
PROPOSTAS 
 
 
1) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Como medida inicial determinarei uma auditoria em todo os setores do Governo do 
Estado. O primeiro propósito é identificar, individualizar autoria e quantificar eventuais 
prejuízos acarretados aos cofres públicos pelas administrações anteriores. O segundo 
passo. Diante de eventuais prejuízos causados, o imediato encaminhamento aos Órgãos 
de Controle. Em especial aos Ministérios Públicos Estadual e Federal. 
 

Por segundo, respeitada a competência da União Federal, farei o que for possível 
para que seja alterada por Lei, a atual forma de composição das Comissões do Processo 
Licitatório. Antevejo um formato que as tornem públicas e transparentes, alterando o atual 
modelo de forma a incluir um Membro do Ministério Público Estadual. Um Membro da 
OAB. Um Membro da Corregedoria Geral da Justiça, evidentemente, por convite, com a 
indicação ficando a cargo de seus Órgãos Colegiados. Tudo objetivando elidir o prejuízo 
ao erário antes que ele aconteça. 
 

Por terceiro, implantar em todos os Órgãos da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional, Auditorias de controle prévio dos gastos públicos, todas interligadas a um 
Órgão Central Controlador. 
 
 

2) SEGURANÇA PÚBLICA 
 
2.1-Policia Militar 
 

Não existe Policia sem recursos e sem inteligência. E necessário que se confira à 
Policia Militar uma nova modalidade de atuação. Todos sabemos da capilaridade que tem 
pela presença da força em praticamente, todos os Municípios do Estado. Contudo, se faz 
por necessário otimizar os recursos material e humano, agregando ao trabalho de Polícia 
Preventiva e ostensiva, um dos grandes pilares da forma moderna de fazer polícia. 
Inteligência. Interligada com todos os seguimentos da área de segurança. 

 
2.2-Polícia Civil 
 

Maior investimento na área de pessoal. A Polícia Civil no âmbito da Polícia 
Judiciária precisa se fazer presente em todos os municípios do Estado. O mesmo se diga 
em relação a Polícia Científica. Pretendo implantar Delegacias e núcleos ou extensões 
dos Institutos de Criminalística, Identificação e Medicina Legal em todas as regiões do 
Estado, de modo que não seja mais necessário o deslocamento de viaturas para se fazer 
um simples exame de corpo de delito ou uma simples perícia. 

Pretendo ainda, equipar as aeronaves existentes, com a melhor tecnologia para 
atuar com eficiência no combate aos crimes de assalto a bancos. 
 
 
 
 



3 – EDUCAÇÃO 
 

Vou otimizar os recursos federais, de forma a prestar um serviço de qualidade e 
eficiência. Vamos investir na qualificação dos professores, gratificando-os na forma da Lei 
por meritocracia. Vamos combater a degradação estrutural, funcional e estudantil das 
escolas estaduais. Vou implementar o quanto possível mais e mais escolas militares. Vou 
extirpar dos currículos escolares qualquer discussão sobre ideologia de gênero e 
partidária. A escola que eu quero para o meu Estado é aquela que ensina matemática, 
português, ciências enfim, matérias necessárias a conferir um ensino de qualidade desde 
a base até o ensino médio. Escola onde o aluna respeita o professor e as diretrizes 
voltadas para o convívio harmônico e educado. E finalmente, vamos retornar para as 
escolas o sentimento de patriotismo, honrando o hino e a bandeira nacional. 
 
 

4 – ECONOMIA 
 

De início vou trabalhar forte para propiciar aos investidores agregar valores às 
commodities agrícolas como diferencial competitivo. Não só propiciando condições de 
fornecimento de um produto pré-pronto. Mas que seja mais. Criando condições de 
atendimento pós venda e com isso atrair novos seguimentos do mercado. 
 

Vamos intensificar a fiscalização do que entra e do que sai do nosso Estado. 
Vamos simplificar as exigências para as empresas que pretendam se estabelecer em 
nosso Estado, concedendo os subsídios legais e expurgando do contexto a propinagem, 
que é hoje, o que mais espanta todo e qualquer investidor. Vamos garantir segurança 
pública e segurança jurídica para nos tornarmos polo atrativo do mercado. 
 

Vamos investir na exploração do subsolo, acabando com as reservas de mercado 
hoje existentes. Todos sabemos que grandes corporações do ramo, usando desse 
artifício, impedem a exploração para manter o Estado do Tocantins como se fosse um 
quintal de seus interesses. Com isso vamos gerar emprego e renda. 
 
 
5- SAÚDE 
 

Na saúde é preciso estancar a malversação do dinheiro público. Vou acabar com 
as licitações fraudulentas. O Tocantinense não verá no meu governo a compra de 
toneladas de remédios e insumos para depois irem para a incineração por vencimento do 
prazo de validade ou por desuso. Vou trabalhar com todas as forças para que seja 
prestado um serviço de qualidade a população, acabando com as filas intermináveis e 
com cirurgias ou exames que chagam hoje a levar meses para serem realizadas. 
 

Vamos investir na capacitação dos profissionais da área e expurgar aqueles que só 
têm direitos, mas não tem obrigações com o bom e adequado atendimento à população. 
Vamos terminar de construir os hospitais inacabados, ou nem iniciados, mas cuja 
destinação dos recursos já ocorreu. Vou trabalhar para que hospitais de médio porte 
sejam criados nas regiões mais desassistidas, propiciando aos usuários a realização de 
exames mais complexos próximo de onde reside. Vou criar núcleos de controladoria para 
conter e extirpar todo e qualquer ato de improbidade e malversação do dinheiro público. 

 
 



6- INFRAESTRUTURA 
 

Vamos fazer injunções junto a Presidência da República para que venha para o 
Tocantins um ou dois Batalhões de Engenharia do Exército Brasileiro, Com essa medida, 
vamos recuperar a malha viária do Estado objetivando propiciar aos investidores do agro 
negócio condições para o escoamento da produção. Vamos trazer total transparência 
para o processo licitatório, mas, em especial para a construção de pontes e rodovias. 
Hoje um dos grandes gargalos da rapinagem do dinheiro público. Vamos fazer injunções 
junto ao Governo Federal para que os aeroportos de Gurupi e Araguaína recebam voos 
comerciais das principais companhias aéreas, bem como, para transformar o aeroporto de 
Palmas no polo de conexão com o norte e o nordeste do Brasil. 
 
 

7- CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Vou apoiar e canalizar recursos para a implantação da inclusão digital do Tocantins, 
levando internet para todos os Municípios do Estado, promovendo maior exercício da 
cidadania. Vou criar um Órgão governamental para gerenciar todo o serviço tecnológico 
consumido pela administração pública, ai incluindo, desde os dados usados para fomentar 
a agro indústria e a segurança pública, com a criação de softwares e equipamentos a 
custos muito além dos que hoje temos que importar. Vamos disponibilizar incentivos para 
os estudantes técnicos e de engenharia através de bolsas de estudos e criação de 
escolas profissionalizantes para a formação de profissionais de diversas áreas que exijam 
qualificação especifica. 
 
 

8 – TURISMO 
 

O Estado do Tocantins tem o privilégio de ter dois rios federais. Praias exuberantes. 
Tem chapadas magnificas e serras incontáveis. Tem a ilha do bananal e temos o Jalapão. 
Vou buscar parcerias com a iniciativa privada para formatar polos turísticos auto 
sustentáveis e com isso criando mais emprego e renda para o sofrido povo do nosso 
Estado, o qual muitas vezes passa grande necessidade por ausência de oportunidades de 
trabalho, em um contraste inexplicável com a exuberância do local onde vivem. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

  
 

 
 


