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Ata da Reunião extraordinária da Comissão Especial de Revisão do Plano
Diretor de Palmas – TO, realizada em quinze de maio 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 105/2017 de oito de maio de dois mil e dezessete,
tendo como pauta os assuntos: 1 – Apresentação de partes dos relatórios
de cada eixo temático, sob a responsabilidade do coordenador de equipe
técnica do IMPUP, Sr. Iapurê Olsen; 2 – Apresentação do plano de mídia –
Processo de Revisão do Plano Diretor; 3 – Outros assuntos relacionados a
Comissão de Revisão do Plano Diretor de Palmas. Estavam presentes na
reunião os seguintes componentes: Sr. Ricardo Ayres e Lucídio Gomes
Avelino Filho, representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais; Sr. Firelenio
Wesley Fraga, representante da Secretaria Municipal de Habitação; Sra.
Valéria Albino de Araújo Nunes e Sr. Lázaro Gomes, representantes da
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano; Dr.
Hitalo Ricardo Renato Passos, representante da Procuradoria Geral do
Município; Sr. Kariello Coelho e Sr. Alan Barros Bitar, representantes da
Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Emprego; Sr.
Ephim Shluger e Sr. Iapurê Olsen, representantes do Instituto Municipal de
Planejamento Urbano de Palmas – IMPUP; Sra. Joseísa Furtado,
representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos,
Trânsito e Transporte; Sr. Júnior Coimbra e Sr. Pedro pereira Torres,
representantes da Secretaria de Governo; Sra. Glauciane Rodrigues
Verdolin, representante da Caixa Econômica Federal; Sr. Danilo Gomes
Martins, representante do Instituto Federal do Tocantins – IFTO; Sra.
Juliana Fernandes Cunha, representante do Centro Universitário Luterano
de Palmas - ULBRA; Dr. João Bazolli, representante da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB; Sr. Lúcio Silva Alfenas, representante da
Superintendência do patrimônio da União no TO SPU/TO; Sr. Eudes Assis,
representante da Agência Municipal de Turismo; Sra. Jeseliene de Sá,
representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Sr. José
Anunciação Batista Filho, representante da Secretaria de Planejamento e
Orçamento do Estado do Tocantins – SEPLAN. Às 14:30h, o Sr.
Coordenador conferiu o quórum, dando início a reunião com a leitura da
pauta proposta, posterior ressaltou a importância da Audiência Pública
prevista para o dia cinco de julho, pois será apresentado os relatórios
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referentes aos trabalhos já realizados, conforme está previsto no Plano de
Trabalho. Sr. Ricardo Ayres, fala da contrapartida e da colaboração de
cada membro da comissão, juntamente com a Sra. Raquel da Secretaria
de Comunicação - SECOM, para que sejam feita um Plano de Mídia para a
realização de uma divulgação eficiente com resultados positivos para a
Audiência Pública. No ensejo, convida a Sra. Raquel da SECOM para
apresentar o plano de mídia com base nas informações que ela já tem e
que irá colher, juntamente com a equipe da comissão, para maior
participação de todos os envolvidos; Sra. Raquel diz que fará uma
metodologia que vai de encontro com a comunidade e Ministério Público,
para alcançar o maior público possível, usando a comunicação no sentido
de reforçar a divulgação, pois o maior interessado será o cidadão, pontua.
Sra. Joseísa sugere reuniões com presidentes de bairros para envolvê-los,
pois assim aumentaria a credibilidade. Sr. Bazolli, pontua que fazendo as
divulgações nas escolas, fortaleceria, conforme experiências em
audiências anteriores, para uma maior participação da população. Sr.
Ephim pede reforço aos professores da UFT para que os alunos possam
participar mais dos assuntos que remete a revisão do plano diretor,
principalmente os estudantes de engenharia e arquitetura, afirma. Ayres
sugere aos membros da comissão, na qual totalizam trinta e oito membros,
que subdividirem-se em equipes para colaboração na divulgação, todos
aprovaram a ideia. Ficando então, para a próxima reunião do dia vinte e
nove de maio de dois mil e dezessete, estar já com a prévia do material de
divulgação prontos para apresentação e aprovação. Sr. Iapurê apresenta
as etapas do processo de Revisão do Plano Diretor participativo que
começou com o planejamento dos dados, seguindo uma seqüência de
ações, como: planejamento dos trabalhos, leitura da cidade, diagnóstico
municipal, diretrizes e propostas e projetos de lei. Não tendo mais assunto
de pauta Sr. Secretário coordenador Ricardo Ayres agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião e eu Cidney Miranda dos Reis lavrei a
presente ata, que será anexada a lista de presença dos participantes.

