
 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor 1 

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

às quatorze horas, na sede do Instituto Municipal de Planejamento de Palmas 3 

– IMPUP, conforme convocação pela  portaria de nº 79/2017 de dezessete de 4 

abril de dois mil e dezessete, tendo como pauta os assuntos: 1 - Mobilização 5 

de AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e discussão do diagnóstico que 6 

fundamenta a Revisão do Plano Diretor, objeto das leituras comunitárias e 7 

técnicas, a ser realizado dia 05 de julho de 2017, a partir das 09:00 h, na 8 

Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Melo - Rua Vinte e 9 

Dois, s/nº, Jardim Aureny III – Palmas – TO. 2 – Apresentação, Discussão e 10 

Aprovação do Novo Regimento Interno da Comissão de Revisão do Plano 11 

Diretor de Palmas. 3 - OOuuttrrooss  aassssuunnttooss  rreellaacciioonnaaddooss  àà  CCoommiissssããoo  ddee  RReevviissããoo  12 

ddoo  PPllaannoo  DDiirreettoorr  ddee  PPaallmmaass.. A pauta foi confirmada pelos participantes 13 

presentes, pois já havia sido encaminhado para todos. A reunião teve inicio 14 

com a fala do Sr. Ephim, abrindo a reunião aguardando a confirmação do 15 

quórum. Estavam presentes na reunião os seguintes componentes: Sr. 16 

Lázaro Gomes, representante da Secretaria Municipal de Planejamento  17 

Gestão e Desenvolvimento Humano; Sr. Ephin Shluger e Sr. Iapurê Olsen, 18 

representantes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas – 19 

IMPUP; Sra. Glauciane Rodrigues Verdolin, representante da Caixa 20 

Econômica Federal; Sra. Juliana Cunha e Sr. Paulo Jordão, representante do 21 

Centro Universitário Luterano de Palmas- ULBRA; Sr. Alan Bitar, 22 

representante da Secretaria de Desenvolvimento e Emprego; Sr. Joaquim 23 

José de O. Júnior, representante da secretaria municipal de Infraestrutura, 24 

serviços públicos, trânsito e transporte; Sr. José R. Carvalho, representante 25 

do Terra Palmas; Sr. Lúcio Alfenas, representante da superintendência do 26 

Patrimônio da União no Tocantins; Sra. Joseliene de Sá, representante do 27 

IAB Tocantins; Sr. João Bazolli, representante da OAB Tocantins. O Sr. 28 

Ephim iniciou a reunião ordinária relatando a importância do seminário 29 



 
espacial de palmas, tanto para os técnicos, como para a sociedade em geral, 30 

realizada nos dias dezenove e vinte de abril. Logo após, Ephim fez a 31 

contagem dos membros da comissão e sugeriu adiar a reunião ordinária por 32 

falta de quórum, pois precisaria do maior número possível de participantes 33 

para aprovação do Regimento Interno, que estava em pauta. Ficando então 34 

acordado por todos os membros, marcar outra reunião extraordinária para 35 

tratar do mesmo assunto, pois a maioria dos participantes estariam em 36 

Brasília acompanhando o Sr. Prefeito em evento. A Sra. Juliana Cunha, 37 

representante da ULBRA, solicitou que registrasse em ata que esta reunião 38 

faria muita falta, já que só temos uma no mês e que, para as próximas 39 

reuniões, caso houvesse impasse, comunicasse com antecedência em 40 

respeito às pessoas que ali compareceram. Sra. Glauciane Verdolin, 41 

representante da Caixa Econômica, solicitou também que fosse registrada 42 

em ata que estas situações como a de hoje, faz com que o grupo desestimule 43 

e deixam de participar mais das reuniões futuras; Sr. Ephim faz novamente 44 

uma segunda chamada e consta a falta do quórum; Explica o motivo 45 

novamente do cancelamento, solicitando então uma reunião extraordinária 46 

que ficou a definir, e pede desculpas em nome da prefeitura de palmas, 47 

deixando bem claro a importância e a relevância quando se trata de revisão 48 

do Plano Diretor de Palmas. Após estas falas e não tendo mais assunto de 49 

pauta, Sr. Ephim agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Ao 50 

fazer a conferência das assinaturas dos presentes na reunião, foi constatado 51 

que ao registrar o dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezessete fora 52 

registrado vinte e quatro de março de dois mil e dezessete, eu Cidney 53 

Miranda dos Reis lavrei a presente ata, que será anexada a lista de 54 

assinatura  de todos os participantes. 55 




























