
Página 1 de 8 

ATA DE REUNIÃO – 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Município: Miracema do Tocantins 

Local: Câmara Municipal 

Data: 29/09/2020 

Hora de Início: 19h15 

Hora de Término: 20h30 

Duração: 1h15 

Equipe Arcadis: Elisa, Daniel e Kevin 

Apresentação: Elisa 

Em virtude da ocorrência da pandemia do novo Coronavírus, causador da doença conhecida 

como Covid-19, e respeitando as recomendações de distanciamento social, a atividade foi 

realizada por vídeo conferência, por meio do aplicativo BlueJeans, e transmitida pelo YouTube.  

Desta forma, os participantes poderiam acessar a atividade via BlueJeans por meio do link a 

seguir:  

https://bluejeans.com/8165283430  

A transmissão também foi realizada ao vivo por meio do Youtube, podendo ser visualizada por 

pelo seguinte link:  

https://www.youtube.com/watch?v=iOx2EzGkSKc 

Número de visualizações: 233 (acesso em 16/11/2020). 

Número de espectadores ao vivo que assinaram a lista de presença: 21. 

 

Vale destacar que, por meio do canal do Youtube, a Audiência Pública pode ser acessada por 

todos os interessados no assunto. Além do debate proporcionado ao término das 

apresentações, o canal de discussões continua aberto aos interessados por meio das seguintes 

plataformas:  

Youtube, BlueJeans e exibição em espaço público aberto. 

Esta Audiência Pública teve como objetivo apresentar e discutir as propostas de diretrizes de 

desenvolvimento e de zoneamento do município de Miracema do Tocantins. As propostas 

apresentadas comporão o Plano Diretor, instrumento que orienta o desenvolvimento da cidade, 

visando melhorias para a vida da população nas áreas urbanas e rurais.  

Participaram pelo Youtube e preencheram a lista de presença as pessoas listadas no ANEXO A 

- YOUTUBE 

Participaram pela plataforma Blue Jeans as pessoas listadas no ANEXO B – BLUEJEANS 

Participaram presencialmente, via transmissão da live em espaço público aberto as pessoas 

listadas no ANEXO C - EXIBIÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO ABERTO 

 

https://bluejeans.com/8165283430
https://www.youtube.com/watch?v=iOx2EzGkSKc
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• A introdução da Audiência Pública foi feita pelo Daniel. Iniciou-se com o esclarecimento 

da presente situação de pandemia e suas implicações nas atividades presenciais nessa 

segunda etapa. As atividades técnicas, por outro lado, continuaram ininterruptamente 

em São Paulo. Também esclareceu a possibilidade de acompanhar a audiência através: 

o Do YouTube, por meio de transmissão online ao vivo (live), com comentários ao 

vivo, sem restrições. Link da gravação: youtube.com/watch?v=iOx2EzGkSKc 

o Do BlueJeans, aplicativo online de vídeochamada, com acesso irrestrito, de 

qualquer cidadão miracemense interessado em participar com voz e vídeo 

o Retransmissão da live do YouTube, utilizando-se de projetor e som em área 

aberta, respeitando regras de distanciamento, para a população que tenha 

dificuldade de acesso via internet. Esta ocorreu ao mesmo tempo que a 

audiência, às 19h do dia 29/09, na Praça Derocy Moraes – Centro de Miracema 

do Tocantins. 

• Na introdução, Daniel esclareceu que a participação é possível nos três meios de 

exibição: seja através de comentários no Youtube, ou através de participação na 

videochamada, no BlueJeans, ou através de comentários feitos na exibição na Praça 

Derocy Moraes, enviada aos apresentadores da audiência por formas online 

(comentários no Youtube, Whatsapp, etc.) 

• Em seguida, a abertura da audiência foi realizada pelo engenheiro ambiental Willian, 

coordenador da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, às 19h15 horas. 

• O engenheiro Willian iniciou agradecendo a presença e ressaltando a importância da 

participação da população nesse Plano. Destacou os benefícios que o Plano pode trazer 

ao município e que com a participação e manifestação de todos, importantes para a 

elaboração do Plano. 

• Em seguida, a palavra foi passada à promotora Sterlane. A promotora discorreu sobre a 

responsabilidade urbanística, ambiental, econômica, turística etc. do papel do coletivo 

para a luta dos direitos coletivos da comunidade e sociedade. Ressaltou a suma 

importância da participação popular. Agradeceu ao município e parabenizou o trabalho 

da Arcadis e da gestão pública. 

• O orador, Daniel, se referiu a importância do preenchimento da lista de presença, feita 

via formulário online e presencial, no caso da exibição presencial. Em seguida, 

estabeleceu os combinados: trata-se da ordem de apresentação e as orientações para 

as pessoas presentes em cada uma das formas de participação. 

• 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 e onde 

– e em quais aspectos - pode influenciar no contexto municipal. Exibiu as etapas de 

trabalho em conjunto com as formas de participação da população, em cada uma delas. 

Discorreu sobre o diagnóstico do município, bem como os zoneamentos propostos para 

a área rural e para a área urbana. Apontou que todos os documentos do processo, 

inclusive a apresentação que foi utilizada, está disponível no website do Plano Diretor. 

• Logo após a apresentação, foram abertas as inscrições para realização de perguntas, 
dúvidas e sugestões. A palavra foi passada ao Daniel, para moderar as perguntas nas 
diversas plataformas. A  seguir apresenta-se um resumo da fala de cada participante, 
bem como a sua plataforma de pergunta: 

o Wagner, na plataforma BlueJeans, com voz e vídeo, parabenizou o trabalho, 
dizendo que foi bem estruturado, trazendo os aspectos de mobilidade e 
ocupação urbana, além dos aspectos ambientais, com ênfase nas regiões de 
veredas. Essa região é bastante degradada e é uma área de bastante relevância, 
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e o Plano tem uma abordagem bastante válida quanto a preservação desses 
ambientes. Arcadis, em resposta, agradeceu o comentário e diz como a 
conservação do meio ambiente e a preservação dos recursos hídricos é uma 
demanda exigida pela população e trabalhada, portanto, no Plano Diretor. 

o Kelson, via comentário no YouTube, disse: “Foi comentado sobre a qualidade da 
água do Rio Correntinho. Está sendo realizado monitoramento físico-químico da 
qualidade desse corpo hídrico, uma vez que estamos a menos de mil e 
quinhentos metros do lixão?”. Daniel encaminhou a pergunta ao engenheiro 
Willian, respondendo-nos que existe uma ação civil pública em que o município 
está respondendo. É feito, portanto o monitoramento do córrego Correntinho, 
respondendo ao ministério público periodicamente, de acordo com o 
monitoramento feito pela BRK, responsável pelo abastecimento d’água do 
município, que é retirado do córrego Correntinho. Visto tal fato, a BRK é 
obrigada realizar testes de qualidade d’água, sempre buscando melhorar mais. 

o A propotora Sterlane gostaria de falar sobre o assunto provocado pelo Kelson, 
e diz que, na época do inquérito civil público, não foi constatado a possibilidade 
de que o córrego fosse contaminado pelo lixão. O que foi constatado pelo 
ministério público é que a barragem estava retirando sedimentos do fundo do 
córrego e isso estava deixando a água amarelada, porém isso não é de 
contaminação do lixo. 

o Kelson pergunta se todos os parâmetros são feitos considerando os metais 
pesados. Sterlane responde que não foi necessário entrar com ação, visto que 
a fiscalização é feita sobre a BRK, para sim constatar se existem metais pesados. 
O ministério público constatou a inexistência de metais pesados no 
Correntinho. 

o Daniel destaca a importância do preenchimento da lista de presença, disponível 
via link no Youtube e no Bluejeans 

o Daniel pergunta sobre a possibilidade de encerrar a audiência pública, dado a 
falta de novas perguntas. Arcadis inicia o encerramento, porém Daniel devolve 
a palavra à Wagner, que gostaria de comentar sobre a questão da mobilidade. 
Ele pergunta se o Plano Diretor propõe soluções de mobilidade para a cidade. 
Arcadis o responde, visto que o Plano propõe um estudo de viabilidade para a 
implantação de transporte público na cidade, caso este se mostre viável. A 
universidade tem estudos sobre a demanda do transporte coletivo, porém a 
equipe da Arcadis pode levar essa demanda também junto a prefeitura. 

• Daniel encerra e lembra sobre o preenchimento da lista de presença. A promotora 
Sterlane agradece a participação de todos. Willian reforça a importância da população 
em geral e destaca que o material do Plano Diretor está disponível no website. Convida 
também para as oficinas do dia seguinte. Em suma, o Plano Diretor vai ajudar a organizar 
a cidade. Por fim, conclamou à população por mais participação. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura 1 - Usuários presentes na videochamada durante a apresentação da audiência pública 

 

Figura 2 - Fotografia da audiência pública sendo exibida na Praça Derocy Moraes – Centro de 

Miracema do Tocantins. 
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Figura 3 - Captura de tela da fala do Wagner, via aplicativo BlueJeans 

 

Figura 4 - Captura de tela da gravação da audiência, disponível no YouTube. Destaque para os 

números: 227 visualizações, com 14 marcações de "gostei". Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=iOx2EzGkSKc. Acesso em 13/10/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=iOx2EzGkSKc
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Figura 5 - Número de participantes na transmissão ao vivo do YouTube 
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LISTAS DE PRESENÇA 

ANEXO A - YOUTUBE 

NOME ORIGEM EMAIL TELEFONE 

KELSON DIAS GOMES setor rodoviário kelsonbio@gmail.com  63984092955 

Willian Pereira Sousa Prefeitura wpsengenharia@gmail.com 63992006840 

Lusiane Moura de Sousa Flamboyant II mouradesousa@hotmail.com (63)984369591 

Ronaldo Machado 
Marques UFT ronaldomarques@uft.edu.br 63 984064425 

Sheila Tais Rauch Flamboyant II she.rauch@gmail.com 63 984250814 

Leila Galvão Matias Universitário leila_galvao@hotmail.com 63984699528 

Daniel Saraiva de Rezende Ruraltins daniel.rezende1981@hotmail.com 63981426646 

Amanda Paulista de Souza    
Marcus Vinicius Borges 
Rocha Setor universitário rochaviniciusuft@gmail.com 63984336383 

Denise Brito  Centro  denise_fixa@hotmail.com 63984697340 

José António Pereira 
Moraes  

Setor 
Universitário  Tonnymoraes2018@gmail.com 063984879047 

Jhonatas Alves Miranda 
Prefeitura de 
Miracema jhonatasmiranda549@gmail.com 63992003810 

Thaller Rogério de Castro 

Conselho 
Comunitario de 
Segurança thallerr1@hotmail.com 63 98462 7788 

Eduardo Palhano de 
Barros São Paulo eduardo_palhano@hotmail.com  
Isabel Santos de Melo São Paulo/SP isabel.melo@usp.br 11981045387 

Maria Tereza Morais 
milhomem Setor universitário mariaterezamilhomem@gmail.com 63984298016 

Ele Pedro Alves Barbosa 
RURALTINS - 
MIRACEMA epab.as16@gmail.com  

Manoel Da Sucam centro manoelzinho_sucam@hotmail.com 63984395287 

Wagner Lemos Martins 

Universidade 
Federal do 
Tocanitns wagnerlemos@uft.edu.br 63981205226 

Fernanda Laham ARCADIS  fernanda.correa@arcadis.com 11987810701 

VALTEIR PEREIRA FILHO PREFEITURA VALTEIRPFILHO@GMAIL.COM 63984720215 

 

ANEXO B – BLUEJEANS 

NOME ORIGEM EMAIL TELEFONE 

Wagner Lemos Martins 

Universidade 
Federal do 
Tocanitns wagnerlemos@uft.edu.br 63981205226 

Willian Pereira Sousa Prefeitura wpsengenharia@gmail.com 63992006840 

Sterlane Castro Ferreiras Ministério Público   
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ANEXO C - EXIBIÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO ABERTO 

 


