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

Diretor de Palmas – TO, realizada em dezessete de abril de dois mil e 2 

dezessete, as noves horas, na sede do Instituto Municipal de Planejamento 3 

de Palmas – IMPUP, conforme convocação pela  portaria de nº 75/2017 de 4 

onze de abril de dois mil e dezessete, tendo como pauta os assuntos: 1 – 5 

Apresentação da programação do SEMINÁRIO “MODELO ESPACIAL DE 6 

PALMAS”, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de abril de 2017, das 08:30 às 7 

18:00 horas, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do 8 

Tocantins – FIETO, na 201 norte, AV. LO-04, Lote 05 – Edifício Robson 9 

Braga de Andrade, Palmas –TO, para subsidiar os estudos sobre a Revisão 10 

do Plano Diretor, segundo as diretrizes  do “Estatuto da Cidade”. 2 – 11 

Mobilização de AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e discussão do 12 

diagnóstico que fundamenta a Revisão do Plano Diretor, objeto das leituras 13 

comunitárias e técnicas, a ser realizado dia 05 de julho de 2017, a partir das 14 

09:00 h, na Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Melo - 15 

Rua Vinte e Dois, s/nº, Jardim Aureny III – Palmas – TO. 3 – Apresentação, 16 

Discussão e Aprovação do novo Regimento Interno da Comissão de Revisão 17 

do Plano Diretor de Palmas. A pauta foi confirmada pelos participantes 18 

presentes, pois já havia sido encaminhado para todos. A reunião teve iniciou 19 

com a fala do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 20 

Regularização Fundiária e Serviços Regionais, abrindo a reunião após 21 

confirmar o quórum. Estavam presentes a reunião os seguintes 22 

componentes: Sr. Ricardo Ayres, representante da Secretaria Municipal de 23 

Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais; 24 

Sra. Valéria Araújo, representante da Secretaria Municipal de Planejamento 25 

Gestão e Desenvolvimento Humano; Sr. João Marciano representante da 26 

Secretaria Municipal de Finanças; Sr. Kariello Souza, representante da 27 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego; Sr. Ephin 28 

Shluger e Sr. Iapurê Olsen, representantes do Instituo Municipal de 29 

Planejamento Urbano de Palmas – IMPUP; Sra. Caroline Bueto Soares 30 

Carreiro, representante do Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins; Sra. 31 

Glauciane Rodrigues Verdolin, representante da Caixa Econômica Federal; 32 

Sr. Danilo Gomes Martins, representante do Instituto Federal do Tocantins – 33 

IFTO; Sr. Paulo Jordão, representante da Universidade Luterana do Brasil - 34 

Centro Universitário Luterano de Palmas- ULBRA. Sr. Ricardo Ayres, 35 

secretário e coordenador da comissão, apresentou-se e passou a palavra ao 36 

Sr. Ephim que, ao iniciar a reunião leu a pauta completa da reunião 37 

extraordinária, onde se trata do Seminário e Audiência Pública que irá 38 

acontecer. No ensejo, Sr. Secretario Ricardo Ayres, pede a palavra e enfatiza 39 

para que todos os membros da comissão divulguem o evento para alcançar o 40 

maior público possível de participantes, através de redes sociais, mídias e 41 

etc; Também informou que vai ser  apresentado para próxima reunião do 42 

Conselho Municipal, um projeto de lei que o prefeito já tomou conhecimento 43 

no sentido de alterar o valor das multas relacionadas as ocupações 44 



 
irregulares, que hoje é de R$4,00 (quatro reais). Ainda, sobre a Audiência 45 

Pública enfatizou da importância para a sociedade, mostrando as propostas e 46 

diretrizes a ser tomada, por isso antecedência de três meses. Os resultados 47 

da discussão na audiência serão registradas em Projeto de Lei a ser 48 

aprovado pela Câmara Municipal. Sr. Iapurê sugeriu a possibilidade de ter 49 

outra reunião antes da data marcada para discutir diretrizes e horizontes a 50 

ser tomados, e o Sr. Secretário salientou que terão outras sim, para 51 

discussões e aprimoramentos dos assuntos, que serão expostos na 52 

audiência para que tudo seja de maneira eficiente e transparente, 53 

trabalhando sempre em parceria com a equipe técnica trazendo as propostas 54 

sugeridas para aprovação. Sr. Secretário, Ricardo Ayres, salientou falando 55 

das datas das reuniões da comissão que já estão publicados em diário oficial, 56 

conforme regimento interno; as publicações de portaria terão que ser com 57 

quatro dias de antecedência para maior  eficácia, credibilidade e 58 

transparência dos nossos exercícios, junto à comissão e ministério público, 59 

cumprindo sempre os critérios do regimento interno, o que foi acatado por 60 

todos.  Ricardo Ayres também comentou a pauta da próxima reunião, 61 

referente ao novo regimento interno onde os membros da comissão terão a 62 

oportunidade de discutir e aprovar as pequenas alterações feitas pela 63 

comissão e por Dr. Bazolli. O secretário sugeriu fazer uma mala direta para 64 

convocação desta reunião e convidar o Prefeito, vereadores, Secretarias, 65 

Promotores, Juízes e a população em geral, para maior transparência do 66 

trabalho realizado pela comissão, para que a população veja o que esta 67 

havendo de fato.  Sr. Iapurê concordou com a efetividade desta mala direta 68 

para maior visibilidade, perante a sociedade. Um membro da comissão 69 

sugeriu a certificação aos participantes do seminário; Sr. Ricardo e Sr. Ephim 70 

acatou a ideia, ficando então à emissão á todos os participantes do evento 71 

para maior valorização da comunidade e estudantes; Ricardo também pediu 72 

para que do mesmo modo, emitisse a declaração de participação para a 73 

audiência pública, lembrando o secretário que com a emissão destas 74 

declarações serve de estímulo para uma sociedade mais participativa; Sr. 75 

Ricardo Ayres sugeriu que as atas devem ser assinadas e publicadas no 76 

diário oficial e que, as atas devem ser lavradas e levadas para a reunião 77 

seguinte para colher as assinaturas dos participantes. Após estas falas e não 78 

tendo mais assunto de pauta Sr. Secretário coordenador Ricardo Ayres 79 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  Ao fazer a conferência 80 

das assinaturas dos presentes na reunião, foi constatado que ao registrar o 81 

dia dezessete de abril de dois mil e dezessete fora registrado dezessete de 82 

março de dois mil e dezessete, eu Cidney Miranda dos Reis, lavrei a presente 83 

ata, que será anexada a lista de assinatura de todos os participantes. 84 




























