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Raul Filho presta contas e anuncia investimentos
(Não Assinado)
O prefeito Raul Filho (PT) compareceu ao plenário da Câmara de Vereadores na terça-feira, 9, para prestigiar a abertura
do ano legislativo e levar a mensagem do Executivo. Prestou contas das ações do seu governo em 2009 e apresentou o
plano de metas para 2010, que contempla investimentos em vários setores. “Iniciamos mais uma etapa de trabalho, com
perspectivas re-ais de crescimento”, declarou.
O prefeito citou pesquisa da FGV que revela que Palmas foi a cidade que mais reduziu a pobre-za nos últimos cinco
anos. Ao mesmo tempo em que a economia cresceu 17,14% em compa-ração com 2008, conforme levantamento feito
pela Junta Comercial. O levantamento aponta que foram abertas 1.230 novas empresas, 180 a mais que em 2008. Raul
Filho citou dados do Caged mostrando que foram criados mais de 16 mil empregos em Palmas em 2009.
O prefeito lembrou a instalação de grandes empreendimentos atacadistas que, segundo ele, re-flete o bom momento da
economia local, “que em parte se deve ao desempenho da nossa ad-ministração e às nossas políticas de
desenvolvimento.” Raul Filho destacou o empenho para a concretização do polo de confecções, que envolve 15
municípios e é hoje uma realidade. “Con-seguimos destaque em diversas áreas da administração, a exemplo da gestão
fiscal responsá-vel, da educação de qualidade, da saúde humanizada e da cultura com inclusão social.”
Ele anunciou que está previsto para este ano a construção da sede própria de duas secretarias e o Centro Tecnológico da
Informação, que fazem parte da construção da sede própria do Paço Municipal, que vai abrigar os órgãos municipais e a
Câmara Municipal. Tudo recursos previstos de R$ 2,4 milhões. Raul Filho também anunciou a retomada das obras de
pavimentação e a construção de uma escola de tempo integral.

