
 
Ata da Reunião ordinária da Comissão Especial de Revisão do Plano 1 

Diretor de Palmas – TO, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e 2 

dezessete às  quatorze horas e trinta minutos, na sede do Instituto 3 

Municipal de Planejamento de Palmas –IMPUP, conforme convocação 4 

pela portaria de nº 133/2017 de dezenove de junho de dois mil e 5 

dezessete, tendo como pauta os assuntos: I–Análise e aprovação do 6 

regulamento da Audiência Pública dia cinco de julho de dois mil e 7 

dezessete II- Análise do Relatório Preliminar sobre o diagnóstico a ser 8 

apresentado na audiência; III- Apresentação do Plano de Mídia  sobre a 9 

divulgação da audiência. Estavam presentes a reunião os seguintes 10 

componentes: Sr. Ricardo Ayres representante da Secretaria Municipal 11 

de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços 12 

Regionais; Sr. Fireleno Wesley e Sr. Fábio Frants Borges 13 

representantes da Secretaria Municipal de Habitação; Sra. Valéria e Sr. 14 

Lázaro Gomes representantes da Secretaria Municipal de Planejamento 15 

e Desenvolvimento Humano; Sr. Adir Cardoso Gentil representante da 16 

Casa Civil; Sr. João Marciano representante da Secretaria Municipal de 17 

Finanças; Sr. Kariello representante da Secretaria Municipal de 18 

Desenvolvimento Econômico e Emprego; Sr. Evercino Moura 19 

representante da Fundação Municipal do Meio Ambiente; Sr. Ephim 20 

Shluger e Sr. Iapurê Olsen representantes do Instituo Municipal de 21 

Planejamento Urbano de Palmas – IMPUP; Dr.Hítalo Ricardo Renato 22 

Passos representante da Procuradoria geral do Município; Sra.  Joseísa 23 

Furtado representante da Secretaria Municipal de Infra estrutura, 24 

Serviços Públicos, Trânsito e Transporte; Sr. Júnior Coimbra e Sr. Pedro 25 

Pereira Torres representantes da Secretaria de Governo; Sr. Euzimar 26 

Assis representante da Agência Municipal de Turismo; Sr. José 27 

Anunciação Batista Representante da Secretaria de Planejamento e 28 

Orçamento do Estado do Tocantins- SEPLAN; Sr. Eltier Júnior 29 

representante do Instituto Nacional da Reformas Agrária – INCRA; Sra. 30 

Larissa da Silva Cintia representante do Instituto Natureza do 31 

Tocantins–Naturatins; Sra.Glauciane Rodrigues Verdolin representante 32 

da Caixa Econômica Federal; Sr. Luciano Valadares Rosa representante 33 

da Associação Comercial e Industrial de Palmas – ACIPA; Sra. Juliana  34 

Fernandes Cunha representante do Centro Universitário Luterano de 35 

Palmas - ULBRA; Sr. Lúcio Silva  Alfenas representante da 36 

Superintendência do Patrimônio da União no TO SPU/TO; Sr. Adelmário 37 



 
Alves dos Santos representante da União Nacional por Moradia Popular; 38 

Sra. Joseliene de Sá e Sr. Giovani A. Assis Silva representante do 39 

Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento Tocantins – IAB; Sr. 40 

Reinaldo Fais representante do Sindicato da Habitação do Estado 41 

Tocantins – SECOVI; Sr. Matozalém Santana representante do 42 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-TO; Ass  1144::3300hh  oo  SSrr..  43 

CCoooorrddeennaaddoorr  ccoonnffeerriiuu  oo  qquuóórruumm,,  ddaannddoo  iinniicciioo  ccoomm  aa  lleeiittuurraa  ddaa  ppaauuttaa  44 

pprrooppoossttaa,,  ee  eemm  sseegguuiiddaa  rreessssaallttoouu  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaa  AAuuddiiêênncciiaa  ppúúbblliiccaa  45 

pprreevviissttaa  ppaarraa  oo  ddiiaa  vviinnttee  ee  ddooiiss  ddee  jjuullhhoo,,  ppooiiss  nneessttaa  aauuddiiêênncciiaa  sseerráá  46 

aapprreesseennttaaddoo  ooss  rreellaattóórriiooss  rreeffeerreenntteess  aaooss  ttrraabbaallhhooss  jjáá  rreeaalliizzaaddooss  ppaarraa  47 

eennttããoo  sseerreemm  ccoonnffiirrmmaaddooss  ppeellaa  ppooppuullaaççããoo    ccoonnffoorrmmee  eessttáá  pprreevviissttoo  nnoo  48 

PPllaannoo  ddee  TTrraabbaallhhoo..  RReessssaallttoouu  qquuee  aa  mmoobbiilliizzaaççããoo  ddaa  ccoommuunniiddaaddee  ppaarraa  49 

ppaarrttiicciippaarr  éé  mmuuiittoo  iimmppoorrttaannttee  ee  ccoonnttaa  ccoomm  ttooddooss  ooss  mmeemmbbrrooss  qquuee  50 

ccoommppõõee  aa  eessttaa  ccoommiissssããoo  ppaarraa  ccoollaabboorraarr  ccoomm  aa  ddiivvuullggaaççããoo,,  eessccllaarreecceeuu  51 

qquuee  jjáá  ffooii  ssiisstteemmaattiizzaaddoo  oo  PPllaannoo  ddee  MMííddiiaa  oo  qquuaall  ccoonntteemmppllaa  uummaa  vvaassttaa  52 

ddiivvuullggaaççããoo,,  ppllaannoo  eessttee  qquuee,,  ffooii  ddiissccuuttiiddoo  ee  ccoollhhiiddoo  aaqquuii  aass  ssuuggeessttõõeess  eemm  53 

rreeuunniiõõeess  aanntteerriioorreess,,  aaggrraaddeecceeuu  aa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddee  ttooddooss,,  eennffaattiizzaannddoo  54 

qquuee,,  ssee  nnããoo  hhoouuvveessssee  iinntteerreessssee  ppoorr  ppaarrttee  ddee  vvooccêêss  nnããoo  tteerrííaammooss  ccoommoo  55 

ccaammiinnhhaarr,,  aaggrraaddeecceeuu  ttaammbbéémm  SSrr..  PPrreeffeeiittoo  qquuee  aapprroovvoouu  ee  lliibbeerroouu  ooss  56 

rreeccuurrssooss  nneecceessssáárriiooss  ppaarraa  eennttããoo  ccoonnccrreettiizzaarr  oo  PPllaannoo  ddee  MMííddiiaa,,  ppooiiss  eemm  57 

rreeuunniiõõeess  aanntteerriioorreess  ffooii  eexxpprreessssaaddoo  ppoorr  aallgguunnss  mmeemmbbrrooss  aa  nneecceessssiiddaaddee  58 

ddee  ssee  tteerr  rreeccuurrssooss  ddiissppoonníívveeiiss    ppaarraa  iinnvveessttiirr  nneessttee  ““PPrroocceessssoo  ddee  RReevviissããoo  59 

ddoo  PPllaannoo  DDiirreettoorr””,,  ee  aassssiimm  tteemm  ssiiddoo  ffeeiittoo,,  nnããoo  ssóó  ppaarraa  oo  PPllaannoo  ddee  MMííddiiaa,,  60 

mmaass  ttaammbbéémm,,  ppaarraa  oouuttrrooss    ppoonnttooss  rreellaacciioonnaaddooss  aa  ddeessppeessaass  ccoomm  eessttee  61 

PPrroocceessssoo,,  aaiinnddaa  rreeaaffiirrmmoouu  ssoobbrree  oo  RReellaattóórriioo  ddoo  ddiiaaggnnóóssttiiccoo,,  oo  qquuaall  vvaaii  62 

sseerr  aapprreesseennttaaddoo  ppaarraa  vvooccêêss,,  qquuee,,  eennttããoo  ppooddeerrããoo  pprrooppoorr  aass  ssuuaass  63 

ccoonnssiiddeerraaççõõeess,,  ppooiiss  ttooddooss  ssaabbeemm  qquuee  eessttee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  aa  sseerr  64 

aapprreesseennttaaddoo  nnaa  22ªª  aauuddiiêênncciiaa,,  ttaammbbéémm  ppooddeerráá  sseerr  iinnsseerriiddoo  aass  pprrooppoossttaass  65 

ddaa  ccoommuunniiddaaddee..  SSrr..  CCoooorrddeennaaddoorr  SSeeccrreettáárriioo  RRiiccaarrddoo  AAyyrreess  rreessssaallttoouu  66 

aaiinnddaa  qquuee,,  aappóóss  aa  aauuddiiêênncciiaa  ccoomm  aass  pprrooppoossiiççõõeess  ee  rreeccoommeennddaaççõõeess  ddaa  67 

ccoommuunniiddaaddee  aa  sseerreemm  iinnsseerriiddaass  nnoo  rreellaattóórriioo  pprreelliimmiinnaarr,,  eeuu  pprrooppoonnhhoo  qquuee  68 

sseejjaa  ddeeffiinniiddoo  uumm  ccaalleennddáárriioo  ddee  rreeuunniiõõeess  rreeggiioonnaaiiss  eemm  aaggoossttoo,,  69 

oobbjjeettiivvaannddoo  aammpplliiaarr  aa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddaa  ssoocciieeddaaddee,,  ooppoorrttuunniizzaannddoo  ccoollhheerr  70 

mmaaiiss  rreeccoommeennddaaççõõeess  aa  sseerreemm  iinncclluuííddaass,,  nnaa  ffaassee  ddaass  ddiirreettrriizzeess  ee  71 

pprrooppoossttaass,,  ttooddooss  ooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ccoonnccoorrddaarraamm  ccoomm  eessttaa  pprrooppoossttaa..  EEmm  72 

sseegguuiiddaa  ccoonnvviiddoouu  SSrr..  RRaaffaaeell  ppaarraa  eexxppoorr  ooss  ddeettaallhheess  ddoo  PPllaannoo;;  qquuee  73 

iinnffoorrmmoouu  ssoobbrree  aa  ddiivvuullggaaççããoo  nnooss  mmeeiiooss  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  tteelleevviissiivvoo,,  74 



 
eessccrriittoo,,  ccaarrrrooss  ddee  ssoomm  eemm  ttooddaass  aass  rreeggiiõõeess  ee  oo  mmaatteerriiaall  eessccrriittoo  ((aass  75 

ccaarrttiillhhaass))  qquuee  jjáá  ffooii  ddiissttrriibbuuííddoo  eemm  ttooddooss  ooss  óórrggããooss  ppúúbblliiccooss  ee  pprriivvaaddooss,,  76 

ttooddooss  ooss  ccoommppuuttaaddoorreess  ddaa  pprreeffeeiittuurraa  vvããoo  aabbrriirr  ccoomm  aa  tteellaa  ddiivvuullggaannddoo  aa  77 

aauuddiiêênncciiaa,,  aassssiimm  ccoonnttaa--ssee  qquuee  ooss  ffuunncciioonnáárriiooss  ttaammbbéémm  vvããoo  ccoonnttrriibbuuiirr  nnaa  78 

ddiivvuullggaaççããoo,,  iinncclluussiivvee  mmuuiittooss  ddee  vvooccêêss  jjáá  lleevvaarraamm,,  ooss  eennccoonnttrrooss  qquuee  oo  SSrr..  79 

RRiiccaarrddoo  AAyyrreess  ffeezz  ee  ccoonnttiinnuuaa  ffaazzeennddoo  eemm  ddiivveerrssooss  óórrggããooss,,  sseennddoo  qquuee,,  aa  80 

ppaarrttiirr  ddee  hhoojjee  aa  ddiivvuullggaaççããoo  ssee  iinntteennssiiffiiccaarráá..  EEmm  sseegguuiiddaa  ppaassssoouu  aa  81 

ppaallaavvrraa  aaoo  DDrr..  HHííttaalloo  ppaarraa  aapprreesseennttaarr  oo  RReegguullaammeennttoo  ddaa  AAuuddiiêênncciiaa,,  qquuee  82 

ppeerrgguunnttoouu  ssee  aallgguuéémm  tteerriiaa  aallgguumm  aaccrréésscciimmoo  aa  ffaazzeerr,,  ppooiiss  ffooii  eennvviiaaddoo  aa  83 

ttooddooss  ppaarraa  aannáálliissee  ee  ssuuggeessttõõeess  ddee  aalltteerraaççõõeess,,  ssoommeennttee  oo  CCoooorrddeennaaddoorr  84 

RRiiccaarrddoo  AAyyrreess  ssuuggeerriiuu  qquuee  ffoossssee  iinncclluuííddoo  ssoobbrree  ccoommoo  vvaaii  ssee  ddaarr  aa  85 

ppaarrttiicciippaaççããoo  ppaarraa  ggaarraannttiirr  aa  ffaallaa  ddee  ttooddooss,,    ssee  rreeffeerriiuu  aa  qquueessttããoo  ddaass  86 

rréépplliiccaass,,  oo  qquuee  ttooddooss  ccoonnccoorrddaarraamm,,    nnããoo  hhaavveennddoo  nneennhhuummaa    aalltteerraaççããoo  87 

ffooii  eennttããoo  aapprroovvaaddoo,,  DDrr..  HHííttaalloo  aapprreesseennttoouu  ttaammbbéémm  aa  pprrooggrraammaaççããoo  ddaa  88 

AAuuddiiêênncciiaa  ccoomm  ttooddooss  ooss  ddeettaallhheess  eexxppoonnddoo  ooss  hhoorráárriiooss  ee  ooss    aassssuunnttooss  aa  89 

sseerreemm  ddiissccuuttiiddooss,,  ttaammbbéémm  nnããoo  hhoouuvvee  nneennhhuummaa  ssuuggeessttããoo,,  ffiiccaannddoo  eennttããoo  90 

aapprroovvaaddaa..  DDaannddoo  ccoonnttiinnuuiiddaaddee  aaooss  ppoonnttooss  ddee  ppaauuttaa  SSrr  RRiiccaarrddoo  AAyyrreess  91 

ccoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCoommiissssããoo  passou a palavra ao Sr. Ephim Shluger 92 

presidente do IMPUP, que expôs sobre o trabalho desenvolvido pela 93 

equipe técnica, o qual foi trabalhoso, mas com muita competência o 94 

relatório preliminar ficou pronto e então será apresentado para vocês, 95 

para então fazerem as recomendações necessárias, as quais serão 96 

incluídas e apresentadas amanhã dia 27(vinte e sete) na reunião do 97 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que 98 

também farão as suas recomendações, assim com todas as 99 

recomendações inseridas, este relatório então, será apresentado na 2ª 100 

audiência, cumprindo portanto os passos propostos no “Plano de 101 

Trabalho de Revisão do Plano Diretor”. Após a sua fala Sr. Ephim, 102 

solicitou que o Sr. Iapurê iniciasse a apresentação. Sr. Iapurê 103 

apresentou uma síntese de todo o “Processo de Revisão do Plano 104 

Diretor Participativo de Palmas” como introdução as outras 105 

apresentações de cada eixo, conteúdos aqui apresentados foram 106 

colhidos e discutidos nas leituras comunitárias. (Todo o material 107 

apresentado será anexado a ata por se tratar de conteúdos extensos). A 108 

apresentação se deu na seguinte ordem: 1- eixo: “Macrozoneamento” 109 

Pelo Arquiteto Robson Correa; 2- eixo: “Instrumentos de Política Urbana 110 

– Ênfase Governança Fiscal” por João Marciano Júnior; 3- 111 



 
eixo:”Diagnóstico de Atividade Econômica de Palmas” responsável 112 

Kariello Coelho, apresentado por Rariany Monteiro;4- eixo: “Meio 113 

Ambiente” Responsável Evercino Moura dos Santos Júnior, apresentado 114 

pela arquiteta Ariele; 5- eixo: “Mobilidade” pela arquiteta Joseísa 115 

Furtado; 6- eixo: “Mudanças Climáticas” pela arquiteta Tatiane Brito 116 

Costa; 7- eixo:” Política  Habitacional e Regularização Fundiária” pelos 117 

arquitetos Elias Martins e Lúcio Cavalcante; 8-eixo: “Desenvolvimento 118 

Social” pelo arquiteto  Alexandre Paixão; Ao término das apresentações 119 

pelos técnicos Sr. Coordenador secretário Ricardo Ayres propôs que 120 

fosse votado os conteúdos do Texto base ou seja do relatório preliminar 121 

e em seguida que se fizesse  as recomendações a serem incluídas no 122 

relatório;  Não havendo nenhuma contra proposta foi votado então o 123 

texto base do relatório. Sr. Coordenador Secretário Ricardo Ayres abriu 124 

para que os participantes pudessem então apresentar as suas 125 

considerações; Sr. Eltier representante do Itertins ressalta sobre a 126 

questão da moradia a qual foi apresentada pelo arquiteto Lucio, sobre a 127 

grande demanda de habitação, sendo que poderia estabelecer uma 128 

estratégia, para que os próprios interessados pudessem financiar suas 129 

casas, Sr. Ehpin ressalta que o que ele fala é muito importante, já em 130 

outros lugares já existe isso, a prefeitura já tem o planejamento desta 131 

demanda ou seja o déficit habitacional, esta tendência deve ser o futuro, 132 

o poder público oferecer áreas para que as pessoas tenham condições 133 

de construir por conta própria. A Sra. Juliana representante da ULBRA, 134 

manifestou que, suas sugestões serão repassadas via e-mail, mas 135 

sugere que, ao fazer as apresentações empreguem uma linguagem 136 

mais acessível, para melhor entendimento das pessoas, pois nós 137 

técnicos sabemos e entendemos o que está sendo apresentado, mas a 138 

população não, e que seja também mais didático com imagens, pois 139 

facilita o entendimento; Sr. Matozalém representante do CAU ressaltou 140 

que faltou um mapeamento sobre segurança Pública, Sr. Alexandre 141 

apresentou as propostas da comunidade mas deveria constar este 142 

mapeamento pela secretaria de segurança, Sr. Ephim esclareceu que, 143 

sobre segurança o que se tem são as propostas da comunidade, 144 

também sentimos esta ausência, no entanto a partir de agora os 145 

técnicos da secretaria de Segurança vão estar participando o que vai 146 

contribuir muito, podendo mesmo elaborar uma proposta do 147 

mapeamento ao qual você se refere, por isto tenho reforçado que o 148 



 
“plano Diretor” estará sempre em construção; Sra. Joseliene  149 

representante do IAB, ressalta sobre as edificações  a nível vertical, já 150 

se tem aqui em Palmas, principalmente na Orla, não só por segurança, 151 

mas devido a paisagem , pois é um atrativo turístico para o município, 152 

Sr. Robson representante do IMPUP, esclarece que, sobre isto já está 153 

sendo pensado, um estudo que contemple a paisagem, a questão da 154 

serra e do sol; Sra. Glauciane Representante da Caixa Econômica fala 155 

sobre a padronização das apresentações até a audiência, pois o eixo é 156 

Governança Fiscal e foi apresentado como instrumento de Política 157 

Urbana, não tem nenhum mapa para as pessoas visualizar e entender 158 

melhor, são dados importantes a serem apresentados, por exemplo na 159 

apresentação do Sr. João Marciano, quando fala de parte fiscal, não se 160 

conseguiu ainda trabalhar  a  parte fiscal com a parte urbanística, a 161 

respeito do IPTU progressivo,  também tem que ser bem definido, a 162 

prefeitura tem que deixar claro em qual parte da cidade se quer que 163 

cresça, pois vá influenciar quando se propõe o IPTU progressivo Sra. 164 

Joseliene, lembra sobre a importância de se fortalecer as 165 

potencialidades, pois não foram apresentadas aqui; Sr. Coordenador 166 

Ricardo Ayres reforçou que após a apresentação do relatório na 167 

audiência pública a equipe vai voltar as regiões para então ampliar as 168 

discussões e oportunizar as pessoas a propor potencialidades, aí entra 169 

na terceira fase de “diretrizes e propostas”; José Anunciação 170 

representante do SEPLAM ressalta que deve ser incluído propostas bem 171 

claras em relação a educação, pois o município tem escolas, inclusive 172 

com o IDEB alto, que precisa portanto, ser fortalecido; Sr. Coordenador  173 

deu os parabéns aos técnicos pelo trabalho apresentado sob a 174 

coordenação de Sr. Ephim e Sr. Iapurê, vai ser um sucesso; Após estas 175 

falas e não tendo mais assunto de pauta Sr. Secretário coordenador 176 

Ricardo Ayres agradeceu a presença de todos e ressaltou a presença 177 

de muitos secretários, o que mostra que a gestão está empenhada em 178 

dar uma importância a este “Processo de Revisão do Plano Diretor”, 179 

encerrando a reunião e eu Maria Fátima Viana Brasileiro lavrei a 180 

presente ata, que também será anexada a lista de presença dos 181 

participantes e todo o material apresentado nesta reunião.  182 




























