GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

O TOCANTINS QUE DESEJAMOS

CONSULTA PÚBLICA: REGIÃO NORDESTE
SEDE: GUARAÍ
RELATÓRIO

03 DE SETEMBRO DE 2019
GUARAÍ/TO
Praça dos Girassóis, Palmas – To - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202
Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br

Mauro Carlesse
Governador

Wanderlei Barbosa Castro
Vice-Governador

Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento
Sandro Henrique Armando
Secretário

Dilma Caldeira de Moura
Secretária Executiva da Fazenda

Sergislei Silva Moura
Secretário Executivo do Planejamento e Orçamento

Romildo Leite Dias
Superitendente de Planejamento Governamental

Elizana Alves de Souza
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento
Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento
Superintendência de Planejamento Governamental
AANO - Esplanada das Secretarias,
Praça dos Girassóis - s/n, Centro
CEP: 77.001-002, Palmas - TO
Tel: (63) 3212-4454
http://www.sefaz.to.gov.br
Email:faleconosco@sefaz.to.gov.br

Praça dos Girassóis, Palmas – To - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202
Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br

Equipe Técnica:
Alessandro David Vieira Martins
Arlette Amarylles Rocha Mascarenhas
Bruno Moure Cicero
Carlos Roberto Pereira Bertoni
Claúdio Lisias Lima Rezende
Danielle Alessa Silveira Machado
David César Malena de Castilho Queiroz
David Siffert Torres
Delvam Silva Vasconcelos
Doralice Melo Rocha Casé
Douglas Luiz dos Santos Souza
Edir Pereira dos Santos
Edson Soares Maciel
Elizana Alves de Souza
Flávia Silva Melo
Florisvardo Tavares Sousa
Gilclésio Bezerra dos Santos
Hildebrando Brás da Silva Reis
Ilda Celeste Lopes da Costa Martins
Joana Lopes da Silva
João Batista Leite Torres Moraes
José Anunciação Batista Filho

Organização do Relatório:
Raimundo Nonato Casé de Brito

Praça dos Girassóis, Palmas – To - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202
Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br

José Pedro Dias Leite
Jurailson Moreira Bonfim
Kelen Cristina Soares Wisnicwski
Kennedy Johnson Gomes de Oliveira
Laísla Ferreira Melgaço Silva
Luiza Regina Dias Noleto
Marcos Irondes Coelho de Oliveira
Maria Arlete de Carvalho Lima
Michel Lima Pires
Milena Rosa Fernandes
Odilon Dutra da Silva
Patrícia Regiane Machado Nepomuceno
Raimundo Nonato Casé de Brito
Regiane Sousa Chaves
Roberta Alves de Oliveira
Rodrigo Sabino Teixeira Borges
Romildo Leite Dias
Sandro Henrique Armando
Sergislei Silva de Moura
Silvia Rodrigues Barros
Wagner de Oliveira Campos
Washington Luiz e Silva
Webert da Silva Ramos

PLANO PLURIANUAL 2020-2023
CONSULTA PÚBLICA – REGIÃO NORDESTE
SEDE: GUARAÍ

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 03 de setembro de 2019, no município de
Guaraí/TO, na Escola Estadual Oquerlina Torres, com a participação de 350 pessoas
credenciadas.

PPA 2020-2023 – Região Nordeste - Tocantins
Região Nordeste

Municípios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fonte: SEFAZ/DZEE
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Para detalhes, ver metodologia de realização das Consultas Públicas.
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Bom Jesus do Tocantins
Centenário
Colméia
Fortaleza do Tabocão
Goianorte
Guaraí
Itacajá
Pedro Afonso
Pequizeiro
Recursolândia
Rio dos Bois
Rio Sono
Santa Maria do Tocantins
Tupirama

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
Ampliar e desburocratizar os processos de regularização ambiental para a pequena e
01 média propriedade;
06 Fortalecer a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
10 Combater as queimadas e desmatamentos ilegais
13 Diminuir o consumo de carnes clandestinas no Tocantins;
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;
Incentivar a inclusão produtiva por meio da facilitação de registros/formalização de
15 empreendedores;
19 Incentivar o uso de energias renováveis e diversificar a matriz energética;
Avançar na remoção/solução de obstáculos jurídico-administrativos para concessão
áreas para atração e implantação de unidades produtivas - indústrias, comércio e
21 serviços, bem como na regularização fundiária urbana e rural;

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

21

2

Avançar
na
remoção/solução
de
obstáculos
jurídicoadministrativos para concessão áreas para atração e implantação
de unidades produtivas - indústrias, comércio e serviços, bem
como na regularização fundiária urbana e rural.

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
09
14

18

20
21
22

26

DESAFIO
Ampliar o investimento e estabelecer parcerias com os municípios para a manutenção
de estradas vicinais;
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;
Criar nas cidades ambiência favorável ao surgimento, formalização, e fomento aos
pequenos negócios e à inclusão produtiva;
Apoiar os municípios na elaboração e atualização dos Planos Diretores Municipais;
NOVO DESAFIO
Ampliar a malha rodoviária pavimentando novos trechos e estabelecer parcerias com
municípios para a manutenção das estradas vicinais;

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
Aumentar o efetivo e qualificar os profissionais de Segurança Pública;
02
09
12

15
22
27
28
29

Regionalizar e estruturar os Centros de Referência Especializados de Assistência
Social – CREAS, para pessoas em situação de risco social;
Fortalecer os Centros/Núcleos Especializados de atendimento e reinserção aos
dependentes químicos;
Garantir recursos para a capacitação continuada de conselheiros da Política de
Assistência Social no âmbito do município e do estado, fortalecendo e
instrumentalizando os Conselhos;
Promover o acesso a estágio remunerado e ao primeiro emprego para estudantes
regularmente matriculados na rede pública de ensino;
NOVOS DESAFIOS
Garantir cofinanciamento aos municípios dos serviços e benefícios socioassistenciais
na proteção básica e especial;
Garantir cofinanciamento para construir ou locar unidades da rede socioassistencial
com infraestrutura, acessibilidades adequadas às especialidades das regiões do estado;
Implementar/qualificar políticas de prevenção/recuperação de pessoas com
deficiências e/ou envolvidas com drogas ilícitas/licitas/prostituição garantindo
educação inclusiva parta o mercado de trabalho e geração de renda;

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

27

4

Garantir cofinanciamento aos municípios dos serviços e benefícios
socioassistenciais na proteção básica e especial.

Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados a sociedade para discussões.
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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
01
11

15
20
23

DESAFIO
Acessar e ampliar as especialidades na região, de acordo com as referências
estabelecidas na Programação Pactuada e Integrada (PPI);
Organizar a Rede de Atenção à Saúde, principalmente quanto aos serviços de média e
alta complexidade;
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;
Organizar a Rede de Atenção Psicossocial;
Fortalecer a Rede de Atenção às Urgências (SAMU, urgência e emergência,
prevenção de acidentes, etc);

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

01

5

Acessar e ampliar as especialidades na região, de acordo com as
referências estabelecidas na Programação Pactuada e Integrada (PPI).

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
09

10

30
31

32

33

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;
Assegurar de forma sustentada a contrapartida financeira do Estado ao Programa
Escola Comunitária e Gestão Compartilhada;
Fortalecer a política de educação inclusiva por meio da ampliação dos Centros de
Atendimento Educacional Especializado (CAEE) e da disponibilização de equipes
multidisciplinar;
NOVOS DESAFIOS
Oferta de bolsa de Strictu Sensu aos servidores públicos com participação por meio de
cotas aos servidores municipais, garantidos investimentos em educação e valorização
profissional;
Ampliar os recursos para investimento do esporte, lazer e juventude;
Valorizar os profissionais da Educação de acordo com o Plano Estadual de Educação
(PEE), o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR) e assegurar a realização
de concurso público;
Ampliar e garantir recursos, com repasses em dia, para garantir o fornecimento de
alimentação escolar assegurando o valor nutricional para o atendimento nos 200 dias
letivos;

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

32
6

Valorizar os profissionais da Educação de acordo com o Plano
Estadual de Educação (PEE), o Plano de Cargos, Carreira e
Remunerações (PCCR) e assegurar a realização de concurso público.

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
01
03

08

12
15
16
19
25

DESAFIO
Reforçar mecanismos de controle do gasto com saúde, educação e infraestrutura;
Melhorar a regulação de projetos de infraestrutura, adotando regras mais eficientes;
Fortalecer a cooperação entre Estado e municípios visando estabelecer modelos de
governança e gestão pública, voltada ao desenvolvimento de programas e projetos
para captação de recursos;
Acompanhar e monitorar os recursos estadual destinados aos municípios e
organizações da sociedade civil de projetos prioritários de forma tempestiva e
transparente;
Fortalecer a execução de convênios federais através da Rede Mais Brasil;
Rediscutir leis que engessam o crescimento, como questões ambientais, incentivos
fiscais e tributárias e a vinculação de receitas e despesas;
Apoiar os municípios na regularização fundiária urbana e rural;
Apoiar na elaboração e atualização de Planos Diretores Municipais;

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

19

7

Apoiar os municípios na regularização fundiária urbana e rural.

Ver, na metodologia das Consultas Públicas, os desafios previamente apresentados à sociedade para discussões.
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PLENÁRIA FINAL
“PRIORIDADE DAS PRIORIDADES”
1º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos

27

Garantir cofinanciamento aos municípios dos serviços e benefícios
socioassistenciais na proteção básica e especial. (Novo Desafio)

2º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Saúde
Desafio: 01 - Acessar e ampliar as especialidades na região, de acordo com as referências
estabelecidas na Programação Pactuada e Integrada (PPI).
3º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação
Desafio: 32 - Valorizar os profissionais da Educação de acordo com o Plano Estadual de
Educação (PEE), o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR) e assegurar a
realização de concurso público. (Novo Desafio).
EIXO TEMÁTICO: Gestão Pública, Participação Social e Diálogo Federativo
Desafio: 19 – Apoiar os municípios na regularização fundiária urbana e rural.
4º 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.
5º PRIORIDADE:
EIXO TEMÁTICO: Estrutura produtiva e sustentabilidade ambiental
Desafio: 21 - Avançar na remoção/solução de obstáculos jurídico-administrativos para
concessão áreas para atração e implantação de unidades produtivas - indústrias, comércio e
serviços, bem como na regularização fundiária urbana e rural.
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