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ATA DE REUNIÃO – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Município: Miracema do Tocantins 

Local: Auditório UFT 

Data: 09/03/2020 

Hora de Início: 19h30 

Hora de Término: 22h00 

Duração: 2h30 

Equipe Arcadis: Elisa e Daniel 

Apresentação: Elisa 

 

• A abertura da audiência foi realizada pela prefeitura, às 19h30 horas. 

• Foi ressaltado que o município será direcionado ao crescimento social, a partir 

do bem estar e do desenvolvimento econômico, pensando nos próximos 10 

anos, com a ajuda do Plano Diretor e do Projeto Miracema para o Futuro. A 

cerimonialista chamou à composição de mesa: Prefeito Municipal, Presidente da 

Câmara, Vereadores, Promotor de Justiça, Secretários, representante do Núcleo 

Gestor e representante da Arcadis. 

• O engenheiro Willian convidou a todos para a participação popular, elemento 

importante que pode fazer a diferença no Plano Diretor. 

• A Promotora de Justiça explanou o histórico da relação do Ministério Público 

com o Plano Diretor que, por sua vez, vem sendo cobrado desde 2015, com 

ação civil pública e culminando na proposta final, assinada em 2019. Vale 

ressaltar que se pensa em elaborar o plano com um foco maior em meio 

ambiente, com atenção especial para os corpos hídricos, como o caso do 

Córrego do Correntinho. Ademais, o solo hidromórfico é outro ponto de atenção 

e que deve ser estudado com cuidado. Ainda segundo a fala da Promotora, 

deixou claro que se interessa em participar da segunda e terceira Audiência 

Pública e convida a todos a participarem também. 

• Um ato para o Dia Internacional das Mulheres foi convidado a entrar para 

exposição da reivindicação. 

• Em seguida, o vereador Branquinho exaltou as virtudes de um Plano Diretor, 

uma vez que a organização gerada a partir dele faz diferença na atração de 

investimentos que o município pode ter. Além disso, pontuou que a participação 

popular faz a diferença para a criação do Plano.  

• O Prefeito Saulo subiu à tribuna para apresentar o projeto Miracema para o 

Futuro, que se inicia com o Plano Diretor, podendo ajudar muito o município a 

crescer, tanto o setor de turismo quanto o município no geral. 

• A Arcadis iniciou sua apresentação agradecendo a presença de todos. Mostrou 

o conteúdo da audiência pública. Em seguida,  expôs o contexto da elaboração 

do Plano Diretor e da linha de transmissão. Apresentou o que é um Plano Diretor 
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e onde – e em quais aspectos - pode influenciar no contexto municipal. Mostrou 

as formas de participação da população. 

• Logo após a apresentação, foram abertas as inscrições para realização de 
perguntas, dúvidas e sugestões, sendo a seguir apresentado um resumo da fala 
de cada participante: 

o Marileia, professora da UFT, mora em Miracema há 14 anos. Ficou com 
muitas dúvidas. Já havia participado do Plano Diretor de Belém e 
informou que lá tiveram oficinas em todas as ruas. Assim, questionou 
“Como vão fazer só 3 oficinas, sendo 2 urbanas e 1 rural? O 
assentamento que vai ser a oficina fica muito longe do restante e não é 
representativo de todo o resto, com quilombolas e ribeirinhos”. Também 
disse que não tem carro e que é muito caro andar de taxi e inseguro de 
moto taxi – “Por que não tem ônibus? Transporte público é problema 
político, ninguém quer mexer”. Também perguntou a origem do Plano 
Diretor e o linhão da Neoenergia. Willian respondeu que o NG tem um 
representante dos assentamentos e o convidou a explicar a escolha do 
assentamento, explicando Que foi escolhido por ser o maior 
assentamento e a maior comunidade rural, e foi feita a divulgação via 
rádio e internet. A Arcadis agradeceu a contribuição e disse que vai 
estudar outras formas de participação. Explicou o apoio do Plano Diretor 
a partir do licenciamento da Neoenergia. 

o Pedro Xavier, comerciante, presidente da associação comercial. Disse 
que é muito importante que Miracema tenha um direcionamento. 
Reclamou do tempo curto para o planejamento do Plano Diretor, e que o 
transporte público não deve ser de interesse de poucos, mas sim de 
todos. E pontuou que um assentamento apenas é muito pouco para a 
representatividade municipal. Arcadis agradeceu. Willian disse que o 
assentamento Irmã Adelaide vai ter oficina, todavia, todos os 
assentamentos serão estudados e contemplados no plano. 

o Um senhor disse que abrir para participação é muito bom para todos. 
Questionou a origem do dinheiro que custeia o Plano Diretor e as outras 
compensações. A Arcadis explicou que existem outras compensações, 
mas que não tem custo para o município. 

o A Promotora disse que há mais de 11 anos existe uma lei apontando que 
os municípios devam ter Plano Diretor. Assim, desde 2015 a ação civil 
pública vem gerando multas para o município. Um Plano Diretor foi 
entrado em acordo em julho de 2019, estando este sem custeio para o 
poder público. As extremidades do município estão abandonadas devido 
às distâncias e à dificuldade logística. No mérito de audiência pública, a 
Promotora disse que quem manda é o público e que vai cobrar que os 
assentamentos sejam ouvidos. Ela prossegue dizendo que fazer uma 
audiência pública no setor Correntinho ou no entorno do córrego do 
Sussuapara é diferente do que fazer em uma Universidade ou de bairros 
mais ricos (como Flamboyant – que tem água entrando nas casas). A 
maioria levantou a mão concordando que deve ser visitado todos os 
assentamentos. Além disso, pontua que transporte público é um serviço 
essencial, mas que as empresas de transporte  não  se interessam em 
prestar o serviço no município por não haver usuários suficientes para 
custear o serviço. Assim sendo, não se trata de um problema de cunho 
político. Em relação ao tempo, a parte técnica é rápida, mas ouvir a 
população é a parte mais demorada. Em seguida, disse que a cidade tem 
muitos idosos e que há uma questão com a incomodidade com as festas 
e bares. Foi afirmado também que uma reunião é necessária no Setor 
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Brasil. Willian disse que vai ter visitação aos outros locais como Serra 
da Lopa e Pilões, e conclamou por mais participação. 

o Senhor – pequeno comerciante: parabenizou todos os atores que estão 
envolvidos. Disse que está vendo Miracema se acabar desde que 
chegou. Notou também em uma caminhada que há muitas casas 
desocupadas com placa de ‘aluga-se’ e ‘vende-se’ e que a cidade está 
se esvaziando. 

o Quélcio: em relação à participação, disse que é difícil visitar todos os 
assentamentos, entretanto, alguns são parecidos e podem ser ouvidos 
em conjuntos. Questionou o que está sendo pensado para áreas de 
expansão agrícola E acrescenta,  “para área urbana, como é feita a 
mudança de algo que está acontecendo?” A Arcadis explicou que 
estavam ali para a coleta de dados e que serão feitos levantamentos para 
poderem elaborar as melhores propostas. 

o Vereador Branquinho:  parabenizou a equipe que decidiu abraçar a 
causa. Pontuou que Miracema tem 16 bairros e 14 assentamentos, além 
de 10 regiões de comunidades rurais com dezenas de chacreamentos, 
comunidades quilombolas e ribeirinhos. Miracema está com 600 famílias 
da área rural a serem visitadas e 5000 famílias da área urbana. 

o Professor: tiveram 14 reuniões para revisão da lei ambiental e do Código 
de Posturas. Ele disse que a Arcadis vai fazer as oficinas nesta semana 
e que a equipe da prefeitura irá fazer as demais. Em relação à 
Neoenergia, disse que é o único linhão que ofereceu compensação. A 
UFT cobrou 2 milhões de reais para a elaboração do Plano e mais de 7 
milhões para todo o projeto. Dessa forma, veio uma usina sem 
compensação alguma.  

o Mariléia - Professora: exigiu uma nova agenda de visitação com urgência. 
o Suelizinha: a respeito do lote baldio em que a prefeitura dá concessão e 

direito e as pessoas nunca constroem. Ela aponta que os lotes ficam 
vazios e com lixo. Dessa forma, o Plano Diretor tem que mudar isso. A 
Promotora disse que o município não tem mais patrimônio e que os 
prefeitos que forneceram lotes estão com ação civil. 

o Presidente da câmara:  diz que todo ano tem requerimento para 
implantação do Plano e que este é muito importante para o município. 
Após o Plano chegar à câmara, será aberto à consulta novamente. Expõe 
que, além do córrego Sussuapara, o córrego Saltinho também perdeu a 
água.  

o Willian apresentou o núcleo gestor. 

• O encerramento do evento foi realizado pelo Prefeito Saulo. Ele explicou que, 

em relação ao transporte público foi feito uma pesquisa com empresas de ônibus 

que não manifestaram interesse por não haver demanda suficiente para o 

retorno financeiro. Ademais, ressalta que a Cabeceira do Correntinho e do 

córrego do “Lava Cara” tinham água, mas  hoje em dia estão secos. Em suma, 

o Plano Diretor vai ajudar a organizar a cidade. Por fim, conclamou à população 

por mais participação. 
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Foto 1 – População presente na 1ª Audiência 
do Plano Diretor de Miracema do Tocantins  

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Mesa de autoridades na 1ª 
Audiência do Plano Diretor de Miracema do 
Tocantins  

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

 

Foto 3 – Promotora do Município na 1ª 
Audiência do Plano Diretor de Miracema do 
Tocantins  

Fonte: Arcadis, 2020. 

 

 


