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ATA DE REUNIÃO – OFICINA I - ÁREA URBANA 

 

Município: Miracema do TO 

Local: Câmara Municipal 

Data: 10/03/2020 

Hora de Início: 14h30 

Hora de Término: 17h40 

Duração: 3h10 

Arcadis: Elisa e Daniel 

Moderador: Elisa 

Número de participantes: 19 

 

A oficina se iniciou às 14h30 com uma apresentação dos moderadores da Arcadis e da 

empresa e a palavra foi passada para o Willian, que apresentou o Núcleo Gestor, suas 

atividades e membros. A Arcadis apresentou a agenda da oficina e a metodologia, e as 

atribuições do Plano Diretor. 

José Humberto contestou o processo participativo e a divulgação das audiências e 

oficinas. Foi respondido que o processo atendeu completamente a legislação e que foi 

feita em diversas frentes, como internet, rádio, faixas, diário oficial. 

Um senhor contestou o levantamento de dados e o tempo para a execução do plano 

diretor. Foi respondido que o diálogo já começou desde antes da Audiência Pública e 

que está envolvendo diversas secretarias e entidades. 

A Promotora pediu a palavra para dizer que a participação popular é realmente baixa. 

Os presentes foram divididos em 3 grupos, de 5-6 pessoas, e os participantes foram 

solicitados para escrever 5 temas como potencialidades e 5 temas como fragilidades. 

POTENCIALIDADES: 

• Grupo 1 – Manuel da Sucam – Potencialidades: esgotamento sanitário, pois a 

BRK fez um compromisso com a nova concessão de que faria o esgotamento 

sanitário, que ajudaria na prevenção de doenças; Ruas e calçadas: tem um 

projeto para as calçadas de parceria público privada, cujo dono entra com 

material e a prefeitura com mão de obra; investimentos públicos: é necessário 

para a melhoria do município. Economia: tem uma enorme potencialidade com 

o turismo e piscicultura. 

 

• Grupo 2 – Elepedro (Conselho da pessoa com deficiência) – Potencialidades: 

postos de saúde são acessíveis com serviço de qualidade, com 1 médico por 

posto; educação: tem escolas e veículos escolares para a área urbana e rural; 

áreas verdes: a área central da cidade com córregos tem potencial pra ser um 
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bosque e uma área de lazer; esgotamento sanitário é uma potencialidade pelo 

acordo firmado; UFT tem um campus em expansão que vai oferecer novos 

cursos, mas que tem pontos de melhoria, como mobilidade e iluminação pública.  

 

• Grupo 3 – José Humberto - Potencialidades: de áreas verdes, com caminhadas 

e trilhas na natureza, mas ter deve haver preocupação com a preservação 

ambiental; abastecimento de água: o acesso à água potável é universal. 

 

• Promotora – potencialidades: tem uma indústria turística, com muitas atividades 

e que não devem causar dano ambiental; jovens estão saindo da região para ir 

à capital e podem ser atraídos pelos postos de trabalho e emprego no setor de 

turismo; é preciso variedades de cursos para os jovens para que eles sejam 

atraídos pela UFT e escolham Miracema; agronegócio é também uma 

potencialidade, visto a extensão territorial. 

 

FRAGILIDADES: 

• Grupo 1 – Tainara, assistente da promotora -  fragilidades: esgotamento 

sanitário, pois há falta de compromisso da BRK, que está demorando a prestar 

o serviço; ruas e calçadas têm muito a melhorar com pavimentação e 

escoamento da chuva; na questão da economia, a geração de emprego e renda 

depende do poder público, já que não há indústrias geradoras e os empregos 

são restritos ao comércio. 

 

• Grupo 2 – Elepedro – fragilidades: esgotamento foi prometido em 4 anos com a 

estação de tratamento e não vai ser cumprido, além da contrapartida de asfalto 

que não está sendo bem feito; ruas e calçadas não seguem as normas por falta 

de orientação técnica e causa transtornos em PcD , grávidas e idosas; a 

sinalização das vias também está deficiente e deveria ser mais eficiente; em 

relação à UFT, há promessa de trazer cursos há muito tempo, o que traria 

ganhos financeiros para a cidade, mas carece de ciclovia e outros meios de 

transporte. 

 

• Grupo 3 – Professora Rita de Cássia – fragilidades: esgotamento sanitário e falta 

qualidade no atendimento, uma vez que deveria ser prioridade no município; em 

relação ao lixo, há necessidade de tratamento correto e instalação de um aterro 

sanitário, que pode fomentar a geração de renda e emprego; iluminação pública, 

pois faltam lâmpadas nos postes, sendo que estas poderiam ser trocadas por 

lâmpadas de LED, trazendo mais sensação de segurança; as ruas e calçadas 

estão em mau estado de conservação e manutenção, e a operação de tapas 

buracos estão com péssima qualidade. Há necessidade também da inserção 

dede ciclovia e outros meios de transporte para a UFT - Campus Cerrado; o 

transporte coletivo é uma necessidade para o deslocamento das pessoas; Em 

relação à moradia, os lotes vazios atuais poderiam ser utilizados  para as 

pessoas que necessitam, e não somente para os conjuntos habitacionais 

prontos; O comércio está muito caro e não está conseguindo gerar tanto 

emprego quanto o necessário; no âmbito do lazer, é preciso realizar a 

revitalização das praças e parquinhos para as crianças, mas necessita de 

manutenção nos que já foram revitalizados;  em detrimento da saúde, há poucas 
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unidades de saúde, o que acaba não atendendo toda a população.; em relação 

à educação, nota-se que os alunos sumiram das escolas, o que é explicado em 

parte pela não atratividade das escolas estaduais e municipais para as crianças. 

• Promotora – fragilidades: faltam áreas de lazer, como bares; é preciso tratar a 

questão das ciclovias, pois há muitas bicicletas na Avenida Tocantins sem 

segurança; não há indústrias no local para a geração de emprego; o comércio 

está com preços muito altos; Existe uma lei para a criação de um trem, que 

passaria por Palmas e Miracema do Tocantins.  

A Arcadis apresentou a segunda atividade, de localização das potencialidades e 

fragilidades, utilizando o mapa interativo. 

• Grupo 2 apresentou as potencialidades no mapa, com as áreas verdes no centro 

da cidade e nas praias. Marcaram também hospital e escola. 

• Grupo 1 destacou a avenida Tocantins como uma potencialidade por possuir 

ruas e calçadas em bons estados. 

• Grupo 3 colocou pontos de áreas verdes. 

• A Promotora colocou a Fazenda Santo Agostinho como ponto positivo, pois tem 

a possibilidade de realização de festas, como também o ginásio de Esportes  e 

o parque de exposição. A rua comercial foi citada como positiva. 

• Grupo 2  apresentou a falta de calçadas na rua da prefeitura, que prejudica o 

deslocamento. Além disso, as ruas Getúlio Vargas e Salvador Noleto têm 

problemas de drenagem e alagamento, assim como outras.  

• Grupo 1 e 3 apontaram a  falta de calçada do lado esquerdo na rua da prefeitura 

e que também ocorrem vários acidentes de trânsito. Apontaram que outros locais 

também necessitam de melhoria na acessibilidade e nas calçadas. 

Apresentaram  vários problemas de drenagem. Este grupo também ressaltou a 

importância da ciclovia na Avenida Tocantins, na Avenida Industrial e na Rodovia 

que leva até a UFT. O Mirashopping também foi lembrado por ser uma área 

pública com poucos comércios. Ademais, foi recomendada uma área exclusiva 

de comércio, como uma rua. É preciso também áreas de expansão urbana, com 

estímulo para centralidades comerciais. E, por último, mas não menos 

importante, o acesso ao Campus Cerrado da UFT é uma fragilidade. 
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Foto 1 – Apresentação da Arcadis na Oficina 
1  

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Participantes na atividade em grupo 
na Oficina 1 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

 

Foto 3 – Participante apresentando as 
contribuições de seu grupo no painel 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 4 – Participante apresentando as 
contribuições de seu grupo no mapa 

Fonte: Arcadis, 2020. 
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA II - ÁREA URBANA 

 

Município: Miracema do TO 

Local: 6º batalhão PM 

Data: 10/03/2020 

Hora de Início: 19h30 

Hora de Término: 21h00 

Duração: 1h30 

Arcadis: Elisa e Daniel 

Moderador: Elisa  

Número de participantes: 15 

 

A oficina foi iniciada as 19h30, com uma apresentação dos moderadores da Arcadis  e 

do Núcleo Gestor. Os participantes se apresentaram: Josiel – funcionário público – 

Tamires, mora no centro. A assistente da promotoria se apresentou e disse que gosta 

de Miracema, mas sente falta de ciclovia e dá valor ao hospital, às festas e praias, e luta 

para manter a qualidade do meio ambiente. Sueli, conselheira da saúde, trabalha com 

dependência química. Major Murilo, que mantem a segurança de 5 municípios. Sargento 

Alécio do Jardim Flamboyant. Nilton, também da PM. Bergue, que trabalha no Ruraltins. 

Wesley, que trabalha na Secretaria do Planejamento de Saúde e mora na esquina. 

Professor da Secretaria de Turismo. E Marcelo, que faz parte do núcleo e é coordenador 

da Defesa Civil. 

A Arcadis apresentou a agenda da oficina e a metodologia, juntamente com as 

atribuições do Plano Diretor. Dividiu as pessoas em 2 grupos para discussão das 

potencialidades e fragilidades do município e distribuiu tarjetas para escreverem. 

Um líder de cada grupo foi convidado a apresentar os resultados à frente. 

 

POTENCIALIDADES: 

Grupo 1 – distribuição de água e acesso à água é suficiente, a água é de qualidade e 

não tem falta. O turismo também é um potencial, principalmente de beleza cênica e de 

ecoturismo, além de pousadas (como a Alto do Tocantins), festas, a pecuária e Miracaxi. 

Grupo 2 –  A UFT possui cursos importantes em um espaço físico satisfatório. O hospital 

é modelo e atende bem a população. Ademais, é preciso explorar as possibilidades 

turísticas de Miracema, a fim de possibilitar o desenvolvimento social e econômico. Por 

fim, é necessário realizar atividades nos espaços a serem preservados, no sentido de 

conscientizar as pessoas no sentido de para compreender e manter os bens públicos e 

naturais da cidade.  
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FRAGILIDADES: 

Grupo 1 –  educação, no sentido de ampliação da oferta de cursos e manutenção de 

formandos; o colégio militar tem vagas limitadas e poderia ampliar oferta de cursos bons. 

A criação de ciclovias para a segurança dos ciclistas; a geração de emprego e renda A 

recuperação do córrego do Correntinho, que está deteriorado; a Promotora propôs a 

criação de uma Unidade de Conservação para proteção das nascentes dos córregos 

municipais, além da instalação da ETE e proteção dos recursos hídricos. 

Grupo 2 – o deslocamento das pessoas até a UFT do campus novo, pois atualmente é 

complicado, visto a distância e as condições de acesso. Outro ponto negativo é em 

relação à capacitação da população para receber os turistas. 

Foi apresentada uma discussão sobre formas de aumentar a participação popular com 

divulgação nos postos de saúde, igrejas e mídias. Outro ponto de debate foi sobre a 

utilização do Rio Tocantins e do lago para piscicultura. A segurança pública foi outro 

assunto muito comentado. Willian recordou que há um plano de contingência da 

represa. 

A segunda atividade consistiu em apresentar no território dos pontos apresentados. 
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Foto 1 – Participantes na atividade em grupo 
na Oficina II 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Apresentação das contribuições na 
Oficina II 

Fonte: Arcadis, 2020. 

  
Foto 3 – Apresentação das contribuições na 
Oficina II 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 4 – Painel de contribuições na Oficina 
II 

Fonte: Arcadis, 2020. 
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA III - ÁREA RURAL  

 

Município: Miracema do TO 

Local: Assentamento Irmã Adelaide - Escola 

Data: 11/03/2020 

Hora de Início: 09:50 

Hora de Término: 11:30 

Duração: 1h40 

Arcadis: Elisa e Daniel 

Moderador: Elisa 

Número de participantes: 21 

 

A oficina foi iniciada as 9h50. Willian fez a abertura e convidou o Vereador a se 

pronunciar, que fez uma reza e explicou que todas as crianças levaram bilhetes para os 

pais e que foi afixado cartazes nos locais públicos do assentamento. O Prefeito Saulo 

foi convidado a falar e disse que espera que os presentes levem os resultados da oficina 

para o restante da comunidade. Willian apresentou o Núcleo Gestor e passou a palavra 

para a Arcadis. 

A Arcadis começou apresentando a empresa e a agenda da oficina, as atribuições de 

um Plano Diretor e a metodologia da oficina. 

Um senhor disse que Miracema tem um privilégio com a presença do lago que pode 

ajudar a criar peixe e a pescar, e que conseguiram um consórcio com permissão do 

governo estadual para piscicultura. No município produzem mandioca, milho, abacaxi, 

farinha que, na opinião dele, são poucas opções de produção. 

O representante do assentamento PA Universo falou das dificuldades do 

assentamento, sendo a principal a falta d’água, mesmo estando a apenas 5km do lago 

da represa. 

Senhora disse que as crianças estão necessitadas de um colégio de excelência, pois 

atualmente não dispõem de uma quadra e há também problema de esgotamento. Além 

disso, pontuou que precisam de um “quebra mola”, pois os caminhões passam muito 

rápido na área ocupada. Também é necessário uma caixa d’água, dados os problemas 

de falta de água. 

Janaína disse que tem problema de transporte, e há crianças que levam 3h para chegar 

na escola, o que faz com que percam aulas. 

Maria Eduarda sai de casa as 4h e só chega as 6h, o que é muito difícil. 

Neide fala sobre a falta de professor na escola. 
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Antônio Cláudio mora há 10 anos no assentamento Irmã Adelaide. Ele informa que 

existe muita falta d’água no verão e que a água possui muito ferro. Ressalta também a 

ausência de áreas de lazer para as crianças. A questão do lixo também é pontuada, 

sendo o descarte inadequado um problema, pois é jogado em qualquer lugar. 

Taís Lima, residente do Adelaide, graduada em serviço social, aponta que a vivência 

da oficina reflete a zona rural, mostrando as dificuldades de acesso, mas é muito bom 

que a oficina esteja aproximando o campo da cidade e que o debate público é importante 

para todos. 

Selma do PA Vitória, afirma que os moradores passaram 30 dias sem água, e foi a  

cisterna que a igreja católica fez para acumular água de chuva que ajuda nos momentos 

difíceis, como uma vez em que tiveram problema na bomba e a cisterna os salvou. Diz 

também que a água é barrenta, o que faz com que as crianças fiquem doentes. O 

deslocamento também é problema, devido à qualidade das estradas. Além disso, as 

escolas estão com problemas estruturais. 

Aluno disse que o prefeito veio só por causa das eleições. E que as turmas estão juntas, 

o banheiro tem problema de fossa, o lanche não é bom e falta quadra. 

Vereador disse que o momento de participação popular é raro e tem que ser valorizado. 

Temos que dar valor a água também. Aponta que há um lixão onde o lixo é depositado, 

mas que as pessoas não o utilizam.  

Vanessa pediu para o prefeito olhar pela escola e pediu um quebra-molas para as 

carretas não correrem na área do assentamento. Agradeceu o posto de saúde novo, 

mas que precisa de mais médicos. 

Fernanda, secretária municipal de educação, explicou a questão de divisão de poderes, 

já que uma parte é do INCRA, outra do estado e outra do município. O município recebe 

apenas 36 centavos por aluno para merenda. E, vale ressaltar que há 11 escolas 

municipais, sendo 4 delas rurais. 

Prefeito fez o encerramento e no final foi passado um vídeo com as condições do lixão 

do assentamento. 
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Foto 1 – Participante durante contribuição na 
Oficina III 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Vereador durante contribuição na 
Oficina III 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

 

Foto 3 – Secretária de Educação durante 
contribuição na Oficina III 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 4 – Prefeito durante contribuição na 
Oficina III 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 



Página 1 de 4 
 
 
 

ATA DE REUNIÃO – Oficina com NÚCLEO GESTOR, 

SECRETÁRIOS E PREFEITO MUNICIPAL 

 

Município: Miracema do TO 

Local: Paço municipal – gabinete do prefeito 

Data: 09/03 

Hora de Início: 09h30 

Hora de Término: 12h15 

Duração: 2h45 

Equipe Arcadis: Elisa e Daniel 

Condução: Elisa 

 

A Arcadis iniciou a reunião apresentando sua equipe e solicitando que todos os 

participantes se apresentassem. Em seguida, esclareceu que os objetivos da reunião 

seriam: o alinhamento de expectativas sobre o Plano Diretor, a pactuação de 

competências e responsabilidades dos atores envolvidos no processo, a identificação 

de fragilidades e potencialidades do município e a programação das atividades 

seguintes em campo. Para tanto, a empresa discorreu a respeito do conteúdo de um 

Plano Diretor e das leis orientadas por ele, das estratégias do Processo Participativo, 

das responsabilidades da Neoenergia, da Arcadis, do Núcleo Gestor e do Grupo 

Técnico, além de apresentar as reuniões, audiência e oficinas programadas para os dias 

seguintes. Para identificar as expectativas dos participantes em relação ao Plano 

Diretor, bem como as potencialidades e as fragilidades do município, a Arcadis moderou 

duas rodadas de discussões em grupo, em que os participantes se dividiram para 

compartilhar e discutir suas opiniões. Estas opiniões foram apresentadas por um 

representante de cada grupo, por meio de frases escritas em tarjetas de papel afixadas 

em um painel e organizadas por temas, para que todo o conteúdo ficasse visível a todos 

os participantes. 

A seguir, apresenta-se um resumo do conteúdo apresentado e discutido: 

Sobre o processo participativo, João (do marketing da prefeitura) questionou se seria 

possível a realização de outros encontros sem a presença da Arcadis, ao que a empresa 

respondeu que sim, e é recomendado para ampliar a participação. Além disso, a Arcadis 

apontou  que é um “braço técnico” no processo e a equipe da prefeitura pode realizar 

atividades complementares. 

Na primeira atividade em grupos, buscando compreender as expectativas dos 

participantes, foram colocadas questões de zoneamento e áreas de preservação. Em 

relação ao município como um todo, o turismo foi mencionado diversas vezes como 

norteador do desenvolvimento, além da preocupação com  loteamentos e ocupações 

irregulares. João (marketing) explicou a situação de Miracema que, por ter sido capital 



Página 2 de 4 
 
 
 
na formação do Tocantins, possui investimentos não finalizados e há um sentimento de 

abandono pela população. 

Em relação à identificação das Potencialidades e Fragilidades, apresenta-se um resumo 

dos resultados: 

Potencialidades: 

Grupo 1 – recursos naturais com potencial turístico; eventos tradicionais (festas, 

quadrilhas, evento gastronômico – gastromira e miracaxi); localização geográfica(se 

situa no no centro do estado; se a hidrovia funcionasse seria ótimo e estão próximos de 

Palmas e da Rodovia Belém-Brasília); agricultura e agropecuária (tanto agricultura 

familiar quanto produção em larga escala); usina de energia solar fotovoltaica. 

Grupo 2 – polo universitário (há um campus da UFT, poderia desenvolver a cidade já 

pensando nos novos cursos que vão chegar; turismo (praias de Rio); Agronegócio já 

desenvolvido e tem mais potencial para continuar se desenvolvendo. 

Grupo 3 – turismo (belezas naturais e eventos); localização privilegiada  (proximidade 

com a BR e com Palmas, facilitando o deslocamento); rede bancária (4 agências); 

instituições de ensino (tem UFT e outras faculdades privadas, porém a UFT fica afastada 

da área urbana. Isso causa dificuldades de mobilidade, dessa forma, é preciso pensar 

em como abordar isso no plano diretor). 

Fragilidades: 

Grupo 1 – infraestrutura para o turismo (melhorar a rede hoteleira e o acesso aos pontos 

turísticos); depredação dos recursos naturais(água da cidade vem do córrego 

Correntinho, que já está degradado. O Córrego Cipó e Saltinho também estão em 

baixa); população desmotivada (Belém-Brasília não atravessa o município, a capital 

deveria permanecer no município por 2 anos e ficou 1 só. Além disso é preciso pensar 

em potencial turístico e na população universitária para melhorar essa condição). 

Grupo 2 – grande extensão territorial urbana acaba criando muitos vazios e deixando 

infraestrutura e serviços públicos mais caros; ausência de código de edificações; baixa 

arrecadação de tributos municipais, dificultando o investimento; bloqueios judiciais.  

Fala do prefeito: há 17 assentamentos, com mais 2 em fase de criação. Segundo ele, o 

INCRA “virou as costas”. A estrada, o transporte escolar, o poço artesiano e até a conta 

de energia é responsabilidade do município. O entulho, por exemplo, é coletado pela 

prefeitura gratuitamente. Os lixos da farmácia e outros lixos hospitalares também são 

coletados pela prefeitura. Do mesmo modo, a iluminação pública é a prefeitura que 

paga. Ou seja, há uma grande dependência da população para com o serviço púbico, 

mesmo os que já são custeados pela própria população em outros municípios. Para ir à 

UFT, a prefeitura fornece ônibus noturno, mas a área é escura e insegura. Ele aponta 

que, atualmente, Miranorte é referência para Miracema. Como Miracema não possui 

Plano Diretor e área industrial, acabou perdendo investimentos. A BRK, concessionária 

de saneamento, começou a fazer uma rede coletora de esgoto no bairro Santa 

Filomena, e agora estão criando uma também no Universitário – contudo, a população 

reclama do pagamento. Não há área para criar um cemitério (o atual está com a 

capacidade esgotada) nem para área industrial. A alíquota do IPTU é muito baixa 

(prefeito paga R$16 – ou seja, em 15 anos contribuiu com R$218, por exemplo), é 

preciso verificar na arrecadação escrituras. Por fim, é pontuado que, antigamente, áreas 
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públicas foram doadas para as pessoas, o que fomentou o espraiamento da malha 

urbana. 

Grupo 3 – infraestrutura (pública e privada, faltou investimento e o que existia foi se 

deteriorando. Tiveram avanços como a calçada solidária -prefeitura paga a mão de obra 

e parte do material, e o morador entra com cimento, faixa de dilatação, lixeira. Teve 

ação civil pública há muitos anos para fazer plano diretor. A iluminação pública é antiga, 

ausência de mobilidade (transporte, ciclovia, calçada) para UFT. A malha asfáltica está 

deteriorada; alta dependência do poder público para empregos; falta de investimento 

privado, mas que está melhorando com o turismo; colaboração social ( mentalidade 

desgastada com traumas, além de problemas de consciência da população com 

preservação ambiental e com limpeza pública). 

Prof. Genes - Plano diretor: tentaram viabilizar com a UFT, mas o custo não deu certo. 

A Neoenergia, quando ofereceu o projeto, viabilizou o desenvolvimento. Se preocupa 

em relação à participação pública e que o processo participativo seja válido. 

Grupo 3 – o que queremos: campanha educacional na base, com potencial turístico, 

preservação ambiental, turismo ecológico, visão empreendedora; potencializar turismo 

e cultura (antigamente tinha blocos de carnaval e festa em clube, mas há mais de 10 

anos não existe– o clube está abandonado e aguardando revitalização); potencializar o 

agronegócio de forma sustentável; fortalecimento cultural, a partir do histórico de 

Miracema e da criação de um memorial; preservação ambiental; incentivo ao 

empreendedorismo.  

Professor: aponta que o plano diretor deveria melhorar a questão de ruídos com bares 

em locais inadequados – Arcadis respondeu que isso vai ser estudado, mas o Plano 

Diretor não é o instrumento que define posturas.  
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Foto 1 – Apresentação da Arcadis na Oficina 
inicial  

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Painel de contribuições da Oficina 
inicial  

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

 

Foto 3 – Participantes na atividade em grupo 
na Oficina inicial  

Fonte: Arcadis, 2020. 
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