
ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA 
PREFEITURA DE PALMAS 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas 
e trinta minutos, teve início no auditório da Escola de Tempo Integral Carolina Campelo 
cruz da silva, localizada na Rua SF 11 APM 07, s/n - Setor Santa F 2, Taquaralto, município 
de Palmas a 2ª audiência pública do orçamento participativo de Palmas com objetivo de 
oportunizar a participação do cidadão palmense e da sociedade organizada na 
elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, respeitando o exercício da cidadania e o 
processo legal na priorizando das ações a serem executadas no ano de 2023. O servidor 
e cerimonialista PC iniciou a audiência agradecendo a presença da comunidade, das 
lideranças políticas, dos secretários municipais e dos técnicos da Prefeitura presentes 
na audiência e convidou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Gustavo Bottós que iniciou sua fala dando as boas-vindas à população presente e 
explanou um pouco sobre a importância de todos participar desse momento tão 
importante para a melhoria da nossa cidade. Falou também dos tipos de consultas que 
estão disponíveis à população, por meio das audiências e também pelo aplicativo Colab 
e por fim, parabenizou a prefeita pela gestão participativa por estar chamando a 
sociedade para debater e apresentar suas necessidades e assim facilitar o 
direcionamento e a aplicação dos recursos públicos. Posteriormente, o servidor PC 
chamou ao palco o Superintendente de Planejamento e Orçamento que iniciou falando 
da audiência e das demais que serão realizadas que serão na região norte (ETI Padre 
Josimo) no dia 05/11/22 e a última audiência que será no dia 12/11/22 no Distrito de 
Taquaruçu na ETI Crispim Pereira, e que essas audiências são bastante importantes para 
a administração pública conhecer a demanda real da população de cada região. Falou 
também do processo de elaboração do PPA 2022-2025 que aconteceu em 2021, o qual 
não pode realizar as audiências públicas devido ao processo pandêmico vivenciado no 
Brasil e no mundo, mas a gestão municipal disponibilizou a consulta pública online por 
meio do Colab, a qual tiveram três mil trezentos e cinquenta e nove participações que 
contribuíram para a priorização das ações que foram inseridas no PPA para os próximos 
quatro anos. Após esse momento José Augusto passou a palavra para o Secretário de 
Segurança e Mobilidade Urbana Agostinho Araújo que deu boas vindas ao público 
presente, falou um pouco sobre o Plano de Mobilidade Urbana que está sendo 
elaborado pelo Consórcio PlanMob para os próximos quinze anos da capital com a 
finalidade de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando 
os modos de transporte coletivos e os não-motorizados, de forma segura, socialmente 
inclusiva e sustentável, falou também da implantação de lombadas elevadas, da 
instalação de 400 novos pontos de ônibus, do lançamento do edital do concurso da 
guarda ainda em 2022, falou do terceiro concurso de educação para o trânsito que vai 
distribuir sessenta e nove mil reais em prêmios entre as seis categorias participantes, 
que contemplam estudantes, empresas e organizações e profissionais da imprensa e 
que as inscrições poderão ser realizadas até o dia três de novembro desse ano nas 
unidades do Resolve Palmas e por último ratificou a importância do evento para 
priorização das ações a serem executadas no próximo ano. Em seguida, José Augusto 
falou do formulário que todos receberam na hora do credenciamento e pediu para que 
preenchessem para que possamos ter a dimensão das necessidades por bairro, e no 
geral as ações priorizadas durante a audiência definirão as necessidades da região, e no 



final os dados de todas as audiências serão compilados juntamente com os dados do 
Colab para definição das ações a serem priorizadas no orçamento para 2023. 
Posteriormente, José Augusto chamou novamente ao palco o Secretário Gustavo Bottós 
que apresentou as ações desenvolvidas durante o ano de 2022 pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico tais como: mais de 135.000 atendimentos ao público nos 
diversos serviços ofertados pela Casa do Empreendedor e Banco do Povo; consultoria 
empresarial gratuita a população, foi estipulado a terça legal em que os 
empreendedores da capital se reúnem para discutir e tirar dúvidas sobre 
empreendedorismo, foi estabelecida o projeto música nas feiras com intuito de levar 
entretenimento, criar um ambiente mais agradável, com a permanência de mais tempo 
do público, aumentar a receita dos feirantes e retomar a utilização dos espaços e 
estruturas destinadas à apresentações artísticas; foi reestruturado o Fundo de 
Desenvolvimento Econômico de Palmas; realização em novembro de 2022 da 4ª Festa 
da Colheita da Jabuticaba, que acontece anualmente no Distrito de Taquaruçu que 
contará com a parceria da Universidade Federal do Tocantins para qualificar os 
empreendedores que vão oferecer uma variedade de produtos durante o evento; início 
da reforma da sede; início da obra de revitalização da Feira do Aureny I e reforma e 
revitalização do Rodoshopping. Em seguida, José Augusto falou um pouco sobre o PPA 
e o orçamento e sobre as áreas que serão priorizadas nas audiências e consultas públicas 
para serem desenvolvidas em 2023. Logo depois, o superintendente chamou ao palco a 
servidora Polyane representante da Secretaria de Educação, para explanar sobre as 
ações executadas durante o ano pela gestão municipal, sendo elas: entrega de 2 CMEI´s 
até o final de 2022 localizados nas Arse´s 111 e 142; implantação de energia solar para 
climatização das unidades de ensino e economia de energia; recuperação da 
aprendizagem com a “jornada ampliada”; cursos de formação para 4.000 profissionais 
da educação; estímulo à prática de esporte com projetos em parceria com a Marinha do 
Brasil e o Exército brasileiro; realização da terceira olímpiada de matemática com 
participação de 12.500 alunos de 38 unidades escolares da rede municipal de ensino da 
Capital; oferta de transporte escolar para mais de 2.000 alunos e servidores da zona 
rural e oferta de merenda escolar com investimento em mais de 20% dos valores 
aplicados. Posteriormente, José Augusto convidou o servidor da Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Públicos Marcolino, que iniciou falando da importância 
fundamental da participação da população nas audiências públicas falou como 
exemplos sobre o pessoal da quadra 409 sul que foram nas audiências e colocaram a 
demanda de coleta de lixo pavimentação e hoje é uma realidade e a ponte sobre o rio 
Sussuapara que a população colocou no PPA como prioridade e a obra já foi finalizada e 
entregue facilitando a mobilidade entre a região norte e o centro da capital. Em seguida, 
o servidor apresentou as ações desempenhadas pela pasta no ano de 2022, tais como: 
foram realizadas obras de terraplanagem e drenagem nos setores Santa Fé, Morada do 
Sol I e II, na quadra 812 sul, Taquaralto e região norte; ampliação da iluminação pública 
e troca das lâmpadas por led; reforma e revitalização da Teotônio Segurado com asfalto 
e paisagismo deixando a cidade ainda mais bonita e trafegável e obras nos setores 
Janaína e Lago Sul. Dando prosseguimento a audiência pública, José Augusto falou que 
não há limites de participação nem nas audiências e nem pelo site que a população pode 
participar quantas vezes quiserem, depois passou a palavra para o servidor Igor Melo 
representante da Fundação Cultural de Palmas, que apresentou as ações desenvolvidas 
pela pasta no ano de 2022 sendo elas: oferta de formação e capacitação de arte e cultura 



à população no espaço cultural, no setor morada do sol, praça maracaípe e maria dos 
reis com oferta de 1.500 vagas; expansão territorial dos equipamentos de  cultura com 
lançamento de edital para credenciamento de empresas para tornar espaços em 
espaços de cultura por meio de convênios; realização do Arraiá da Capital fomentando 
a cultura, a produção e a economia local; mais de 50 projetos aprovados com execução 
de 100% dos recursos da Lei Adir Blanc; mais de 160 projetos aprovados; realização do 
Festival para os jovens com prêmio; Festival de Gramado “menina bonita”; amostras 
didáticas e companhia de Teatro Fernanda Montenegro e explicou que o edital 
PROMINC ainda não foi lançado devido a Lei federal Paulo Gustavo também não ter sido 
aprovada. Em seguida, José Augusto explicou a metodologia das priorizações das ações 
solicitando aos presentes que levantassem os crachás naquelas ações que achassem que 
fossem prioritárias para execução no próximo ano, e chamou os técnicos da 
Superintendência de Planejamento e Orçamento para ajudar na contagem dos votos. 
Consecutivamente, foi mostrado no telão ação por ação e a comunidade presente na 
audiência foi definindo àquelas a serem priorizadas para a região sul e os votos foram 
contados pela equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Humano da 
Prefeitura. A contabilização dos votos indicou que na área da Educação foi priorizada a 
ação: Ampliar os programas de ensino relacionados à educação inclusiva dos alunos, que 
obteve cinquenta e quatro votos; na área da juventude, esporte e lazer a população 
elegeu a ação: Recuperar, qualificar e criar espaços públicos destinados às práticas de 
esporte, recreação e lazer com sessenta e um votos; na Saúde a ação priorizada foi: 
Construir novas Unidades de Saúde que obteve sessenta e três votos; na área da 
assistência social e defesa dos direitos a ação eleita foi: Criar programas 
socioassistenciais para mulheres com cinquenta e dois votos; na temática Habitação e 
Regularização Fundiária foi escolhida a ação: Realizar ações de regularização fundiária 
com cinquenta votos; na Segurança Pública a ação eleita pela população foi: Ampliar a 
vigilância eletrônica (câmeras de vigilância) com quarenta e nove votos; na temática 
mobilidade, trânsito e transportes a ação eleita pelos presentes: Ampliar e melhorar as 
calçadas (acessibilidade, arborização e iluminação) que obteve cinquenta e oito votos; 
na área de Infraestrutura e Planejamento Urbano foi eleita a ação: Construir, revitalizar 
e ampliar equipamentos públicos com quarenta e um votos; no Meio Rural a ação mais 
votada foi: Ampliar as hortas comunitárias e empreendedoras com quarenta e oito 
votos; na temática Meio Ambiente e Serviços Públicos a ação escolhida foi: Incentivar o 
uso geração de energia e de ambientes com energias renováveis (solar) que obteve 
quarenta e um votos; na área de Economia a ação preferida pela comunidade foi: 
Articular parcerias para oferta de cursos de capacitação e qualificação profissional 
(sistema S, centros técnicos, etc) com quarenta e dois votos; na Cultura e Turismo a 
população selecionou dentre as ações apresentadas a ação: Realizar ações de formação 
e capacitação (cursos de música, dança, teatro, pintura, oficinas, palestras e outros) com 
trinta e sete votos; e por último, na temática Transparência, Gestão Pública e Tecnologia 
a ação priorizada foi: Incentivar o desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores 
municipais por meio de capacitações, palestras, workshops, oficinas e outros, que 
obteve cinquenta e nove votos. Após a votação pelos presentes, José Augusto abriu o 
momento de fala para que os presentes pudessem se inscrever e teriam por dois 
minutos a oportunidade de priorizar a área mais necessitada para a sua região. 
Inicialmente seria sorteado dentre os inscritos apenas dez pessoas, mas vinte e uma 
pessoa se inscreveram e os presentes solicitaram que todos fossem ouvidos e assim foi 



feito, José Augusto iniciou passando a palavra para Tony Xavier morador do setor 
Morada do Sol que foi o primeiro a falar priorizando as áreas da educação, saúde e 
cultura, solicitou a construção de novos CMEI´s e postos de saúde, contratação de mais 
profissionais para a educação e mais agentes de saúde, construção de espaço cultural 
com local para shows, teatro e festival de música e ainda solicitou para a área da 
infraestrutura a construção de praças e da feira nordestina na região. Fábio Ribeiro 
priorizou as áreas da saúde, educação e mobilidade, para as ações: ampliar o horário de 
funcionamento para 24 horas em dez unidades de saúde; modernizar as escolas com 
lousas digitais e equipamentos tecnológicos para pesquisa; faculdade municipal nas 
escolas e EAD; e concessão para exploração comercial de abrigos e pontos de ônibus. 
Silmara solicitou mais iluminação na Rua Gameleira e construção de praça. Vanessa 
solicitou energia solar para as escolas. Maria de Jesus, moradora do Santa Fé, destacou 
a falta de médicos nas unidades e solicitou a construção de feira para o setor. Osmarina, 
agente de saúde e moradora do setor Morada do Sol, solicitou ampliação de salas nas 
unidades de saúde, mais equipamentos e oferta de serviços especializados além da 
ampliação da carga horária e também solicitou melhoria no recolhimento de lixo. 
Antoniel, morador de Taquari e Presidente da Associação dos moradores, priorizou a 
mobilidade e pediu melhoria no transporte público com mais ônibus nos finais de 
semana e pediu mais auxílio para as pessoas carentes como o Cartão Cidadão. Ray Silva, 
Coordenador da União Nacional por Moradia Popular pediu melhoria nas estruturas dos 
conselhos, falou sobre o IPTU progressivo e perguntou sobre a situação e o que a 
Prefeita está fazendo sobre essa situação. Mariana, moradora da zona rural, priorizou 
as áreas da mobilidade e da saúde, solicitando mais pontos de ônibus e mais centro 
comunitário na zona rural de Taquari. Aeldo Jorge, Morador do setor Santa Helena, 
priorizou a infraestrutura e esporte e solicitou campo de futebol para entretenimento 
das crianças e jovens do setor. Erivaldo, morador do Jardim Vitória I e II, solicitou a 
construção do posto de saúde e de um CRÁS, além de mais segurança e mais escolas. A 
vereadora Irmã Conceição, moradora do setor Santa fé IV solicitou mais limpeza, 
iluminação, uma área verde, ampliação do CMEI e da escola Maria Rosa, regularização 
fundiária do setor Novo Horizonte, ampliação do atendimento à saúde no setor Morada 
do Sol e revitalização da estação de ônibus de Taquaralto devido às chuvas. Elis Sodré, 
moradora do Aureny II, solicitou a construção de um centro de saúde, um CREAS e dois 
CRÁS para a região sul, revitalização da praça do Ginásio Ayrton Sena e ainda mais ações 
para a criança e ao adolescente. Oelma, Presidente da Associação de moradores do 
setor Morada do Sol III, solicitou andamento das obras que estão paralisadas na região, 
a construção do parque ecológico para todos da região sul, fortalecimento da arte, da 
cultura e do turismo para atração e entretenimento dos jovens. Sideromar, morador do 
Santa Bárbara, solicitou a ampliação do posto de saúde, a volta da linha de ônibus no 
Coqueirinho, fazer algo para minimizar os acidentes na avenida do quarteto para Porto, 
e revitalização da academia ao ar livre. Raimundo Carlos do Aureny III, solicitou a 
duplicação da Teotônio na região sul, melhoria na infraestrutura na baixada do Aureny 
III, construção do Parque João do Vale, instalação da rede de esgoto no Aureny III, 
Construção de Centro de especialidades na região sul e fez uma denúncia de ocupação 
por moradores ao redor do Parque. Lailson morador do Irmã Dulce, solicitou melhorias 
na infraestrutura do setor, a regularização fundiária e mais linhas de ônibus. Ademir 
Neves, Associação dos residenciais Carajás e Javaés no setor Janaína, solicitou a 
construção de um CRAS, a regularização fundiária e abertura da via que dá acesso à praia 



dos Buritis para desafogar as estradas. Adão dos Santos do Morada do Sol, solicitou 
drenagem, ciclovia nos setores Arara e Layla, e o término de 200 metros de asfalto no 
setor. Maria Helena, Presidente da associação dos moradores do setor sul, solicitou a 
construção do Portal na entrada de Taquaralto e pediu curso de capacitação de boas 
maneiras para os feirantes. Dora moradora do Jardim Santa Helena, pediu a construção 
de um Centro de atendimento para crianças especiais e mais máquinas para as trabalhar 
na realização tampa buraco na região. Cida Rozeno, Presidente do Conselho Municipal 
das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias de Palmas (COMAM), 
agradeceu a oportunidade e destacou a importância de uma maior participação da 
população nas audiências e ainda solicitou melhoria nas políticas para os idosos e em 
seguida passou a palavra para Coralina, representante do Recanto das Araras I II que 
pediu construção de escola, creche e posto de saúde para o setor. Wilson Gomes, 
Presidente da Vila Agrotins, solicitou uma praça da juventude com corêto, sala de 
cinema, campo gramado, quadra poliesportiva, disponibilização de mais linhas de 
ônibus para a Vila Agrotins principalmente nos finais de semana, construção de um 
abatedouro de aves,  construção de unidades habitacionais no centro da cidade, 
pavimentação asfáltica do trecho que liga Taquari a Agrotins, regularização fundiária da 
Vila Buritis e ainda a construção de uma Unidade de saúde e uma Escola de Tempo 
Integral para o setor Taquari. Morone morador de Taquaralto pediu mais investimento 
para os jovens e a construção de um CRAS na região. Após a explanação de todos os 
inscritos, as áreas priorizadas foram Saúde, Social e juventude, Esporte e Lazer. Após o 
termino da votação e seleção das ações pela comunidade da região sul presentes na 
audiência, não havendo mais nada a ser tratado José Augusto agradeceu a presença e 
participação de todos e a audiência foi finalizada às doze horas e trinta minutos, tendo 
sido lavrada esta ata que segue assinada por mim e pelos demais presentes conforme 
lista apensa. 

 

 

Welma Ferreira de Melo 
Gerente de Planejamento 


