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PLANO PLURIANUAL 2020-2023
CONSULTA PÚBLICA – REGIÃO DO BICO DO PAPAGAIO
SEDE: ARAGUATINS

Introdução

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo,
previsto na Constituição, que estabelece de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e
metas da administração pública estadual para as despesas de capital, custeio e outras dela
decorrentes dos programas de duração continuada para o desenvolvimento do Estado. (art. 80,
§ 1º da Constituição Estadual). O PPA define as prioridades do Governo para o período de
quatro anos (2020-2023), sendo revisado anualmente. Nele consta o planejamento de como
serão executadas as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da
população nas diversas áreas.
Para a construção do próximo Plano de Governo (PPA 2020-2023), o Estado do
Tocantins, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento, convida cidadãos, empresas,
instituições e representantes da sociedade civil organizada para participarem das consultas
públicas, que abrangerá todo o Estado, a fim de conhecer realidades, demandas e sugestões.
A Consulta Pública é um dos instrumentos da metodologia de elaboração do PPA,
prevista na Lei Complementar Nº 101/2000, Art. 48, § 1o A transparência será assegurada
também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016).I – incentivo à
participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;(Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
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Consulta Pública1

O processo da realização da Consulta Pública inicia com a mobilização, com pelo
ou menos 10 dias de antecedência, em todos os municípios que compõe a região, onde os
técnicos da Secretaria da Fazenda e Planejamento convidam in loco a sociedade a
participarem da Consulta Pública, como complementos da mobilização ainda são realizadas
inserções nas Rádios da região, convidando os cidadãos, ofícios e contatos telefônicos, para
Instituições Públicas, Privadas e Lideranças Políticas e Comunitárias.
A consulta pública foi realizada no dia 28 de maio de 2019, no município de
Araguatins/TO, na Escola Estadual Aldinar Gonçalves de Carvalho, com a participação de
457 pessoas credenciadas.

PPA 2020-2023 – Região do Bico do Papagaio - Tocantins
Região do Bico do Papagaio

Municípios
1) Aguiarnópolis
3) Ananás
5) Angico
7) Araguatins
9) Augustinópolis
11) Axixá do Tocantins
13)Buriti do Tocantins
15)Cachoeirinha
17) Carrasco Bonito
19) Darcinópolis
21) Esperantina
23) Itaguatins
25) Luzinópolis

Fonte: SEFAZ/DZEE

1

Para detalhes, ver metodologia de realização das Consultas Públicas.
Praça dos Girassóis, Palmas – To - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202
Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br

2) Maurilândia do Tocantins
4) Nazaré
6) Palmeiras do Tocantins
8) Praia Norte
10)Riachinho
12)Sampaio
14)Santa Terezinha do
Tocantins
16)São Bento do Tocantins
18) São Miguel do Tocantins
20) São Sebastião do
Tocantins
22) Sítio Novo do Tocantins
24) Tocantinópolis

A abertura oficial acontece sempre com a presença do Excelentíssimo Governador
do Estado Mauro Carlesse, Secretários de Estado; Poder Legislativo, Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Executivo e Legislativo Municipal.
No horário da tarde, os participantes, compartilham dos seus conhecimentos e
vivências nas discussões dos Eixos Temáticos, conforme optaram no ato de credenciamento.
O Objetivo Geral das Consultas Públicas Regionais tem por finalidade promover
o debate, do qual resulte na priorização dos Desafios macrossetoriais e regionais na
elaboração do Plano Plurianual 2020/2023 do Governo do Estado do Tocantins.
Como Objetivos Específicos:
 Formular Desafios e ideias para o novo PPA;
 Constituir um espaço de diálogo, divulgação e difusão acerca de temas e políticas
públicas;
 Indicar conexões e oportunidades de interação entre as políticas de desenvolvimento
municipal e estadual; e
 Promover o fortalecimento da cooperação e uma maior aproximação dos atores sociais
governamentais e não-governamentais.
No início dos debates nos Eixos Temáticos, o moderador apresenta a metodologia
de desenvolvimento das discussões e a equipe técnica. São apresentados aos participantes 25
desafios para cada Eixo Temático (frutos de estudos e debates das equipes técnicas de
planejamento). Os Desafios

são entendidos no contexto dos

Eixos Temáticos,

como orientações, guias, rumos. São linhas que definem e regulam um traçado ou um
caminho a seguir. Desafios podem ser entendidos aqui, como as instruções ou
indicações para se estabelecer um produto, uma ação, uma entrega.
Em cada Eixo Temático os participantes apresentam os principais desafios da
Região, em seguida, no processo de votação, por maioria simples, é eleita a prioridade do
Eixo Temático e ao final, também por votação e maioria simples é eleita à prioridade
máxima da Região.
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Eixo Temático: Estrutura produtiva e sustentabilidade ambiental
Temas: Agricultura Familiar; Agronegócios; Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Trabalho e
Mercado; Desenvolvimento Industrial; Comercial e Turístico; Cultura, Arte Popular e
Eventos e Gestão Territorial.
Realizamos a seguinte pergunta aos participantes: “Quais os principais DESAFIOS da
sua região?”2
Nº
DESAFIO
04 Fortalecer a Gestão dos Recursos Hídricos e Implementar seus Instrumentos;
11 Tornar o Tocantins livre de febre aftosa sem vacinação;
Fortalecer a gestão de Política Estadual de Educação Ambiental, ampliando a rede de
assistência técnica a agricultura familiar com técnicas sustentáveis e de baixo impacto
14 ambiental;
Avançar na remoção/solução de obstáculos jurídico-administrativos para concessão
21 áreas para atração e implantação de unidades produtivas - indústrias;
Proporcionar a regularização da produção da agricultura familiar para aumento da
22 comercialização e distribuição pelo programa de aquisição de alimentos;
23 Fortalecer os empreendimentos de economia solidária;
Implementar políticas públicas de desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo,
integrando-as regionalmente, considerando os aspectos materiais e imateriais da
24 cultura local, patrimônio histórico, cultural e ambiental.
Sugestões para reescrever:
Desafio 14:- Fortalecer a Gestão de Política Estadual de Educação Ambiental e a Fiscalização,
Ampliando a rede de assistência técnica a agricultura familiar com técnicas sustentáveis e de
baixo impacto ambiental, bem como proporcionar a regularização e beneficiamento da
agricultura familiar para aumento da comercialização e distribuição pelo Programa PAA,
incentivando assim a Economia Solidária;
Desafio 24 - Implementar Políticas Públicas de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do
Turismo, integrando-as regionalmente, considerando os aspectos materiais e imateriais da
cultura local, patrimônio histórico, cultural e ambiental, incentivando o fortalecimento da
Economia Solidária.
Após o processo de votação eletrônica, no Eixo Temático, a PRIORIDADE ELEITA como
o principal DESAFIO:

14
2

Fortalecer a gestão de Política Estadual de Educação Ambiental,
ampliando a rede de assistência técnica a agricultura familiar com
técnicas sustentáveis e de baixo impacto ambiental.

Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados a sociedade para discussões.
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Eixo Temático: Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Rede de Cidades

Temas: Habitação; Transporte e Logística; Abastecimento de Água e Saneamento Básico;
Desenvolvimento Regional; Infraestrutura das Cidades; Irrigação e Usos Múltiplos da Água e
Energia.
Realizamos a seguinte pergunta aos participantes: “Quais os principais DESAFIOS da
sua região?”3
Nº
04
08
09
14

18

20

DESAFIO
Ampliar o investimento e estabelecer parcerias com os municípios para a manutenção
de estradas vicinais;
Implementar projetos pilotos de Parcerias Público Privada nas áreas de infraestrutura
rodoviária, polos hidroagrícolas, água e esgoto;
Ampliar o acesso à moradia digna, serviços de saneamento básico, ações de
mobilidade e acessibilidade urbana;
Pavimentar vias urbanas municipais;
Desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária,
pavimentando novos trechos e melhorando as condições das rodovias, a fim de
garantir melhor eficiência do sistema rodoviário;
Integrar a malha viária (asfalto, pontes, galerias, bueiros) para superar o difícil acesso
aos municípios e comunidades, e viabilizar a estratégia de integração do Estado e seu
processo de produção e consumo.

Sugestões de intervenções:
1) Restauração da TO 415, que liga Nazaré, passando por Santa Terezinha à Palmeiras do
Tocantins.
2) Pavimentação asfáltica da estrada TO 010, no trecho que se inicia da BR 230 até o
município de Ananás, sendo necessários aproximadamente 87 km de asfalto.
Após o processo de votação eletrônica, no Eixo Temático, a PRIORIDADE ELEITA como
o principal DESAFIO:

20

3

Integrar a malha viária (asfalto, pontes, galerias, bueiros) para
superar o difícil acesso aos municípios e comunidades, e viabilizar a
estratégia de integração do Estado e seu processo de produção e
consumo.

Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados a sociedade para discussões.
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Eixo Temático: Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos
Temas: Segurança Pública; Assistência Social; Juventude, Esporte e Lazer; Cidadania e
Justiça.
Realizamos a seguinte pergunta aos participantes: “Quais os principais DESAFIOS da
sua região?”4
Nº
DESAFIO
01 Promover ações para a redução dos índices de violência contra a mulher;
02 Aumentar o efetivo e qualificar os profissionais de Segurança Pública;
Fortalecer o Sistema de enfrentamento à violência contra os grupos vulneráveis:
04 crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e LGBTQI;
Estruturar as Unidades das Forças de Segurança com equipamentos de inteligência,
07 logística e tecnologia;
Regionalizar e estruturar os Centros de Referência Especializados de Assistência
09 Social – CREAS, para pessoas em situação de risco social;
11 Realizar Microcréditos para os Microempreendedores informais e inscritos no MEI;
Garantir cofinanciamento para construir unidades da rede socioassistencial com
14 infraestrutura, acessibilidade adequada às especificidades das regiões do Estado;
Custear aos municípios os benefícios eventuais (auxílio funerário, natalidade, cestas
básicas, calamidade pública) destinados às famílias em situação de pobreza e extrema
16 pobreza;
Promover o acesso à alimentação adequada e saudável às famílias e pessoas em
19 situação de insegurança alimentar e nutricional;
Assegurar o repasse financeiro para oferta dos serviços nos CRAS e CREAS, como
20 porta de entrada para Assistência Social;
Promover o acesso a estágio remunerado e ao primeiro emprego para estudantes
22 regularmente matriculados na rede pública de ensino;
Qualificar as políticas de prevenção e recuperação de crianças, adolescentes e jovens
23 envolvidos com drogas lícitas e ilícitas e prostituição;
Implementar uma política transversal para as pessoas com deficiência, garantido
24 educação inclusiva, qualificação para o mercado de trabalho e geração de renda;
NOVOS DESAFIOS
26 Aumentar o efetivo com qualificação profissional e estruturar as unidades das forças
de segurança com equipamentos de inteligência, logística e tecnologia;
27 Assegurar o repasse financeiro para oferta dos serviços e benefícios nos CRAS e
CREAS, como porta de entrada para a Assistência Social;
28 Descentralizar as políticas publicas e recuperação de crianças e adolescentes e jovens
envolvidas com drogas licitas e ilícitas e prostituição;
29 Promover a qualificação profissional conforme a demanda de mercado, garantindo o
acesso ao estágio remunerado e ao primeiro emprego.
4

Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados a sociedade para discussões.
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Após o processo de votação eletrônica, no Eixo Temático, a PRIORIDADE ELEITA como
o principal DESAFIO:

27

Assegurar o repasse financeiro para oferta dos serviços e benefícios
nos CRAS e CREAS, como porta de entrada para a Assistência Social.
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Eixo Temático: Saúde

Temas: Atenção Primária a Saúde (APS); Serviços Ambulatoriais e hospitalares (Atenção
Especializada) e Promoção da Saúde.
Realizamos a seguinte pergunta aos participantes: “Quais os principais DESAFIOS da
sua região?”5
Nº

03

09
18
21
22
25
01

30

DESAFIO
Estabelecer processo de comunicação contínua e transparente no fluxo e contra fluxo
com os municípios e unidades de saúde das referências, nos serviços de média e alta
complexidade;
Promover maior cooperação técnica e financeira entre o Estado e municípios, visando
garantir estrutura e gestão qualificada especialmente nos municípios com piores
indicadores e perfil epidemiológico mais complexo;
Fortalecer a Atenção Básica no município para que seja mais resolutiva;
Fortalecer as ações e serviços de saúde voltados à atenção ao parto e nascimento;
Integrar e potencializar as ações e serviços de vigilância e atenção para os agravos e
as doenças transmissíveis e não transmissíveis;
Implementar a Regulação e Controle efetivo das ações e serviços de saúde;
Acessar e ampliar as especialidades na região, de acordo com as referências
estabelecidas na Programação Pactuada e Integrada (PPI);
NOVOS DESAFIOS
Organizar a Rede de Atenção a Saúde, com ênfase na rede cegonha, principalmente
quanto aos serviços de média e alta complexidade.

Após o processo de votação eletrônica, no Eixo Temático, a PRIORIDADE ELEITA como
o principal DESAFIO:

30

5

Organizar a Rede de Atenção a Saúde, com ênfase na rede cegonha,
principalmente quanto aos serviços de média e alta complexidade.

Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados à sociedade para discussões.
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Eixo Temático: Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação

Temas: Ciência, Tecnologia e Inovação; Educação Básica, Média, Tecnológica, Profissional
e Superior; Juventude, Esporte e Lazer na Educação.
Realizamos a seguinte pergunta aos participantes: “Quais os principais DESAFIOS da
sua região?”6
Nº

01

03
04

10
13

17

DESAFIO
Construir, adequar e aparelhar as Unidades Escolares de forma a integrar os ambientes
físicos, garantir a acessibilidade, climatização, cobertura das quadras poliesportivas;
laboratórios de ciências, informática, parques infantis, refeitórios, biblioteca,
brinquedoteca, videoteca, aparelhos de som, multimídia e mobiliário adequado;
Promover a capacitação articulada e continuada dos profissionais da Educação,
ampliando a parceria com as Universidades e Faculdades para a oferta de cursos de
Especialização, Mestrado e Doutorado por área de conhecimento;
Ampliar e qualificar o transporte escolar, garantir de forma regular os recursos
financeiros para manutenção e reparação da frota;
Fortalecer a política de educação inclusiva por meio da ampliação dos Centros de
Atendimento Educacional Especializado (CAEE) e da disponibilização de equipes
multidisciplinar;
Valorizar os profissionais da Educação;
Dotar as escolas com tecnologias de informação e comunicação (TIC) e de recursos
pedagógicos apropriados à aprendizagem, considerando as diferentes linguagens
midiáticas, assim como garantir sua utilização para fins pedagógicos;

Após o processo de votação eletrônica, no Eixo Temático, a PRIORIDADE ELEITA como
o principal DESAFIO:

01

6

Construir, adequar e aparelhar as Unidades Escolares de forma a
integrar os ambientes físicos, garantir a acessibilidade, climatização,
cobertura das quadras poliesportivas; laboratórios de ciências,
informática, parques infantis, refeitórios, biblioteca, brinquedoteca,
videoteca, aparelhos de som, multimídia e mobiliário adequado.

Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados à sociedade para discussões.
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Eixo Temático: Gestão Pública, Participação Social e Diálogo Federativo

Temas: Diálogos Federativos, Capacitações, Consórcios Públicos e Gestão da Captação de
Recursos.
Realizamos a seguinte pergunta aos participantes: “Quais os principais DESAFIOS da
sua região?”7
Nº
02

11
19
20
23
24
31

DESAFIO
Implementar Parcerias Públicas Privadas (PPP´s) para as prestações de serviços e
investimentos;
Fortalecer as iniciativas municipais e locais de transparência pública: Planejamento e
orçamento, portais da transparência, acesso a informações, ouvidorias e audiências
públicas;
Apoiar os municípios na regularização fundiária urbana e rural;
Potencializar o controle social e a gestão democrática dos recursos públicos;
Fomentar a criação e fortalecimento dos consórcios públicos intermunicipais;
Ampliar e reestruturar a gestão e infraestrutura da captação, beneficiamento e
distribuição de água nos municípios;
NOVO DESAFIO
Repactuação do pacto federativo em favor dos municípios.

Após o processo de votação eletrônica, no Eixo Temático, a PRIORIDADE ELEITA como
o principal DESAFIO:

24

7

Ampliar e reestruturar a gestão e infraestrutura da captação,
beneficiamento e distribuição de água nos municípios.

Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados à sociedade para discussões.
Praça dos Girassóis, Palmas – To - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202
Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br

PLENÁRIA FINAL
“PRIORIDADE DAS PRIORIDADES”
1º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Saúde

30

Organizar a Rede de Atenção a Saúde, com ênfase na rede cegonha,
principalmente quanto aos serviços de média e alta
complexidade. (Novo Desafio)

2º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos
Desafio: 27 - Assegurar o repasse financeiro para oferta dos serviços e benefícios nos CRAS
e CREAS, como porta de entrada para a Assistência Social (Novo Desafio).
3º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação
Desafio: 01 – Construir, adequar e aparelhar as Unidades Escolares de forma a integrar os
ambientes físicos, garantir a acessibilidade, climatização, cobertura das quadras poliesportivas;
laboratórios de ciências, informática, parques infantis, refeitórios, biblioteca, brinquedoteca,
videoteca, aparelhos de som, multimídia e mobiliário adequado.
.
4º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Estrutura produtiva e sustentabilidade ambiental
Desafio: 14 - Fortalecer a gestão de Política Estadual de Educação Ambiental, ampliando a
rede de assistência técnica a agricultura familiar com técnicas sustentáveis e de baixo impacto
ambiental.
5º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Rede de Cidades
Desafio: 20 - Integrar a malha viária (asfalto, pontes, galerias, bueiros) para superar o difícil
acesso aos municípios e comunidades, e viabilizar a estratégia de integração do Estado e seu
processo de produção e consumo .
6º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Gestão Pública, Participação Social e Diálogo Federativo
Desafio: 24 - Ampliar e reestruturar a gestão e infraestrutura da captação, beneficiamento e
distribuição de água nos municípios.
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