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Ata da Reunião ordinária da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor de Palmas – 

TO, realizada em dezoito de maio de dois mil e dezesseis as quinze horas e trinta minutos 

na sede do Instituto de Planejamento de Palmas –IPUP, tendo como pauta os seguintes 

assuntos: Informes,instalação da Comissão para coordenar o processo de participação na 

revisão do Plano Diretor do município de Palmas,Discussão e aprovação do Regimento 

Interno da Comissão Especial para coordenar o processo de participação na revisão do 

Plano Diretor do município de Palmas, elaboração do cronograma de reuniões ordinárias 

da Comissão Especial e Apresentação do Plano de Trabalho Revisão do Plano Diretor 

Participativo de Palmas (Leino155/2007), A pauta não foi submetida a aprovação pois já 

havia sido encaminhado para todos e se tratava da primeira reunião e de instalação da 

comissão. A reunião iniciou –se  com a fala do Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação de Palmas Sr. José Messias de Souza, cumprimentando todos os 

presentes e como coordenador  da Comissão conforme Decreto nº Decreto no 1.234, de 20 

de abril de 2016 que criou a  Comissão Especial para coordenar o processo de 

participação na revisão do Plano Diretor do município de Palmas, instalou a Comissão 

confirmando os componentes presentes e que atenderam a convocação para esta reunião, 

ressaltando que além dos componentes representantes dos órgãos Públicos e das 

Entidades Não Governamentais presentes, farão parte também desta Comissão outros  

membros convidados. Após a instalação, solicitou que todos se apresentassem pois daqui 

para frente será um trabalho árduo mas gratificante, assim que todos se apresentaram o 

Sr. Secretário José Messias coordenador da Comissão deu continuidade a pauta proposta. 

Como primeiro ponto de pauta a apresentação da proposta de Regimento Interno da 

Comissão para que todos pudessem conhecê-la, foi então lida pela técnica Maria Fátima 

Viana Brasileiro. Após a leitura de todo o Regimento o Sr. Reinaldo Fais,  representante do 

SECOVI/TO, propôs que fosse acrescentado no Art.7º § 1º o encaminhamento dos 

documentos a serem discutidos na reunião com antecedência de 4(quatro) dias para que 

todos pudessem conhecê-los antes e ter elementos para discussão e aprovação se for o 

caso,mas em seguida houve uma contra proposta para 2(dois) dias pelo Sr. Secretário 

Messias, após discussão pelos presentes  foi então votada a proposta de 2 (dois) dias o 

envio dos documentos e que no Art. 9° fosse alterado o texto para:  “Considera-se quórum 

para a realização das Reuniões da Comissão Especial a presença de 60% de seus 

membros em primeira chamada e, após 20 (vinte) minutos, com 50% de seus membros”, 

não havendo contra proposta o Sr. Secretário Messias e coordenador da Comissão  

encaminhou para votação, o que foi aceito por unanimidade.  Dando continuidade o que 

também foi aprovado é que as convocações das reuniões será por meio eletrônico 

conforme rege o Art. 8º, pois com o cronograma aprovado por esta comissão todos já terão 

agendados com antecedência as datas das reuniões ordinárias, sobre o período das 

reuniões ordinárias ficou aprovado que serão de quinze em quinze dias, sendo o dia da 

semana na quarta feira e o horário as  quinze e trinta horas, o local será comunicado 

quando for enviado por meio eletrônico o comunicado das próxima reunião já agendado no 

cronograma a ser entregue na próxima reunião; ainda  quanto as reuniões extraordinárias 

cumprirá o que está prescrito no Art. 7º § 2º do Regimento. Foi levantado pelo grupo da 

Saneatins quanto a representação se poderia vir mais de dois representantes, ficou 

aprovado que sim, seriam  convidados como os outros membros convidados, conforme 
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consta no Art. 7º., Após as propostas e alterações feitas o Sr. Secretário José Messias 

coordenador da Comissão encaminhou a votação do Regimento Interno da Comissão 

Especial para coordenar o processo de participação na revisão do Plano Diretor do 

município de Palmas,o qual foi aprovado após as alterações feitas por unanimidade pelos 

presentes.Em seguida o Sr. Secretário  Messias coordenador passou a palavra par o Sr. 

Marcus Vinicius Mendes Bazoni e a Srª  Daniela da Rocha Fighera, membros da equipe 

técnica do Instituto de Planejamento Urbano de Palmas -IPUP, que apresentaram a 

Proposta do Plano de Trabalho Revisão do Plano Diretor Participativo de Palmas 

(Leino155/2007), sendo que a apresentação foi resumida com o objetivo segundo os 

técnicos para conhecimento geral de todos os presentes e que as propostas de alterações 

caso  alguém tenha sugestões deverá ficar para uma próxima reunião, pois o Plano é 

extenso e por não ser de conhecimento de todos é necessário e importante que todos 

tenham tempo para fazer uma leitura detalhada de toda a proposta, Os técnicos sugeriram 

que o cronograma de ações propostas a serem desenvolvidas sejam apresentados  por 

fase, pois à medida que for sendo cumprido cada fase vai-se agendando as datas,  todos 

concordaram com a proposta da equipe, concluindo a apresentação os técnicos se 

colocaram a disposição para quaisquer  dúvidas e ou perguntas, como não houve e o 

consenso foi que todos lessem primeiro todo o plano, para então conhecê-lo. O Sr. 

Secretário coordenador José Messias expôs a necessidade e a urgência de todos 

conhecerem o Plano de Comunicação  e Mobilização do Plano Diretor de Palmas,  a ser 

lançado neste dia  vinte de maio aniversário de Palmas,e solicitou a todos a autorização 

pois não constava da pauta, para que Rariane técnica do IPUP, apresentasse então a 

proposta do Plano de Comunicação, esclarecendo que seria o spot a ser lançado na mídia 

televisiva  e escrita, após a concordância de todos foi então apresentado e aprovado, no 

entanto foi feito uma ressalva por Sr. Reinaldo  Fais, apenas como segurança, segundo as 

suas palavras que, a coordenação da Comissão procurasse incluir na pauta assuntos de 

extrema necessidade e como já foi aprovado no Regimento, que seja enviado com 

antecedência, para que não haja nenhum problema como os anteriores. Outro assunto que 

foi colocado pelo coordenador Sr. Secretário José Messias coordenador da Comissão, foi a 

proposta de marcar a primeira audiência pública, que visa a mobilização  e o  

conhecimento da comunidade  Palmense sobre a Revisão do Plano Diretor da cidade de 

Palmas conforme está previsto na legislação Nacional do Estatuto das cidades, e que 

nesta oportunidade será apresentado os eixos temáticos a serem discutidos por 

profissionais da área no processo de Revisão do Plano Diretor, oportunizando a população   

a participar com maiores conhecimentos em todo o processo metodológico a ser adotado 

pela prefeitura sobre a Revisão do Plano Diretor.  Após a justificativa da proposta 

apresentada pelo Sr. Secretário José Messias coordenador todos concordaram, ficando 

então agendado para o  dia oito de junho das 8:00h as 18:00h, local ainda as ser definido.  

Não tendo mais  nenhum ponto a ser tratado foi encerrado esta primeira reunião da 

Comissão pelo Sr. Secretário, José Messias  de Souza coordenador, que agradeceu a 

presença de todos.Eu, Maria Fátima Viana Brasileiro,técnica da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e habitação, lavrei a presente ata, que será anexada a lista de 

assinatura dos presentes. 
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