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PLANO PLURIANUAL 2020-2023 

CONSULTA PÚBLICA – REGIÃO OESTE 

SEDE: PARAÍSO DO TOCANTINS 

 

 

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, § 1
o
   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 Pública
1
 

 

 

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 23 de agosto de 2019, no município de 

Paraíso do Tocantins/TO, na Escola Estadual José Alves de Assis, com a participação de 326 

pessoas credenciadas. 

 

 

PPA 2020-2023 – Região Oeste - Tocantins 

Região Oeste Municípios 

 

1. Abreulândia 

2. Araguacema 

3. Barrolândia 

4. Caseara 

5. Chapada de Areia 

6. Cristalândia 

7. Divinópolis do Tocantins 

8. Dois Irmãos do Tocantins 

9. Fátima 

10. Lagoa da Confusão 

11. Marianópolis do Tocantins 

12. Monte Santo do Tocantins 

13. Nova Rosalândia 

14. Oliveira de Fátima 

15. Paraíso do Tocantins 

16. Pium 

17. Pugmil 
 

Fonte: SEFAZ/DZEE 

                                                 
1
 Para detalhes, ver metodologia de realização das Consultas Públicas. 
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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[1]; 

06 Fortalecer a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

10 Combater as queimadas e desmatamentos ilegais[2] 

16 

Promover a atração e estimular a ampliação, o adensamento e enraizamento de 

empreendimentos industriais, inclusive de base tecnológica, agroindustriais, de 

serviços, de atividades comerciais, de armazenamento e de logística, articulando-os às 

economias de base local/municipal; 

20 

Elaborar o Plano Estadual de Conservação de Solos e Recuperação de Áreas com 

Baixa Capacidade de Produção; 

22 

Proporcionar a regularização da produção da agricultura familiar para aumento da 

comercialização e distribuição pelo programa de aquisição de alimentos[3]; 

 

 

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

o principal DESAFIO:  

 

 

 

 

                                                 
2
 Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados a sociedade para discussões. 

22 
Proporcionar a regularização da produção da agricultura familiar 

para aumento da comercialização e distribuição pelo programa de 

aquisição de alimentos. 
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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 DESAFIO 

04 

Ampliar o investimento e estabelecer parcerias com os municípios para a manutenção 

de estradas vicinais; 

09 

Ampliar o acesso à moradia digna, serviços de saneamento básico, ações de 

mobilidade e acessibilidade urbana; 

10 Construir obras de artes especiais; 

12 Ampliar a malha rodoviária pavimentada;  

14 Pavimentar vias urbanas municipais; 

18 

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; 

21 

Criar nas cidades ambiência favorável ao surgimento, formalização, e fomento aos 

pequenos negócios e à inclusão produtiva; 

22 Apoiar os municípios na elaboração e atualização dos Planos Diretores Municipais; 

  

 

 

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

o principal DESAFIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados a sociedade para discussões. 

09 Ampliar o acesso à moradia digna, serviços de saneamento básico, 

ações de mobilidade e acessibilidade urbana. 
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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 

19 

Promover o acesso à alimentação adequada e saudável às famílias e pessoas em 

situação de insegurança alimentar e nutricional; 

22 

Promover o acesso a estágio remunerado e ao primeiro emprego para estudantes 

regularmente matriculados na rede pública de ensino;  

23 

Qualificar as políticas de prevenção e recuperação de crianças, adolescentes e jovens 

envolvidos com drogas lícitas e ilícitas e prostituição; 

NOVOS DESAFIOS 

26 Assegurar o repasse financeiro para oferta dos serviços e benefícios nos CRAS e 

CREAS, como porta de entrada para a Assistência Social[4]; 

27 Fortalecer o sistema de enfrentamento à violência contra os grupos vulneráveis: 

crianças e adolescente, idosos, pessoas com deficiências, LGBTQI e promoção de 

ações para redução dos índices de violência contra a mulher[5]; 

28 Aumentar o efetivo e qualificar os profissionais de segurança pública, estruturando as 

unidades das forças de segurança com equipamentos, tecnologia e inteligência[6]. 

 

 

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

o principal DESAFIO:  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados a sociedade para discussões. 

26 
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 DESAFIO 

01 

Acessar e ampliar as especialidades na região, de acordo com as referências 

estabelecidas na Programação Pactuada e Integrada (PPI); 

15 

Qualificar a rede pública hospitalar, nos serviços de urgência/emergência com 

ampliação da oferta de leitos, leitos de UTI, UTI Neonatal, reabilitação, integrando a 

assistência hospitalar com uma política de tratamento em domicílio articulada com a 

atenção básica por meio de eficiente regulação; 

20 Organizar a Rede de Atenção Psicossocial; 

23 

Fortalecer a Rede de Atenção às Urgências (SAMU, urgência e emergência, 

prevenção de acidentes, etc); 

  

NOVOS DESAFIOS 

29 

Promover maior cooperação técnica e financeira entre o Estado e os municípios, 

visando garantir; 

 

 

 

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

o principal DESAFIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados à sociedade para discussões. 

15 
Qualificar a rede pública hospitalar, nos serviços de 

urgência/emergência com ampliação da oferta de leitos, leitos de UTI, 

UTI Neonatal, reabilitação, integrando a assistência hospitalar com 

uma política de tratamento em domicílio articulada com a atenção 

básica por meio de eficiente regulação. 
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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 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; 

04 

[7]Ampliar e qualificar o transporte escolar, garantir de forma regular os recursos 

financeiros para manutenção e reparação da frota[8]; 

09 

Assegurar de forma sustentada a contrapartida financeira do Estado ao Programa 

Escola Comunitária e Gestão Compartilhada; 

10 

Fortalecer a política de educação inclusiva por meio da ampliação dos Centros de 

Atendimento Educacional Especializado (CAEE) e da disponibilização de equipes 

multidisciplinar; 

12 

Estimular a ampliação da oferta de no ensino médio integrado com a educação 

profissional, bem como os cursos de qualificação profissional em parceria com outras 

instituições públicas e privadas; 

13 Valorizar os profissionais da Educação; 

15 Elevar a qualidade do ensino médio; 

21 Elaborar e implementar o marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

NOVOS DESAFIOS 

30 

Construir, adequar, e aparelhar as unidades escolares de forma a integrar os ambientes 

físicos, [9]  garantir a acessibilidade, climatização, cobertura das quadras 

poliesportivas; laboratórios de ciências, informática, parques infantis, refeitórios, 

bibliotecas, brinquedotecas, videoteca, aparelhos de som, multimídia, mobiliário 

adequado; aparato tecnológico que viabilize o monitoramento diário com câmeras; 

31 

Valorizar os profissionais da educação, garantindo as progressões[10] e formação 

continuada por área de conhecimento e por tipo de laboratório, bem como fortalecer 

as parcerias com universidades na promoção de cursos de especialização, mestrado e 

doutorado; 

32 

Implantar campos da Unitins na cidade de Paraíso do Tocantins, promovendo a 

capacitação e desenvolvimento articulado da região do Vale do Araguaia; 

 

 

 

                                                 
6
 Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados à sociedade para discussões. 
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[11] 

 

 

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

o principal DESAFIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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, bibliotecas, brinquedotecas, 

videoteca, aparelhos de som, multimídia, mobiliário adequado; 

aparato tecnológico que viabilize o monitoramento diário com 

câmeras. 
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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 DESAFIO 

07 

Apoiar o desenvolvimento de soluções de Tecnologia da Informação na área de 

Gestão Pública (planejamento, orçamento, administrativo, financeiro, contábil, 

patrimonial e recursos humanos);  

18 

[12] Equilibrar as finanças do Estado, garantindo à eficiência no investimento e 

manutenção dos serviços a sociedade, pagamento aos fornecedores e garantia de 

direitos aos servidores[13]; 

19 Apoiar os municípios na regularização fundiária urbana e rural; 

22 [14]Aprimorar os critérios de incentivos fiscais[15]; 

23 Fomentar a criação e fortalecimento dos consórcios públicos intermunicipais; 

24 

Ampliar e reestruturar a gestão e infraestrutura da captação, beneficiamento e 

distribuição de água nos municípios[16]; 

 

 

 

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

o principal DESAFIO:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados à sociedade para discussões. 

24 Ampliar e reestruturar a gestão e infraestrutura da captação, 

beneficiamento e distribuição de água nos municípios. 
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PLENÁRIA FINAL 

 “PRIORIDADE DAS PRIORIDADES” 

 

1º PRIORIDADE: 

EIXO TEMÁTICO: Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17]2º PRIORIDADE: 

EIXO TEMÁTICO: Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação 

Desafio: 30 - 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, bibliotecas, 

brinquedotecas, videoteca, aparelhos de som, multimídia, mobiliário adequado; aparato 

tecnológico que viabilize o monitoramento diário com câmeras.(Novo Desafio). 

 

[18]3º PRIORIDADE: 

EIXO TEMÁTICO: Saúde 

Desafio: 15 – Qualificar a rede pública hospitalar, nos serviços de urgência/emergência com 

ampliação da oferta de leitos, leitos de UTI, UTI Neonatal, reabilitação, integrando a 

assistência hospitalar com uma política de tratamento em domicílio articulada com a atenção 

básica por meio de eficiente regulação. 

 

[19]4º PRIORIDADE: 

EIXO TEMÁTICO: Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Rede de Cidades 

Desafio: 09 - Ampliar o acesso à moradia digna, serviços de saneamento básico, ações de 

mobilidade e acessibilidade urbana. 

 

5º 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. 

 

6º PRIORIDADE: 

EIXO TEMÁTICO: Estrutura produtiva e sustentabilidade ambiental 

 

Desafio: 22 - Proporcionar a regularização da produção da agricultura familiar para aumento 

da comercialização e distribuição pelo programa de aquisição de alimentos. 
 

26 Assegurar o repasse financeiro para oferta dos serviços e benefícios 

nos CRAS e CREAS, como porta de entrada para a Assistência 

Social.  (Novo Desafio) 


