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Ata da Reunião ordinária da Comissão Especial de Revisão do Plano
Diretor de Palmas – TO, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e
dezessete às quatorze horas e trinta minutos, na sede do Instituto
Municipal de Planejamento de Palmas –IMPUP, conforme convocação
pela portaria de nº 133/2017 de dezenove de junho de dois mil e
dezessete, tendo como pauta os assuntos: I–Análise e aprovação do
regulamento da Audiência Pública dia cinco de julho de dois mil e
dezessete II- Análise do Relatório Preliminar sobre o diagnóstico a ser
apresentado na audiência; III- Apresentação do Plano de Mídia sobre a
divulgação da audiência. Estavam presentes a reunião os seguintes
componentes: Sr. Ricardo Ayres representante da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços
Regionais; Sr. Fireleno Wesley e Sr. Fábio Frants Borges
representantes da Secretaria Municipal de Habitação; Sra. Valéria e Sr.
Lázaro Gomes representantes da Secretaria Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Humano; Sr. Adir Cardoso Gentil representante da
Casa Civil; Sr. João Marciano representante da Secretaria Municipal de
Finanças; Sr. Kariello representante da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Emprego; Sr. Evercino Moura
representante da Fundação Municipal do Meio Ambiente; Sr. Ephim
Shluger e Sr. Iapurê Olsen representantes do Instituo Municipal de
Planejamento Urbano de Palmas – IMPUP; Dr.Hítalo Ricardo Renato
Passos representante da Procuradoria geral do Município; Sra. Joseísa
Furtado representante da Secretaria Municipal de Infra estrutura,
Serviços Públicos, Trânsito e Transporte; Sr. Júnior Coimbra e Sr. Pedro
Pereira Torres representantes da Secretaria de Governo; Sr. Euzimar
Assis representante da Agência Municipal de Turismo; Sr. José
Anunciação Batista Representante da Secretaria de Planejamento e
Orçamento do Estado do Tocantins- SEPLAN; Sr. Eltier Júnior
representante do Instituto Nacional da Reformas Agrária – INCRA; Sra.
Larissa da Silva Cintia representante do Instituto Natureza do
Tocantins–Naturatins; Sra.Glauciane Rodrigues Verdolin representante
da Caixa Econômica Federal; Sr. Luciano Valadares Rosa representante
da Associação Comercial e Industrial de Palmas – ACIPA; Sra. Juliana
Fernandes Cunha representante do Centro Universitário Luterano de
Palmas - ULBRA; Sr. Lúcio Silva
Alfenas representante da
Superintendência do Patrimônio da União no TO SPU/TO; Sr. Adelmário
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Alves dos Santos representante da União Nacional por Moradia Popular;
Sra. Joseliene de Sá e Sr. Giovani A. Assis Silva representante do
Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento Tocantins – IAB; Sr.
Reinaldo Fais representante do Sindicato da Habitação do Estado
Tocantins – SECOVI; Sr. Matozalém Santana representante do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-TO; As
s 14:30h o Sr.
Coordenador conferiu o quórum, dando inicio com a leitura da pauta
proposta, e em seguida ressaltou a importância da Audiência pública
prevista para o dia vinte e dois de julho, pois nesta audiência será
apresentado os relatórios referentes aos trabalhos já realizados para
então serem confirmados pela população conforme está previsto no
Plano de Trabalho. Ressaltou que a mobilização da comunidade para
participar é muito importante e conta com todos os membros que
compõe a esta comissão para colaborar com a divulgação, esclareceu
que já foi sistematizado o Plano de Mídia o qual contempla uma vasta
divulgação, plano este que, foi discutido e colhido aqui as sugestões em
reuniões anteriores, agradeceu a participação de todos, enfatizando
que, se não houvesse interesse por parte de vocês não teríamos como
caminhar, agradeceu também Sr. Prefeito que aprovou e liberou os
recursos necessários para então concretizar o Plano de Mídia, pois em
reuniões anteriores foi expressado por alguns membros a necessidade
de se ter recursos disponíveis para investir neste “Processo de Revisão
do Plano Diretor”, e assim tem sido feito, não só para o Plano de Mídia,
mas também, para outros pontos relacionados a despesas com este
Processo, ainda reafirmou sobre o Relatório do diagnóstico, o qual vai
ser apresentado para vocês, que, então poderão propor as suas
considerações, pois todos sabem que este diagnóstico a ser
apresentado na 2ª audiência, também poderá ser inserido as propostas
da comunidade. Sr. Coordenador Secretário Ricardo Ayres ressaltou
ainda que, após a audiência com as proposições e recomendações da
comunidade a serem inseridas no relatório preliminar, eu proponho que
seja definido um calendário de reuniões regionais em agosto,
objetivando ampliar a participação da sociedade, oportunizando colher
mais recomendações a serem incluídas, na fase das diretrizes e
propostas, todos os participantes concordaram com esta proposta. Em
seguida convidou Sr. Rafael para expor os detalhes do Plano; que
informou sobre a divulgação nos meios de comunicação televisivo,
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escrito, carros de som em todas as regiões e o material escrito (as
cartilhas) que já foi distribuído em todos os órgãos públicos e privados,
todos os computadores da prefeitura vão abrir com a tela divulgando a
audiência, assim conta-se que os funcionários também vão contribuir na
divulgação, inclusive muitos de vocês já levaram, os encontros que o Sr.
Ricardo A yres fez e continua fazendo em diversos órgãos, sendo que, a
partir de hoje a divulgação se intensificará. Em seguida passou a
palavra ao Dr. Hítalo para apresentar o Regulamento da Audiência, que
perguntou se alguém teria algum acréscimo a fazer, pois foi enviado a
todos para análise e sugestões de alterações, somente o Coordenador
Ricardo Ayres sugeriu que fosse incluído sobre como vai se dar a
participação para garantir a fala de todos, se referiu a questão das
réplicas, o que todos concordaram, não havendo nenhuma alteração
foi então aprovado, Dr. Hítalo apresentou também a programação da
Audiência com todos os detalhes expondo os horários e os assuntos a
serem discutidos, também não houve nenhuma sugestão, ficando então
aprovada. Dando continuidade aos pontos de pauta Sr Ricardo Ayres
coordenador da Comissão passou a palavra ao Sr. Ephim Shluger
presidente do IMPUP, que expôs sobre o trabalho desenvolvido pela
equipe técnica, o qual foi trabalhoso, mas com muita competência o
relatório preliminar ficou pronto e então será apresentado para vocês,
para então fazerem as recomendações necessárias, as quais serão
incluídas e apresentadas amanhã dia 27(vinte e sete) na reunião do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que
também farão as suas recomendações, assim com todas as
recomendações inseridas, este relatório então, será apresentado na 2ª
audiência, cumprindo portanto os passos propostos no “Plano de
Trabalho de Revisão do Plano Diretor”. Após a sua fala Sr. Ephim,
solicitou que o Sr. Iapurê iniciasse a apresentação. Sr. Iapurê
apresentou uma síntese de todo o “Processo de Revisão do Plano
Diretor Participativo de Palmas” como introdução as outras
apresentações de cada eixo, conteúdos aqui apresentados foram
colhidos e discutidos nas leituras comunitárias. (Todo o material
apresentado será anexado a ata por se tratar de conteúdos extensos). A
apresentação se deu na seguinte ordem: 1- eixo: “Macrozoneamento”
Pelo Arquiteto Robson Correa; 2- eixo: “Instrumentos de Política Urbana
– Ênfase Governança Fiscal” por João Marciano Júnior; 3-
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eixo:”Diagnóstico de Atividade Econômica de Palmas” responsável
Kariello Coelho, apresentado por Rariany Monteiro;4- eixo: “Meio
Ambiente” Responsável Evercino Moura dos Santos Júnior, apresentado
pela arquiteta Ariele; 5- eixo: “Mobilidade” pela arquiteta Joseísa
Furtado; 6- eixo: “Mudanças Climáticas” pela arquiteta Tatiane Brito
Costa; 7- eixo:” Política Habitacional e Regularização Fundiária” pelos
arquitetos Elias Martins e Lúcio Cavalcante; 8-eixo: “Desenvolvimento
Social” pelo arquiteto Alexandre Paixão; Ao término das apresentações
pelos técnicos Sr. Coordenador secretário Ricardo Ayres propôs que
fosse votado os conteúdos do Texto base ou seja do relatório preliminar
e em seguida que se fizesse as recomendações a serem incluídas no
relatório; Não havendo nenhuma contra proposta foi votado então o
texto base do relatório. Sr. Coordenador Secretário Ricardo Ayres abriu
para que os participantes pudessem então apresentar as suas
considerações; Sr. Eltier representante do Itertins ressalta sobre a
questão da moradia a qual foi apresentada pelo arquiteto Lucio, sobre a
grande demanda de habitação, sendo que poderia estabelecer uma
estratégia, para que os próprios interessados pudessem financiar suas
casas, Sr. Ehpin ressalta que o que ele fala é muito importante, já em
outros lugares já existe isso, a prefeitura já tem o planejamento desta
demanda ou seja o déficit habitacional, esta tendência deve ser o futuro,
o poder público oferecer áreas para que as pessoas tenham condições
de construir por conta própria. A Sra. Juliana representante da ULBRA,
manifestou que, suas sugestões serão repassadas via e-mail, mas
sugere que, ao fazer as apresentações empreguem uma linguagem
mais acessível, para melhor entendimento das pessoas, pois nós
técnicos sabemos e entendemos o que está sendo apresentado, mas a
população não, e que seja também mais didático com imagens, pois
facilita o entendimento; Sr. Matozalém representante do CAU ressaltou
que faltou um mapeamento sobre segurança Pública, Sr. Alexandre
apresentou as propostas da comunidade mas deveria constar este
mapeamento pela secretaria de segurança, Sr. Ephim esclareceu que,
sobre segurança o que se tem são as propostas da comunidade,
também sentimos esta ausência, no entanto a partir de agora os
técnicos da secretaria de Segurança vão estar participando o que vai
contribuir muito, podendo mesmo elaborar uma proposta do
mapeamento ao qual você se refere, por isto tenho reforçado que o
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“plano Diretor” estará sempre em construção; Sra. Joseliene
representante do IAB, ressalta sobre as edificações a nível vertical, já
se tem aqui em Palmas, principalmente na Orla, não só por segurança,
mas devido a paisagem , pois é um atrativo turístico para o município,
Sr. Robson representante do IMPUP, esclarece que, sobre isto já está
sendo pensado, um estudo que contemple a paisagem, a questão da
serra e do sol; Sra. Glauciane Representante da Caixa Econômica fala
sobre a padronização das apresentações até a audiência, pois o eixo é
Governança Fiscal e foi apresentado como instrumento de Política
Urbana, não tem nenhum mapa para as pessoas visualizar e entender
melhor, são dados importantes a serem apresentados, por exemplo na
apresentação do Sr. João Marciano, quando fala de parte fiscal, não se
conseguiu ainda trabalhar a parte fiscal com a parte urbanística, a
respeito do IPTU progressivo, também tem que ser bem definido, a
prefeitura tem que deixar claro em qual parte da cidade se quer que
cresça, pois vá influenciar quando se propõe o IPTU progressivo Sra.
Joseliene, lembra sobre a importância de se fortalecer as
potencialidades, pois não foram apresentadas aqui; Sr. Coordenador
Ricardo Ayres reforçou que após a apresentação do relatório na
audiência pública a equipe vai voltar as regiões para então ampliar as
discussões e oportunizar as pessoas a propor potencialidades, aí entra
na terceira fase de “diretrizes e propostas”; José Anunciação
representante do SEPLAM ressalta que deve ser incluído propostas bem
claras em relação a educação, pois o município tem escolas, inclusive
com o IDEB alto, que precisa portanto, ser fortalecido; Sr. Coordenador
deu os parabéns aos técnicos pelo trabalho apresentado sob a
coordenação de Sr. Ephim e Sr. Iapurê, vai ser um sucesso; Após estas
falas e não tendo mais assunto de pauta Sr. Secretário coordenador
Ricardo Ayres agradeceu a presença de todos e ressaltou a presença
de muitos secretários, o que mostra que a gestão está empenhada em
dar uma importância a este “Processo de Revisão do Plano Diretor”,
encerrando a reunião e eu Maria Fátima Viana Brasileiro lavrei a
presente ata, que também será anexada a lista de presença dos
participantes e todo o material apresentado nesta reunião.

