
PLANO DE GOVERNO 
                                                    COLIGAÇÃO GOVERNO DE ATITUDE 

 

 O Tocantins vive uma profunda crise política, desestruturação econômica e desequilíbrio 
social.  Através de um governo de atitude o Programa de Governo de Mauro Carlesse visa 
inicialmente estabelecer a normalidade da máquina pública estadual buscando o equilíbrio 
fiscal das contas do Governo e propiciar investimentos que possam se converter em benefícios 
para a população. Para alcançar esses objetivos é necessário primeiramente discutir com toda 
sociedade e com ela manter um compromisso de promover uma administração comprometida 
com os seus anseios. A valorização do ser humano e a busca por um modelo de gestão 
democrático e eficiente será a tônica de nossa proposta.  Por se tratar de um período curto de 
administração é preciso que se estabeleça metas prioritária que irão nortear as ações que 
deverão surtir efeitos a curto e médio prazo, mas que irá fortalecer uma base administrativa 
ágil, eficiente e pronta para seguir o caminho de um estado próspero e comprometido com 
seu povo. 

 

METAS PRIORITÁRIAS 

 

1 – Ajuste Fiscal 

O Equilíbrio das contas públicas do estado do Tocantins precisa de um amplo choque de gestão 
para que a receita e despesa possam ser melhor orientadas no sentido de possibilitar o 
retorno dos investimentos necessários para retomada do desenvolvimento e o 
restabelecimento dos benefícios diretos a população. Estas medidas incluem a redução 
sistemática no número de servidores contratados e nomeados, medidas de contenção de 
despesas gerais da máquina pública, renegociação de débitos em geral. Salientamos que a 
implementação destas medidas não deve comprometer o desenvolvimento dos serviços 
públicos no âmbito do estado e de suas obrigações.  

2 – Combate a corrupção. 

O combate a qualquer tipo de corrupção será um dos pontos fortes de nossa gestão. A 
parceria com os poderes constituídos e com o ministério público irá propiciar um ataque direto 
para coibir qualquer tipo de ação que possa colocar em vulnerabilidade o patrimônio do 
estado. Todos os contratos em andamento serão revistos e analisados quanto a sua ordenação 
jurídica e administrativa de forma que qualquer abuso ou deformação detectada sejam 
devidamente corrigidas e se for o caso, anuladas. 

3 – Transparência 

As atitudes do governo e suas ações devem ser colocadas de forma transparente para a 
sociedade. A criação de um fórum permanente composto por variados segmentos da 
sociedade é condição inicial para mudar a postura do caráter conservador e centralizador dos 
governos que aqui passaram. A publicação dos atos em conformidade com as normas vigentes 



são condições essenciais para colocar à disposição da população como estão sendo aplicados 
os recursos de que o governo dispõe e também os atos governamentais. 

 

 

 

4 – Respeito ao Cidadão 

As ações do governo deverão priorizar o respeito e a valorização do cidadão. O nosso governo 
tem como meta implantar ações que busque atende-lo com eficiência e qualidade e para que 
isso ocorra, todos os órgãos do estado irão agir em conformidade com o estabelecido nas 
metas colocadas aqui neste plano de governo. 

5 – Inclusão social 

O estado do Tocantins ainda tem uma longa estrada a percorrer para alcançar um ambiente de 
equilíbrio social, mas no Plano de Governo da coligação Governo de Atitude, adotaremos e 
implantaremos ações que busquem encurtar esta distância e que promovam a inclusão de 
uma grande maioria de pessoas que se encontram em extrema situação de vulnerabilidade e 
de abandono pelo poder público. Cada secretaria no âmbito de sua atuação deverá priorizar 
estas ações que somadas irão gerar um ambiente positivo e gerador de resultados. Diminuir os 
índices de pobreza, trazendo os menos favorecidos para uma linha de sobrevivência digna é 
nosso propósito e para isso buscaremos aplicar recursos em programas sociais que possibilite 
materializar esta meta. 

 6 – Municipalismo 

Realizar um governo comprometido com o desenvolvimento dos municípios tocantinenses é 
um dos princípios básicos de nosso plano de governo. Buscar fortalecer as parcerias com os 
municípios de forma que possamos em conjunto resolver os problemas em comuns que 
afligem nossa população. Iremos implantar um programa de parceria denominado Plano de 
Ação Municipal onde o estado deverá criar uma estrutura voltada para a elaboração de 
projetos, análise de viabilidade local, formulação de convênios e acompanhamento de 
execução das ações visando a construção de cidades mais humanas e municípios eficientes. 

7– Educação 

Formar uma sociedade preparada para inclusão no século de domínio tecnológico. Para que 
isso ocorra é necessário a readequação do sistema de ensino e de toda sua estrutura física 
para adapta-la a uma nova realidade de ensino. Uma educação de referência é a nossa meta. 
Iremos adotar ações integradas que visem potencializar a estruturação de uma sociedade 
capaz de ser transformadora e criativa na construção de um estado próspero. O modelo de 
escola de tempo integral será objeto de adoção na política estadual de ensino bem como a 
implantação de unidades de escolas técnicas e militares. 

8 – Segurança Pública 

A segurança do cidadão é fator primordial para o estado. Iremos atuar initerruptamente no 
combate a criminalidade com práticas e ações ordenadas que possibilite as forças de 
segurança o combate eficiente à criminalidade. Investiremos em inteligência, informação e 



tecnologia compartilhadas com as instituições públicas que atuam no campo da segurança e 
na aplicação da justiça. 

 

 

9 – Desenvolvimento econômico 

O Tocantins reúne um conjunto de potencialidades indiscutíveis para o desenvolvimento de 
uma política de crescimento econômico e social com condições de elevar o estado a um nível 
elevado de progresso. O envolvimento do setor produtivo no processo de discussão e 
formatação das ações a serem implementadas são condições prioritárias. O Agronegócio é 
uma das molas impulsionadoras do crescimento econômico do estado e precisa de ações que 
propicie a estrutura necessária para que ela continue a crescer e atinja os patamares que 
queremos alcançar. A disponibilidade de incentivos aliados a uma infraestrutura adequada são 
elementos indispensáveis e que nortearão nossas iniciativas para o fortalecimento do setor. A 
atração de investimentos é fundamental para promover a geração de empregos e 
consequentemente aumentar o poder de renda da população. Esta ação faz parte de nosso 
plano e iremos estabelecer os caminhos práticos para objetiva-la.  

O turismo vem sendo uma das molas propulsoras de aumento de receita e emprego na 
maioria dos estados brasileiros. Iremos impulsiona-lo em nosso estado pois possuímos uma 
riqueza e uma diversidade surpreendente em nosso estado. Com um diagnóstico preciso e 
com uma política de incentivo voltada para o setor iremos construir um forte polo turístico no 
centro do país. 

O conselho de desenvolvimento econômico continua sendo o órgão consultivo de deliberação 
das políticas voltadas para o setor. Iremos fortalece-lo e torná-lo uma ferramenta de ouvidoria 
das entidades representativas do setor produtivo. 

 

10 – Cultura 

Para implantar uma política de cultura realmente voltado para os verdadeiros anseios da 
classe cultural do estado é preciso reestabelecer um amplo diálogo com aqueles que fazem a 
verdadeira cultura tocantinense. Através desse diálogo e ouvindo as suas propostas é que 
vamos de fato, criar e desenvolver uma cultura forte, com identidade tocantinense e 
reveladora de nossas ricas tradições. O fundo estadual de cultura é um instrumento que deve 
ser usado para potencializar a política de cultura e não pode ser hibernado sem que seja 
utilizado em sua função estabelecida em lei. 

11 – Diversidade 

Estamos vivendo em uma nova realidade de encarar o mundo respeitando as diversidades e 
tornando nossas relações de pluralidade mais harmoniosas. É um caminho que ainda há muito 
a percorrer, mas que com políticas de governo adequadas e condizentes com o desejo de toda 
sociedade iremos avançar e construir um estado melhor para todos. A coligação Governo de 
Atitude irá trabalhar respeitando as diferenças e criando políticas que  estejam voltadas para a 
busca de oportunidades iguais para todos.  

 



 

 

 

12- Reforma do Estado 

Um estado organizado adequadamente para promover uma administração enxuta e eficiente 
precisa se adequar a uma nova realidade. As práticas administrativas exigem modelos enxutos 
e focados em resultados satisfatórios. Nosso modelo é gigante e ineficiente. Precisa de uma 
reformulação adequada a nossa realidade e sintonizada com os modernos preceitos de 
produtividade aliada a economicidade. Iremos promover uma ampla reforma administrativa 
que irá pavimentar o caminho de uma administração moderna e eficiente. 

 

13 – Meio Ambiente 

O Tocantins precisa crescer e ao mesmo tempo manter sua diversidade intacta através de uma 
política ambiental sustentável. A parceria com organismos nacionais e internacionais são 
indispensáveis para o desenvolvimento de ações voltadas para esta importante área. Os 
órgãos estaduais de proteção ambiental precisam estar devidamente aparelhados e equipados 
para que possam executar as tarefas de suas atribuições de forma adequada. Temos muitos 
problemas ambientais a serem solucionados e precisamos estabelecer mecanismos que 
propicie a solução dos mesmos. O novo código ambiental do estado será o norteador dessa 
política e precisa ser amplamente discutido pela sociedade para após sua aprovação entrar em 
sua vigência e surtir os resultados desejados por todos.  

 

14 – Agricultura 

A agricultura continua sendo a base da economia do Tocantins. O pequeno, o médio e o 
grande produtor somam, em conjunto, os responsáveis pelo percentual relevante de nosso PIB 
e mesmo com as adversidades do setor, continuam acreditando e dando as suas contribuições 
para o crescimento da agricultura em nosso estado. Uma política de manutenção de nossa 
rede de estradas estaduais e vicinais é preponderante para continuar o crescimento. Não 
podemos mais permitir que safras inteiras sejam prejudicadas pela falta de ações preventivas e 
de habitual manutenção. A agricultura familiar precisa de maior incentivo e de maior 
assistência por parte dos órgãos governamentais.  O Ruraltins, o Itertins, a Adapec e a Seagro 
estarão contempladas com uma atenção toda especial de nosso governo de forma que o 
campo possa responder com maior intensidade após estes estímulos. 

15 – Funcionalismo público  

Somos conhecedores dos inúmeros problemas que afetam nossos servidores estaduais, 
principalmente no que se refere as progressões estabelecidas em lei e os reajustes de data 
base, dentre outros. Vamos estabelecer um canal de discussão permanente para busca das 
soluções adequadas para todos os direitos dos servidores. Buscaremos solucionar a questão 
dos concursos públicos em andamento e torna-los instrumento habitual de acesso 
democrático ao serviço público. 

 




