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MENSAGEM No 13.
Palmas, 4 de fevereiro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual ANTÔNIO POINCARÉ ANDRADE FILHO
Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS
NESTA

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,

Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 40 da Constituição
Estadual, apresento a Vossas Excelências e a todos os cidadãos tocantinenses
toc
a
situação do Estado, as realizações e os resultados alcançados no ano de 2019, bem
como, os objetivos e metas para 2020.
Inicialmente, dirijo-me
dirijo me a este Parlamento, buscando sempre rememorar a
harmonia exitosa firmada entre os Poderes Executivo e Legislativo. Cooperação
esta, que se demonstra pela compreensão da importância dos Projetos aprovados,
visando o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e tendo sempre
como premissa o bem do povo tocantinense.
De igual modo, estendo o meu agradecimento
agradecimento ao Poder Judiciário, ao
Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Defensoria Pública sempre pautados
pelo espírito de cooperação republicana.
O ano de 2019 foi marcado pela continuidade dos esforços deste
Governo em retomar a credibilidade
credibilidade do Estado com investidores e fornecedores, por
meio da redução considerável do gasto público, da intolerância para o desperdício,
das reformulações estruturais da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo.
Foi nessa trilha que, após quase sete anos excedendo os limites
permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que o Tocantins alcançou o
índice de 46,92%, ficando abaixo do limite legal de 49% da receita corrente líquida.
Entre os períodos de janeiro
janeiro a dezembro/2019, o Poder Executivo cortou despesas
de custeio na ordem de R$ 115,6 milhões e outros R$ 271,1 milhões em despesas
com pessoal, resultando a economia de R$ 386,7 milhões nas despesas totais.
Como resultado desses esforços, as ações praticadas
praticadas oportunizaram não
só a manutenção do pagamento do funcionalismo em dia, como o retorno da
execução da folha de pagamento no primeiro dia útil do mês, bem como, o
pagamento do 13º no mês subsequente ao do aniversário do servidor.

Outro importante avanço
avanço obtido com o equilíbrio fiscal foi a regularização
dos repasses para os municípios (saúde, educação) atingindo pontualidade não
alcançada nos últimos anos.
Além dos aspectos financeiros, é importante ressaltar significativas
realizações e conquistas concretizadas
concretizadas no ano de 2019, e em especial, abordar
algumas metas determinadas para o ano de 2020:
1. A Saúde trabalhou com o objetivo de melhorar a qualidade do
atendimento aos usuários nas unidades hospitalares, no sentido de conceder mais
resolução aos tratamentos
ratamentos dispensados, oportunizando:
● com a retomada do Programa Opera Tocantins,
Tocantins que contou com total
apoio dessa Casa, foram realizadas cerca de 6 mil cirurgias eletivas em 2019,
reduzindo consideravelmente o tempo de internação. Em especial, nos casos de
ortopedia, que são a maior demanda e, historicamente, apresentam os mais altos
registros de tempo médio de permanência, em torno de 100 dias. No mês de
Julho/2019, a média já havia caído para 48,7 dias e em Setembro/2019 o tempo de
internação chegou a uma média de 20,6 dias. Para 2020, há a projeção de superar o
número de cirurgias realizadas em 2019, assim como, manter a diminuição no
tempo de internação;
● a retomada do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Geral de
Palmas, que estava parado desde 2017, realizando 39 procedimentos, e mais de
600 pacientes foram atendidos em mutirão
mutirão de cateterismo cardíaco;
● a retomada do Serviço de Cirurgia de Cardiopatia Infantil,
Infantil sendo 11
procedimentos realizados em apenas 4 meses, em Araguaína. Este serviço será
ampliado com a realização dessas cirurgias também no HGP;
● a retomada na construção da primeira etapa do Hospital Geral de
Gurupi, com previsão de término para setembro deste ano;
● a conclusão da ampliação do Hospital Geral de Palmas e o aumento
do número de Centros Cirúrgicos deste;
● 90% do estoque ideal de insumos e medicamentos;
medicamentos
● Após cinco anos de espera, o serviço de radioterapia voltou a ser
ofertado no Tocantins (30 pacientes);
● Ampliação da Oferta de leitos de UTI;
● 222 mil procedimentos ambulatoriais de Atenção Psicossocial nos 21
Centros distribuídos de forma regionalizada.
●

2. Na Segurança Pública:
Pública
● Com a integração das Forças de Segurança houve uma redução de
9% nas taxas de homicídios em relação ao ano de 2018, diminuição de cerca de
7,6% nos percentuais de crimes violentos letais intencionais; além da queda
significativa de 13,9% nas taxas de roubo,
roubo
● foi inaugurado o Laboratório de Genética Forense do Instituto de
Criminalística;
● realizaram-se
realizaram se reformas e instalação de aparelhos de ar condicionado
em 79 Delegacias de Polícia da Capital e Interior, em sete Unidades da Polícia
Científica e em quatro setores administrativos;
● foram realizadas reformas nas 39 Unidades Prisionais do Estado
Est
do
Tocantins;
● adquiriu--se
se novos veículos, armamentos, munições e equipamentos de
segurança;
● o Centro Integrado de Saúde e Assistência Social – CISAS do Corpo
de Bombeiros Militar e da Academia Bombeiro Militar foram reformados e ampliados.
3. Quanto à Educação:
● houve a implementação do Programa Pátria Amada Mirim - PAM,
como projeto piloto, na Escola Estadual entre Rios, no distrito de Taquaruçu, no
município de Palmas/TO, onde foram atendidos cerca de 50 estudantes. Para 2020,
o Programa terá sua efetivação, na qual atenderá aproximadamente 5 mil
estudantes. Em previsão para os próximos 3 anos, este número se multiplicará,
alcançando mais de 25 mil beneficiados;
● foram implantadas mais 10 Escolas Militares,, a saber, nas cidades
Guaraí, Gurupi, Augustinópolis, Palmeirópolis, Alvorada, Miracema do Tocantins,
Araguaína, Paraíso do Tocantins e Palmas, atendendo, inicialmente, 4.581
estudantes do ensino fundamental, médio e profissionalizante. Para 2020, o
Governo do Estado prosseguirá adotando esse modelo de ensino em mais unidades
na busca de atender às demandas sociais;
● foram inclusas 12 novas unidades escolares do “Programa
“
Escola
Jovem em Ação”, que integra o programa de Fomento à Implantação de Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral. Ao início
início da nossa gestão, tínhamos o número
médio de 12 unidades que adotavam este modelo. Em dias atuais contamos com 29
unidades escolares, com a clara perspectiva de crescimento;

● beneficiaram-se,
beneficiaram se, com formação continuada, 1.054 profissionais da
educação básica.
4. Na Infraestrutura:
Infraestrutura
● Foram retomadas as obras da construção de 183 unidades de
habitação de interesse social em Palmas, que estavam paralisadas há 5 anos, no
setor Taquari (Quadras T-23),
T 23), com previsão da primeira etapa de entrega de 41
unidades Habitacionais em fevereiro de 2020,
2020, e as demais 142 unidades
habitacionais restantes até dezembro de 2020;
● Foram entregues 82 unidades habitacionais de interesse social no
município de Darcinópolis, do Programa Pró-Moradia,
Pró Moradia, assim como foram concluídas
40 unidades habitacionais em São Bento; Retomadas as obras de 272 apartamentos
na ARSO 92 em Palmas e,
e em fase de conclusão, 100 unidades em Pium;
● Pavimentação de vias urbanas no Jardim Taquari em Palmas nas
quadras T-22
22 (concluída) e T-23
T
(em andamento);
● Recuperação de 7.081,30 km rodovias estaduais pavimentadas;
● Recuperação
pavimentadas;

de

5.959,24

km

de

rodovias

estaduais

não

● por meio do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e
Sustentável – PDRIS, financiado pelo Banco Mundial (BIRD), foram contratados R$
146.422.719,34 (cento e quarenta e seis milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e
setecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), para realizar obras de
reabilitação e serviços de manutenção da rede estadual pavimentada – CREMA II.
Os 432 km contratados visam a revitalização de rodovias entre
entr os municípios de
Dianópolis, Novo Jardim, Aurora do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Taguatinga,
Combinado, Lavandeira, Novo Alegre, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Monte do
Carmo, Palmas e Paraíso do Tocantins;
● Após quase dez anos de espera teve início a construção da Ponte de
Porto Nacional,
● ocorreu o lançamento do Programa Governo Municipalista,
Municipalista que
também contou com o apoio decisivo desta Augusta Casa, pois levará obras de
infraestrutura urbana para os 139 municípios do Estado. Melhorando
consideravelmente
sideravelmente a qualidade de vida dos tocantinenses e viabilizando a instalação
de novos negócios em todas as cidades, o que resultará o crescimento econômico,
bem como desenvolvimento e geração de oportunidades.
● Pavimentação da TO-225,
TO 225, para ligação do município de Lagoa da
Confusão à Barreira da Cruz, divisa com a Ilha do Bananal;

● Implantação e pavimentação da rodovia TO-365
TO 365 - Gurupi – Povoado
Trevo da Praia - 63,5 km;
● Início do processo de implantação da TO-500
TO 0 (Transbananal);
● Início da construção da TO-222,
TO 222, que liga Araguaína ao distrito de Novo
Horizonte;
● a remodelação
TOCANTINSGÁS.

da

Companhia

de

Gás

do

Tocantins

–

● Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, o Governo do Estado
recuperou 40 conjuntos de bombas do Polo Irrigado São João em 10 estações de
bombeamento, garantindo segurança hídrica aos produtores e resgatando as
condições necessárias para a produção de alimentos
alimentos com a qualidade necessária. O
resultado é o aumento da produtividade e a notícia de que o referido Polo Irrigado já
abastece a Capital com frutas, verduras e legumes, além de ser exportador de
banana, melancia e abacaxi para o centro sul do Brasil.
Brasil

5. No âmbito da Agricultura, Pecuária e Aquicultura,
Aquicultura ressalto os
resultados significativos obtidos na 19ª edição da Agrotins, expressados em 710
expositores/parceiros, com público visitante de mais de 157.880 pessoas, tendo sido
oferecida capacitação a mais de 10.950 dos presentes em temas diversos, gerando
gerand
uma movimentação financeira que alcançou o montante de R$ 2.588.129.330,00
(dois bilhões, quinhentos e oitenta e oito milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos
e trinta reais), apresentando um aumento de 18% comparado com a Agrotins
realizada no ano de
e 2018;
6. Na área da Piscicultura,, após destravar o licenciamento ambiental
para a criação de tilápia em tanques rede, foi implantado o projeto piloto para
criação de tilápia em Brejinho de Nazaré, que beneficiou e capacitou pequenos
produtores da região. Em
Em 2020, o objetivo do Governo é levar o projeto para mais
municípios e fortalecer a cadeia produtiva do peixe no Estado, visando a importação
e exportação do produto.
7. No Turismo:
● o Governo do Estado implementou uma política de incentivo fiscal com
redução de ICMS para o combustível de avião que já resultou na implantação de
voo direto de Palmas a Recife e que para 2020 deve resultar na abertura de outras
rotas para o Norte e Nordeste,
Nordeste, além de incentivar a criação de linhas ligando
Palmas, Gurupi, Araguaína, Bico do Papagaio, Jalapão e a região sudeste;
● mais de R$ 3 milhões foram disponibilizados para o fomento de
pequenos negócios em 2019, em projetos aprovados pela Agência de Fomento,
Fom
que

se reestruturou e agora possui foco no desenvolvimento regional, apostando nas
vocações de cada município e incentivando a criação de pequenos
empreendimentos, principalmente na área do turismo e da piscicultura;
● além de divulgar o Jalapão, as Serras
Serras Gerais e os demais atrativos
turísticos do Estado, o Governo do Tocantins levou qualificação, investiu em
infraestrutura turística e sinalização nesses locais. O Estado experimentou um
crescimento de 39% na visitação em todos os seus atrativos. O Tocantins
Toc
também
marcou presença em eventos de grande porte nacionais e internacionais como a
ABAV em São Paulo, o World Travel Market – WTM London 2019 em parceria com
o Consórcio Brasil Central; 31º edição da Feira Internacional de Turismo
(FESTURIS) 2019 em
em Gramado. E para seguir melhorando esses índices, o
Governo continuará promovendo a inclusão de novos interessados em atuar nessa
área, visando a geração de emprego, renda e oportunidades.
● Na área da Cultura,, foi realizado um recadastramento de artistas de
vários segmentos, além de um levantamento das necessidades dos municípios em
relação à produção de artesanato e tradições culturais de todas as regiões do
Estado. E ainda, o retorno dos grandes eventos como a comemoração do
aniversário do Estado e a volta também do estímulo à produção artística regional,
como o projeto Sexta Cultural, que teve seis edições em Palmas reunindo música,
artesanato, gastronomia, literatura e outras manifestações culturais, no Memorial
Mem
Coluna Prestes. Os artesãos do Tocantins também estiveram presentes em eventos
importantes em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Brasília, todos
selecionados através de edital. E em 2020, essa política será ampliada e fortalecida,
para incluir ainda
da mais artistas e também revelar novos, além de incentivar nossas
crianças a trilharem por este caminho.
8. Na dimensão do Trabalho e Desenvolvimento Social:
● 137 municípios receberam os Kits e 13 caminhões, para Modernização
de unidades do Programa de Aquisição de Alimentos - apoio à distribuição de
Produtos da Agricultura Familiar;
● foram realizados 78 eventos para orientação na gestão e execução
dos Programas,, Serviços e Benefícios da Política de Assistência Social aos 139
municípios do Tocantins;
● o SINE/TO é o 5º melhor em colocação de trabalhadores no mercado
de trabalho. Em números absolutos, 8.118 pessoas capacitadas visando o mercado
de trabalho;
● 4.625 pessoas foram capacitadas em Cursos de Geração de Renda
em 51 municípios;
● foram realizados cerca de 21.588 atendimentos a Usuários na Casa
de Apoio Vera Lucia;

● foram entregues 14.050 Cartões do Idoso nos 139 municípios.
9. No pertinente à Fazenda Pública e Planejamento:
Planejamento
● com o viés municipalista e comprometido com o desenvolvimento
regional, foram realizadas dez Consultas Públicas,, abrangendo os 139
municípios,, para definir as ações que integram o Plano Plurianual 2020-2023
2020
– “O
Tocantins que desejamos”.
● com o objetivo de fomentar a competitividade e, consequentemente,
melhorar a prestação de serviços e produtos para a população consumidora, foram
realizadas revisões de concessão de benefícios fiscais para empresas de vários
setores do comércio
ércio e da indústria;
● como resultado dos trabalhos empreendidos no Consórcio Brasil
Central, destaco a Compra Compartilhada, que gerará uma economia de até 30% na
aquisição de medicamentos a partir deste ano.
Apresento a Vossas Excelências, de modo minucioso, o detalhamento
das informações descritas acima, que segue acrescido de dados referentes às
demais áreas de atuação do Executivo Estadual, relativamente a 2019, na forma de
Anexo Único a esta Mensagem, assim
assi esquematizado:
I – Saúde;
II – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação;
III – Segurança Pública, Assistência Social e Direitos Humanos;
IV – Estrutura Produtiva e Sustentabilidade Ambiental;
V – Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Rede de Cidades;
VI – Gestão Pública, Participação Social e Diálogo Federativo.
Para o ano de 2020, o Governo do Estado do Tocantins reforçará e
intensificará os trabalhos que resultarão no desenvolvimento do
d Estado e na
melhoria da qualidade de vida de nossa gente.
A tão sonhada plena integração do Jalapão se tornará realidade. Para
tanto, o Governo do Tocantins, que tem no Turismo uma das principais atividades
geradoras de emprego e renda, está viabilizando
viabilizando recursos visando a construção de
um aeroporto e uma estrada pavimentada, que tem como efeito imediato a
mobilidade daquela população, muitas vezes em estado de isolamento, além de
contribuir decisivamente para o incremento do turismo na região e no Estado.
Esta

Sendo o Tocantins uma das principais fronteiras agrícolas, busca-se
busca
resolver em definitivo a questão da regularização fundiária, com a convalidação de
mais 80 mil títulos paroquiais, bem como, agilizar e descentralizar o processo de
licenciamento ambiental,
biental, objetivando a criação de condições necessárias para
atender investidores internos e externos, que anseiam em contribuir com o
desenvolvimento do Tocantins.
Ter plena ciência do nosso desafio e termos real clareza de onde
queremos chegar e sabemos que é preciso ter cuidado nos pormenores. Colocar o
Tocantins na rota do desenvolvimento; Retomar investimentos; Realizar grandes
obras estruturantes; Melhorar a infraestrutura dos nossos municípios; Criar as
condições necessárias para o Estado receber novos
novos investimentos privados;
Incentivar e fomentar os pequenos negócios; Investir em qualificação profissional;
Proteger, educar e orientar bem as nossas crianças; Combater com firmeza o crime
e a violência contra todos os nossos cidadãos; Criar oportunidades
oportunidad na geração de
empregos e renda para o nosso povo e dar aos nossos servidores públicos uma
base financeira palpável para garantia de seus direitos.
Por fim, motivados por grandes avanços alcançados, tenho a certeza de
que podemos ir juntos mais longe Senhoras
Senhoras e Senhores Deputados, encarando
nossos desafios, e afiando cada vez mais o propósito e a disposição deste Governo
em trabalhar com responsabilidade e dedicação na busca do melhor para o nosso
Tocantins.
Atenciosamente,

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

