de Pronto Atendimento. Nela, os
pacientes têm maior acesso a consultas, exames, medicações e procedimentos. E como
todo bom projeto, este também está se tornando realidade para nossa cidade. A UPA
será inaugurada em breve, no coração do Bairro Lagoão.
Outros grandes momentos marcaram a saúde desta gestão, como aquisição de
novos ônibus para transporte de pacientes a outros municípios; aquisições de
ambulâncias, vans e micro-ônibus; Clínica do Idoso, em fase final de construção; CEM
– Centro de Especialidades Médicas; Tenda do COVID, criada para atender a pandemia;
ambulatório do DEPEN; atendimento das comunidades do interior; ações e campanhas
preventivas.
Apesar de todos os avanços, sabemos que temos muito a melhorar. Pois, quando
tratamos de saúde, todo o cuidado é primordial. E é por isso que o Dr. Kosmos
apresenta um novo plano de ação para Palmas.
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1. Na REDE BÁSICA DE SAÚDE:
- Garantiremos a cobertura de 100% da população, ampliando as equipes de Estratégia
de Saúde da Família (ESF), com contratação de novos profissionais: médicos, dentistas,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários, técnicos em saúde bucal e
higiene bucal;
- Construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Bairro Rocio, São
Francisco, Klubegi e Assentamento Paraíso do Sul;
- Reformar e ampliar Unidades pré-existentes, com aquisição de mobiliário e
equipamentos;
- Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) nas comunidades do interior e
assentamentos, inclusive com distribuição de medicações e agendamento de consultas;
- Contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nos bairros e interiores;
- Reformar os consultórios odontológicos, com compra de equipamentos e materiais;
- Criar sistema de marcação/agendamento de consultas eletivas;
- Melhorar o REMUME (Relação de Medicamentos Municipais), com aquisição demais
linhas de tratamento e medicações;
- Ampliar o acesso a exames de imagem, como: ultrassonografia, radiografia,
endoscopia, mamografia e tomografia realizadas em nosso próprio município;
- Ampliar o acesso a exames diagnósticos, como eletrocardiograma, teste de esforço,
espirometria, entre outros;
- Ampliar o acesso a exames laboratoriais, com novos postos de coleta nos principais
bairros da cidade;
- Ampliar o acesso a exames complementares não disponíveis em nosso município,
como ressonância nuclear magnética, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, entre
outros;
- Melhorar o acesso às UBS, especialmente para os portadores de necessidades
especiais;
- Adquirir automóveis pequenos para o transporte de pacientes dentro da cidade e para
outros municípios;

2. Nas AÇÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE:
- Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde, propiciando maior participação
popular nas reuniões e maior fiscalização das ações tomadas pela Secretaria de Saúde;
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- Estruturação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e propiciar suas ações
interdisciplinar e intersetorial, educação continuada dos profissionais, integralidade,
participação e educação popular, promoção da saúde e humanização.

3. Na REDE ESPECIALIZADA:
- CRIAMOS o Centro de Especialidades do Município (CEM), com consultas em
diversas especialidades e AMPLIAREMOS as contratações;
- CONVÊNIOS para realização de cirurgias eletivas em nível municipal, como
histerectomia, laqueadura tubária, vasectomia, adenoidectomia e amigdalectomia,
colecistectomia, hérnias, entre outras. Realização de mutirões periódicos para
normalização das listas de espera;
- DEFENDEREMOS o Projeto, já em tramitação na Secretaria de Estado da Saúde, para
implantação da UTI Neonatal e Pediátrica em Palmas;
- DEFENDEREMOS a criação do Serviço de Hemodiálise em Palmas;
- CRIAMOS a Clínica de Pediatria, com 3 pediatras atendendo diariamente mais de 80
consultas de pediatria;
- CONSTRUIMOS a Clínica da Mulher, para dar maior dignidade e qualidade no
atendimento de gestantes e mulheres;
- CRIAREMOS o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para atendimento nas
diversas especialidades, como endodontia, prótese dentária, odontopediatria, portadores
de necessidades especiais e ortodontia (para casos especiais);
- Investir no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e na formação de profissionais que
executam ações neste nível de forma a acolher os pacientes na rede, dar suporte à saúde
mental na atenção básica, diminuir o número de internações psiquiátricas, promover a
reinserção social do paciente através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos
civis e fortalecimento dos laços comunitários e familiares.

4. Na REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:
- Em caráter de urgência, aumentamos as equipes plantonistas no Pronto Atendimento
Municipal, com pelo menos 2 médicos de plantão, o que deu mais agilidade no
atendimento dos pacientes que procuraram a urgência e emergência até a construção da
UPA;
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- CONSTRUIMOS a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com estrutura adequada,
leitos para observação, exames de imagem e laboratório, maior equipe de atendimento;
- Reformamos o Posto Central;
- Maior disponibilidade de exames de imagem e laboratoriais em caráter de urgência e
emergência (durante a internação), não ultrapassando o prazo de 48h para realização dos
mesmos;
- Adquirimos mais ambulâncias para o transporte de pacientes;
- Investimos no Posto do SAMU.
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7. DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA

Segurança pública é um direito Constitucional. Cabe aos Governos Federal e
Estadual a implementação de políticas que visem a redução da criminalidade e a
garantia da paz. A Administração Municipal, ou seja, a Prefeitura não tem, pela
Constituição, responsabilidade pela segurança.
Porém, é de conhecimento geral que quando unimos esforços em prol de um
objetivo, nossa chance de êxito é maior. E, em se tratando de segurança, é assim que a
gestão do Dr. Kosmos age. Nos aproximamos do Governo do Estado, Secretaria da
Segurança Pública, Polícias Civil e Militar para desenvolver ações compartilhadas.
A gestão aprimorou o projeto das câmeras de vigilância e está executando (hoje
em fase de instalação). Trata-se de um projeto totalmente inovador, como nenhum do
Sudoeste. Palmas servirá de modelo neste quesito.
Ainda em parceria com a Polícia Civil, será doado um terreno para a construção
da nova Delegacia de Polícia na cidade, permitindo assim melhores condições de
trabalho à equipe.
Por se tratar de competência do Estado, é de extrema importância que haja uma
boa integração e representatividade política do município junto ao Governo. Desta
maneira, trabalharemos por um maior contingente de servidores, melhor infraestrutura e
equipamentos aos agentes da segurança.
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8. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Garantir a universalidade dos direitos à assistência com equidade e justiça social,
objetivando sempre a redução das desigualdades sociais. Neste sentido, iremos:
- Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco e
vulnerabilidade;
- Articulação ações com a rede não governamental de assistência social e com as outras
políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança
pública;
- Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços;
- Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se assegurar a
melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema descentralizado e
participativo;
- Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços
de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada.

1. Inclusão Social e Cidadania
- Fortalecer ações voltadas a Programas de Acesso ao Trabalho;
- Implantar novos cursos profissionalizantes para os jovens e adultos;
- Criar parceria com IFPR para cursos de capacitação e profissionalização;
- Estimular ações em parceria com o SENAC para capacitar a população de jovens e
adultos em diversas modalidades. Neste sentido, a gestão doou ao SESC/SENAC um
terreno para a construção da sede em nosso município (valor a ser investido na obra R$
22 milhões);
- Implantação do Restaurante Popular, com refeições a baixíssimo custo para atender a
população carente.

2. Promoção e Assistência Social
- Criação do Cartão Alimentação, que beneficiará famílias de baixa renda com uma
ajuda mensal de R$120,00 para compra de gêneros alimentícios conforme gosto e
necessidade da família, este Cartão substituirá a “cesta básica”;
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- Melhorar a prestação dos serviços dos Conselhos Tutelares, através de capacitação
continuada e estrutura adequada, com a construção de sede própria;
- Ampliação dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS);
- Fomentar as ações da Casa de Acolhimento para moradores de rua do município;
- Implantação do Programa Resgate Social – equipe especializada para atender pessoas
em situação de rua;
- Implantar o programa Casamento Comunitário para casais carentes;
- Potencializar o atendimento à mulheres vítimas de violência doméstica e sexual;
- Implantação do Programa Famílias Fortes em Escolas Municipais – apoio aos pais e
alunos no fortalecimento de vínculos e prevenção ao uso de álcool e drogas;
- Fomentar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao uso de drogas e
dependência química;
- Reformar, fortalecer e adequar o CREAS;
- Potencializar o Programa PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família e PAEFE – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado as Famílias;
- Apoiar e subsidiar as instituições e associações não governamentais que prestam
atendimento/serviço de assistência social no município (Lar dos Velhinhos, Casa de
Passagem, APAE, Eispal, entre outros);
- Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais vinculados à Política de Assistência
Social: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal do Idosos,
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fomentar o Projeto “Doe e Troque”, com a distribuição de roupas e calçados à
população vulnerável;
- Fomentar o Projeto “Elas” - Visa construir a cidadania, empoderamento e
protagonismo das mulheres vítimas de violência doméstica, através de geração de renda
e ações socioassistenciais;
- Fomentar ações sociais em datas comemorativas e campanhas de conscientização;
- Criar o Projeto “Cuidando do Cuidador”, com terapias através de parcerias entre poder
público e organizações da sociedade civil;
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- Desenvolver políticas para negros, indígenas, LGBT e população diversas, respeitando
a liberdade e a diversidade em todos os níveis;
- Garantir a integração dos programas de transferência de renda;
- Estabelecer parceria com entidades assistenciais do setor público e privado, para
fomentar as ações de assistência social;
- Fortalecer e fiscalizar o acesso ao programa Renda Brasil (antigo Bolsa Família) para
famílias em situação de extrema pobreza;
- Potencializar a capacitação de profissionais trabalhadores do SUAS;
- Implantação do Programa Municipal de Renda Cidadã para situações emergenciais.

3. Crianças e Adolescentes
- Ampliar a meta do Programa Criança Feliz;
- Implementar o atendimento da criança e do adolescente no Centro da Juventude, por
meio do Programa de Convivência Familiar e Comunitária;
- Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente);
- Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção à família com promoção integrada
nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, lazer;
- Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as
formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus tratos, exploração sexual e
crueldade em relação à criança e ao adolescente;
- Desenvolver e ampliar atendimentos a adolescentes em Medida Socio Educativa e
Liberdade Assistida;
- Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que atendam as
reais necessidades dos jovens da cidade, prioritariamente os de famílias carentes;
- Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e drogas nos
diversos bairros do município (CRAS e CREAS) em parceria com a Secretaria de Saúde
e Educação.

4. Mulheres, Diversidade e Igualdade
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- Implantar o Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência;
- Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de
violência;
- Desenvolver um programa que auxilie a prevenção a gravidez na adolescência;
- Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher;
- Garantir o entendimento referente a medidas previstas na Lei Maria da Penha.

5. Comunidades Quilombolas
- Desenvolver programas específicos para as comunidades Quilombolas, como mutirões
de serviços sociais para readequação de moradias;
- Elaboração de programas/projetos específicos para atender as necessidades básicas das
comunidades tradicionais do município, tais como grupos de PAIF e PAEFI, Serviços
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos e outros;
- Incentivo ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Negros;
- Criar Grupos de Terceira Idade nas Comunidades Quilombolas;
- Incentivo à Associação das Comunidades Quilombolas (Adelaide Maria da Trindade
Batista, Tobias Ferreira e Castorina Maria da Conceição).

6. Comunidades Indígenas
- Elaboração de programas/projetos para atender as necessidades básicas das
comunidades tradicionais do município, tais como grupos de PAIF e PAEFI, Serviços
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, valorizando os saberes locais no
desenvolvimento das ações propostas;
- Incentivo a Associação de Mulheres indígenas.

7. Terceira Idade
- CONSTRUÇÃO do condomínio para os idosos;
- Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de grupos de
convivência e ações de inclusão e participação do idoso na sociedade;
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- Ampliação do Centro do Idoso com área de lazer, piscina aquecida, sala de jogos;
- Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a inclusão dos
idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas;
- Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo;
- Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas;
- Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de pessoas
idosas.

8. Pessoas com Deficiência
- Implantar políticas e programas direcionados as pessoas com deficiência;
- Garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas com deficiência;
- Desenvolver parcerias e convênios com o poder público, entidades privadas e com
organizações não governamentais para potencializar trabalhos voltados as pessoas com
deficiência;
- Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com
deficiência;
- Incentivo à Associação Palmense das Pessoas com Deficiência.

9. Habitação Social
- Transferir o Departamento de Administração Fundiária para a Secretaria de
Assistência Social;
- Proporcionar acesso a moradia adequada e regular a polução de baixa renda, reduzindo
a desigualdade social e promovendo a ocupação urbana planejada;
- Seleção de famílias usuárias de programas de habitação através do CRAS e CREAS;
- Criar a Programa de Regularização Urbana e Rural no município;
- Fomentar junto ao governo Estadual – Cohapar, moradias para desfavelamento;
- Fomentar junto ao Governo Federal moradias do Programa minha Casa, Minha Vida;
- Regularizar loteamentos através da REURB – Lei 13.465 – que consiste no conjunto
de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos
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núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes.
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9. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Desenvolver o turismo em um município é saber explorar as riquezas que ele
tem. Palmas sempre foi uma cidade com inúmero potenciais, porém, pouco
aproveitados.
Para mudar este paradigma, a nova gestão atuou em diversos setores do turismo.
Investimos em grandes eventos e suas divulgações. Trouxemos artistas de 15 estados
brasileiros para cantar no Festival Pé Vermelho, por três anos consecutivos. Corais dos
três estados da Região Sul vieram cantar no Festival no Gogó. Apoiamos eventos de
pesca esportiva, como o Black Bass, com divulgação pelo FishTV.
Eventos que atraíram visitantes da região e estimularam o comércio local, como
as três edições do Natal dos Ventos, a Páscoa Show. Palmas chegou a ter uma pista de
patinação no gelo.
Instalamos uma estação meteorológica para registrar as temperaturas e
conseguimos provar que Palmas é a cidade mais fria do Paraná. E estes campos
trouxeram Mototurismo e Ecoturismo.
Revitalizamos o Parque de Exposições Luiz Fernando Abreu Ferreira para
realizar grandes eventos. Grandes leilões de gado trouxeram pecuaristas do Brasil
inteiro em busca de genética de ponta. A retomada da ExpoPalmas atraiu visitantes e
expositores de toda região, aqueceu a economia local.
A gestão também foi parceira de eventos organizados pela sociedade civil, como
gastronômicos, de música, de esporte e jogos, de luta, de veículos.
Enfim, buscamos divulgar os potenciais do município. Para o futuro, precisamos
investir também em infraestrutura.

1. Nas AÇÕES DIRETAS:
- Criar um programa de marketing e propaganda contínuos para a divulgação do turismo
de Palmas;
- Implantação e manutenção de um Centro de Informações Turísticas;
- Criar o Festival de Inverno, com exposições, apresentações artísticas e culturais e
refinada gastronomia;
- Realizar eventos relacionados ao Esporte, como Lutas, esportes radicais e de aventura;
- Realizar eventos de negócios, como encontros, feiras, exposições, congressos da área
do Agronegócio, Saúde e Indústria;
28

- Criar um ambiente propício para um Centro de Visitas Técnicas, em fábricas,
indústrias, instituições de ensino, etc;
- Estimular o Ecoturismo e turismo rural, com um roteiro/circuito de locais e
propriedades a serem visitados;
- Estimular o Turismo Religioso, nas diversas religiões e culturas presentes em nosso
município;
- Criar a Feira da Gastronomia Noturna e exploração dos recursos disponíveis no
município, como peixe (truta), carne bovina (caracu), carne ovina (carneiros), batatas,
maçã, etc;
- Exploração do Parque Eólico em nossa cidade;
- Estruturar as áreas turísticas da cidade, como Readequação dos pórticos da cidade,
Parque da Gruta, Parque Industrial e o Parque Pé Vermelho também fazem parte do
Programa de Incentivo ao Turismo, pois serão sedes de negócios e feiras, para atrair
turistas e investidores;
- Datas comemorativas (Páscoa, Natal, Feriado Municipal), grandes promoções,
desenvolvimento da gastronomia (prato típico municipal), etc.
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10. DESENVOLVIMENTO URBANO

O desenvolvimento de uma cidade e sua população sempre andam lado a lado. O
urbanismo tem várias faces, passando desde áreas de requisitos básicos como vias
públicas, calçadas, saneamento, iluminação pública até desenvolvimento tecnológico.
Além disso, não podemos nos abster de planejar transporte público, sustentabilidade,
instituições e prédios públicos. A frota disponível para servir as esferas da
Administração, a segurança de quem transita pela cidade. Enfim, urbanismo é um
conjunto de fatores que leva ao desenvolvimento econômico e social do município.
Na esfera do desenvolvimento pessoal e social, a cidade precisa oferecer
serviços de qualidade aos habitantes. A educação é o passo inicial, ela irá formar o
caráter do indivíduo e inseri-lo na sociedade. A oferta de saúde digna permite à
população ter condições físicas e psíquicas para trabalhar e ajudar no crescimento do
município. Esporte, lazer, turismo, comércio local também são fatores primordiais para
considerar uma cidade e sua população desenvolvidas.
A realização de um novo Plano Diretor para o município nesta gestão
representará um grande salto para o desenvolvimento programado e sustentável da
cidade. O Conselho formado para este projeto será reformulado e receberá participação
de agentes públicos e da sociedade, como empresários, comerciantes, profissionais
liberais com um único intuito de aprimorar o DESENVOLVIMENTO DE PALMAS.
Esta intersetorialidade é indispensável para permitir um crescimento saudável da
cidade. E foi com esta mentalidade que a gestão do Dr. Kosmos agiu. O avanço no
desenvolvimento da cidade foi notório!

- AÇÕES DIRETAS:
1. Nas vias públicas, as principais medidas serão:
- “PROGRAMA ASFALTO NOS BAIRROS” – expandir este programa que foi o
maior programa de asfalto nos bairros que a cidade já teve. Durante esta gestão foram
asfaltados mais de 80km de vias públicas;
- Abertura de novas RUAS em regiões que cresceram desordenadamente;
- Qualificar os estudos do TRÂNSITO, com avaliação da criação de binários, pontos de
engarrafamento e lentidão no fluxo, trafegabilidade, implantação de novos semáforos,
etc;
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- Melhorar a qualidade de nossas CALÇADAS tornando-as acessíveis, melhorar o
tráfego dos usuários que possuem mobilidade reduzida;
- Aprimorar o TRANSPORTE PÚBLICO, com aumento da frota de ônibus, criação de
novas linhas aos bairros e parque industrial, renovação da frota, com veículos que
tenham condições de acessibilidade; CONSTRUIR PONTOS DE PARADA DE
ÔNIBUS para abrigo dos passageiros. Nossa meta é incluir Palmas no Projeto I Cities;
- Maiores investimentos no ESTAR – o estacionamento rotativo foi implantado nesta
gestão, era uma demanda antiga da população e do comércio da cidade;
- Melhorar os trevos de acesso à cidade, com construção de portais, sinalização para
evitar acidentes e propagandas que incentivem o viajante a entrar e conhecer a cidade de
Palmas;
- Melhorar a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com aumento da rede de iluminação pública
para permitir o livre trânsito noturno e promover maior segurança aos cidadãos; redução
dos gastos com iluminação pública, através da substituição de lâmpadas antigas por
lâmpadas mais econômicas (LED), o que representa em economia para o usuário. Nossa
meta é incluir Palmas no Projeto I Cities;
- Construir ciclovias no centro e vias de acesso aos principais bairros da cidade, de
forma a estimular o uso deste meio de transporte e permitir aos usuários que trafeguem
com segurança;
- Criar o bicicletário público de aluguel.

2. Nas edificações públicas, as principais medidas serão:
- Construir a nova ESCOLA DE ARTES, que já está com o projeto em andamento;
- Construir a Capela Mortuária do Bairro Lagoão;
- Construir uma escola municipal e CMEI no Centro, projeto já em fase adiantada;
- Construir coberturas das mangueiras no Parque de Exposições;
- Construir novas Unidades Básicas de Saúde nos bairros Rocio, Klubegi e São
Francisco e assentamento Paraíso do Sul;
- Reforma do prédio da Secretaria de Educação, das Unidades de Saúde, do Posto
Central (Criar o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO).

3. Na moradia, as principais medidas serão:
- Realizar novos projetos que visem fornecer moradia própria aos palmenses, incluindo
o Condomínio para Idosos no Bairro Parque do Cedro;
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- Regularizar situação de terrenos e de moradias em áreas de invasão, com construção
de casas em novas áreas;
- Adotar critérios técnicos para liberação de loteamentos e criação de novos loteamentos
e condomínios com base no novo Plano Diretor.

4. No saneamento básico, as principais medidas serão:
- Ampliar oferta de água encanada e esgoto através de convênios com a Sanepar;
- Resolver problemas de alagamentos em áreas vulneráveis, como baixadas e
proximidades de rios, problema crônico em alguns bairros de nossa cidade;
- Estimular os donos de terrenos sem uso (baldios) a manterem seus lotes limpos e livres
de entulhos, depósitos de lixo e criadores de insetos (mosquito da dengue,
principalmente);
- Apoiar a APP Animal (Associação Palmense de Proteção Animal) que, desde sua
fundação em 2007, vem desenvolvendo trabalhos de conscientização da população
sobre adoção de animais, posse (propriedade) responsável e, principalmente,
esterilização animal para seu controle populacional.
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