Palmas
Tocantins - TO
Histórico
Desde o século XIX a idéia de separar as porções norte e sul de Goiás já alimentava
movimentos populares. Em 1821, uma revolta separatista explode ao norte de Goiás.
Em protesto contra o isolamento da região, promovido pelo rei D. João VI, o Desembargador
Joaquim Teotonio Segundo proclama o governo autônomo do Tocantins.
A revolta é dominada por Caetano Maria Gama, primeiro Presidente da Província, nomeado
por D. Pedro I, em 1824.
No início do século a idéia é retomada, mas, só a partir da década de 70 passa a ser
seriamente discutida no Congresso.
Em 1988, finalmente, Tocantins é desmembrada do Estado de Goiás, tendo como capital o
Município de Palmas, criado pela resolução nº 28, de 29 de dezembro de 1989, desmembrado do
município de Porto Nacional.
Gentílico: palmense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de município com a denominação de Taquarussu do Porto, pela lei
estadual nº 10419, de 01-01-1988, desmembrado do município de Porto Nacional. Sede no atual
distrito de Taquarussu do Porto (ex-povoado de Taquarussinho). Constituído do distrito sede.
Instalado em 01-06-1989.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede.
Pela resolução nº 1, de 18-12-1989, é criado o distrito de Taquaralto e Canela e anexado ao
munucípio Taquarassu do Porto.
Pela resolução nº 28, de 29-12-1989, o município de Taquarussu do Porto, foi extinto,
(mudança de Sede), passando o município a chamar-se Palmas e Taquarussu do Porto a condição de
distrito do município de Palmas.
Em 01-01-1990, o município de Palmas passa a ser Capital do Estado.
Pela lei municipal nº 33, de 13-02-1990, é criado o distrito de Canela e anexado ao município
de Palmas.
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 3 distritos: Palmas,
Taquaralto e Taquarussu do Porto.
Em divisão territorial datada 2001, o município é constituído de 3 distritos: Palmas, Butirana
e Taquarussu do Porto.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

