ATA DE REUNIÃO – OFICINA PARTICIPATIVA NO ASSENTAMENTO
BREJINHO
Município: Miracema do Tocantins
Local: Escola Rural
Data: 29/09/2020
Hora de Início: 9h30
Hora de Término: 10h30
Duração: 1h00
Equipe Arcadis: Elisa e Kevin
Apresentação: Elisa

Número de participantes: 10
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A introdução da reunião foi feita pelo Willian. Esclareceu-se que o objetivo da reunião
era trazer para as principais lideranças do assentamento rural de Brejinho o estágio até
então atual do desenvolvimento da elaboração do Plano Diretor Municipal.
Em seguida, Arcadis iniciou a apresentação da Arcadis e Neoenergia. Explanou a
situação que leva a produção do Plano Diretor Municipal e quais são as principais
implicações para a população, focando no âmbito rural. Destacou-se a importância da
participação de todos. Citou que, no caso do assentamento, não há acesso a corpos
d’água superficiais, como córregos ou rios, o que dificulta o acesso à água. A maior parte
da água potável é obtida por nascentes. Houve nascentes que foram roçadas, e assim
acabaram por secarem. Fim da apresentação. Arcadis abriu o espaço para dúvidas ou
sugestões.
Após curto tempo de silêncio, Willian perguntou como era o acesso à internet. No geral,
as pessoas disseram que existe.
Em seguida, um participante disse que a questão da água é uma questão muito séria. O
município tem várias nascentes, mas é necessário estudar como abastecer as áreas.
Existem caminhões pipa para levar a água ao povoamento novo. Não existe uma
eficiência no abastecimento d’água. Na agrovila existe água encanada. A obra foi do
INCRA, mas houve uma falha na integridade da cobertura da instalação. Arcadis, em
resposta, disse que é importante a elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural
Sustentável, e assim incluir a questão do abastecimento d’água.
O participante seguiu e disse que as nascentes e córregos existentes foram assoreados
principalmente devido à construção da rodovia estadual.
Gyllhemberg, do Ruraltins, disse que é importante o processo de individualização da
terra, para a obtenção de direitos.
Arcadis, em seguida, perguntou quantas famílias existem no assentamento. A resposta
foi setenta e uma (71).
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Outra participante afirmou que há uma grande distância da fonte de abastecimento até
as propriedades mais extremas. Arcadis a perguntou qual é a maior parte da produção,
e ela a respondeu que é de gado. Perguntou se existe alguma associação, e então Maria
Inês afirmou que, no começo, houve associações. Obtém-se auxílio de outras
governanças, mas do INCRA, não há.
Iniciou-se uma discussão geral, de onde se entende que há a necessidade do
estabelecimento de diversos poços, para acessar água através de lençóis freáticos.
Willian, em seguida, perguntou se há problemas com lixo. A mesma participante afirmou
que existe, principalmente porque cada um cuida do seu, então se vê lixo largado nas
estradas ou até mesmo na vila. Maria Inês afirmou que houve um tempo em que o
prefeito prometeu colocar uma caçamba. Disse também que não há tanto lixo caseiro,
mas sim do terreno, como galhos e folhas. Arcadis concluiu que uma boa solução seria
um centro de compostagem.
Nos momentos seguintes, a reunião se encerrou.
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Figura 1 - Fotografia do momento inicial da apresentação no assentamento de Brejinho,
mostrando alguns dos participantes, apresentação da Arcadis e, ao fundo, o projetor e telão,
levados para melhor exposição das informações para a população sobre o Plano.

Figura 2 - À direita, colaboradora da Arcadis segue com os formulários e as caixinhas para coleta
deles em direção à entrada, para sugerir o preenchimento dessas fichas junto com a lista de
presença

ANEXO A – LISTA DE PRESENÇA

ATA DE REUNIÃO – OFICINA I – TEMA: ÁREA RURAL
Município: Miracema do Tocantins
Local: Câmara Municipal
Data: 30/09/2020
Hora de Início: 9h15
Hora de Término: 10h15
Duração: 1h00
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=f84utKsnw2s
Número de visualizações: 93 (acesso em 16/11/2020).
Número de espectadores ao vivo que assinaram a lista de presença: 16.
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.
Lembrando que, no caso da audiência pública, houve a 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.
No entanto, visto que as oficinas ocorrem em horários durante o dia, devido à exposição do sol
e as altas temperaturas presentas, não foi disponibilizado a opção de assistir a audiência na
praça para as oficinas.
Esta oficina teve como objetivo apresentar e discutir as propostas de diretrizes de
desenvolvimento e de zoneamento do município de Miracema do Tocantins, semelhantemente
à Audiência Pública, mas com apresentação e debates voltados para temas relacionados à área
rural do município. 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
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A introdução da Oficina se iniciou semelhante à Audiência Pública que ocorreu no dia
anterior, e também 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; e
o A transmissão em espaço aberto, que ocorreria na Praça Derocy Moraes, foi
cancelada devido às altas temperaturas durante o dia.
Na introdução, Daniel esclareceu que a participação é possível nos dois 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, Arcadis esclareceu a estrutura da Oficina, que é composta pela abertura,
em seguida com rápida apresentação de slides e então será aberto o espaço para a
participação de todos.
A abertura da audiência foi realizada pelo engenheiro ambiental Willian, coordenador
da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, representante da prefeitura.
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 Arcadis iniciou sua apresentação agradecendo a presença de todos.
Mostrou o conteúdo da oficina e retomou o que foi apresentado anteriormente, na
audiência. 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. Apresentou os potenciais a
serem explorados e fragilidades a serem minimizadas. Apresentou o zoneamento rural
e as principais diretrizes e intenções em cada uma das zonas. Apontou que todos os
documentos do processo, inclusive a apresentação que foi utilizada, está disponível no
website do Plano Diretor.
Logo após a apresentação, iniciou-se o momento aberto 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, sugeriu que o IDH de
Miracema ficasse explícito, visto que a realidade social e econômica é destacada
ao longo do Plano. Wagner acredita que é importante para o IDH receber
destaque. Arcadis agradeceu a sugestão e disse que esse fator será incorporado
na oficina seguinte e também é existente no Plano.

o

•

Ronaldo Machado, na plataforma BlueJeans, com voz e vídeo, parabenizou a
apresentação e expõe uma preocupação com os órgãos que tem
responsabilidade com as questões rurais não executem as políticas propostas
pelo Plano Diretor, por exemplo o incentivo ao cooperativismo e políticas de
preservação. Ronaldo se pergunta se essas políticas serão atendidas. Também
questiona o foco no Plano nos assentamentos rurais, e pergunta sobre questões
de acessos, estradas e ramais para propriedades fora dos assentamentos.
Encerra a pergunta com a sua preocupação na prática efetiva do Plano, após sua
aprovação. Arcadis concorda e responde que a participação popular é essencial
para a cobrança da prática do plano. O fato do Plano Diretor virar uma lei obriga
que as diretrizes sejam seguidas, mas é necessário a cobrança dos
representantes políticos por parte da população, para garantir que as diretrizes
sejam de fato cumpridas. Também reforça que existem diretrizes para
fortalecer pequenos produtores e produtores familiares recebam auxílio
através da Zona de Produção Sustentável. Além disso, a questão de mobilidade
está inserida no Eixo de Desenvolvimento específico.
o Daniel passa a palavra para a promotora Sterlane. Sterlane comenta sobre o
assunto da cobrança da execução do Plano e reforça que o papel do ministério
público é esse. Será feito o acompanhamento e cobrança da execução das
diretrizes do Plano.
o Daniel pergunta se mais alguém do BlueJeans quer se manifestar. Passa a
palavra então para Ronaldo. Ele pergunta se existe um cronograma de ações,
quais as ações prioritárias, e se isso é de responsabilidade da Arcadis ou do
município. Arcadis responde que a parte de elaboração do Plano é da Arcadis,
porém após a finalização da minuta, é papel da prefeitura a aprovação e
atendimento das diretrizes dentro dos prazos estipulados.
o Daniel agradeceu a Elisa e então leu o seguinte comentário do Youtube do
Cristóvão Alves Feitosa: “parabéns pelo diagnóstico. Bem detalhado. A minha
dúvida é em relação a valores de onde virão e vontade política, como sencibilizar
realmente todos os atores responsáveis?”. Arcadis responde que isso reforça,
novamente, a participação popular. Nota-se uma grande participação na
primeira etapa e nessa segunda. É importante que a população faça suas
reivindicações para seus representantes no governo. A comunidade, como um
todo, deve se apropriar deste Plano para a cobrança da efetivação das
diretrizes.
o O engenheiro Willian complementa a resposta anterior e reforça que as metas
devam ser alcançadas no período de validade do Plano, de 10 anos. Após esse
período, na revisão é quando serão confirmadas as diretrizes atendidas, ou não.
Durante sua vigência, cada problema é direcionado para a secretaria
responsável: mobilidade, meio ambiente etc. As metas são definidas dentro da
realidade do município, e afirma realmente acreditar que elas possam ser
alcançadas.
o Daniel passa a palavra para Sterlane, visto que não há novas perguntas no
Youtube. Sterlane responde a Cristóvão, esclarecendo que, por força de lei, a
execução das propostas é obrigatória, após a aprovação. É definido os prazos
para cumprimento, e caso não seja feito, é definido pelo ministério para a
obrigação da realização. Arcadis encerra, colocando que o Plano Diretor deverá
ser englobado nas diretrizes orçamentárias do município. Daniel revisa se há
novas perguntas, e então abre espaço para o encerramento.
O engenheiro Willian comenta como é importante a participação pública e
transparência governamental. O processo de elaboração do Plano recebeu grandes
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esforços para continuar independentemente da pandemia, através desses processos
propostos, para promover a participação popular democrática.
A promotora Sterlane esclarece que será aberto um protocolo para participação popular
a partir daquele momento, valendo por 30 dias, através de link online ou ficha de
preenchimento em locais estratégicos do município.
Daniel retoma uma pergunta recebida após o encerramento. A pergunta é também de
Cristóvão Alves Feitosa: “como representante de um associação, gostaria te ter uma
cópia do plano, onde devo conseguir?”. Arcadis responde que todos os materiais
produzidos são disponibilizados no website do Plano Diretor. Visto, também, que o
Plano ainda está em elaboração, a versão final será divulgada assim que estiver
finalizada.
Daniel encerra e dá um lembrete da oficina que ocorrerá em alguns momentos após
essa, a Oficina Urbana. Todos agradecem e se despedem.
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Figura 3 - Reunião feita com a promotora Sterlane - mesmo local de transmissão da audiência
pública e oficinas

Figura 4 - Usuários presentes na videochamada durante o debate da oficina. Além dos usuários
visíveis abaixo, também estava presente e online a promotora Sterlane.

Figura 5 - Captura de tela da fala do Willian, via aplicativo BlueJeans

Figura 6 - Captura de tela da gravação da audiência, disponível no YouTube. Destaque para os
números: 84 visualizações, com 6 marcações de "gostei". Além disso, como exibido à direita da
figura, está disponível a reprodução do chat que ocorreu ao vivo, durante a transmissão.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f84utKsnw2s. Acesso em 14/10/2020.

Figura 7 - Número de participantes na transmissão ao vivo do YouTube

LISTAS DE PRESENÇA
ANEXO A - YOUTUBE
NOME
Jhonatas Alves Miranda
Lusiane Moura de Sousa
Jakeline Tavares Noleto
Maciel

ORIGEM
Prefeitura
Flamboyant II

Universidade
Federal do
Wagner Lemos Martins
Tocantins
Daniel Saraiva de Rezende Ruraltins
Gyllhemberg N. Santiago
de Andrade
Ruraltins
FUNCIO PUB
RAIMUNDO CIRINO
CENTRO
Ana Maria da Conceição
Pereira Ramos
Cristiano Freire de Araújo Flanboyant
Setor Santa
Leandro Dias de Oliveira Filomena
Cynthia Cerqueira
Rodrigues
Centro
Laysa Gabriella Sales
Sousa
Ronaldo Machado
Marques
UFT
Willian Pereira Sousa

Prefeitura

Willian Pereira Sousa

Prefeitura

Luís Henrique Gomes
Valteir Pereira Filho

Prefeitura
Prefeitura

EMAIL
jhonatasmiranda549@gmail.com
mouradesousa@hotmail.com

TELEFONE
63992003810
(63)984369591

jakelinetnm@gmail.com

984165484

wagnerlemos@uft.edu.br
daniel.rezende1981@hotmail.com

63981205226
63 98142 6646
063
999863706

santiagodeandrade@hotmail.com
jbrcirino@hotmail.com
anaramosdc@gmail.com
agrofreire@hotmail.com

63 98429 7696
063 992441821
63984517393

leandrodias68@hotmail.com

063984628775

ronaldomarques@uft.edu.br

63984064425
(63) 99200wpsengenharia@gmail.com
6840
(63) 99200wpsengenharia@gmail.com
6840
(63)
lhengenheiroambiental@gmail.com 984053500
VALTEIRPFILHO@GMAIL.COM
63984720215

ANEXO B - BLUEJEANS
NOME

ORIGEM

EMAIL

Willian Pereira Sousa
Daniel Recco
Elisa Pennings
Ronaldo Machado
Marques
Sterlane Castro Ferreira

Prefeitura
Arcadis
Arcadis

wpsengenharia@gmail.com
daniel.recco@arcadis.com
Elisa.pennings@arcadis.com

Kevin Alves de Carvalho

Arcadis

UFT
ronaldomarques@uft.edu.br
Ministério Público
Kevin.carvalho@arcadis.com

TELEFONE
(63) 992006840

63984064425
(11)
979550440

ATA DE REUNIÃO – OFICINA II – TEMA: ÁREA URBANA
Município: Miracema do Tocantins
Local: Câmara Municipal
Data: 30/09/2020
Hora de Início: 14h20
Hora de Término: 16h00
Duração: 1h40
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=XUCOTbqaNaE
Número de visualizações: 233 (acesso em 16/11/2020).
Número de espectadores ao vivo: 14.
Vale destacar que, por meio do canal do Youtube, a Oficina 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.
Lembrando que, no caso da audiência pública, houve a 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.
No entanto, visto que as oficinas ocorrem em horários durante o dia, devido à exposição do sol
e as altas temperaturas presentas, não foi disponibilizado a opção de assistir a audiência na
praça para as oficinas.
Esta oficina teve como objetivo apresentar e discutir as propostas de diretrizes de
desenvolvimento e de zoneamento do município de Miracema do Tocantins, semelhantemente
à Audiência Pública, mas com apresentação e debates voltados para temas relacionados à área
rural do município. 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
A introdução da Oficina se iniciou semelhante à oficina anterior, que ocorreu pela parte da
manhã do mesmo dia, e também 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

•
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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; e
o A transmissão em espaço aberto, que ocorreria na Praça Derocy Moraes, foi
cancelada devido às altas temperaturas durante o dia.
Na introdução, Daniel esclareceu que a participação é possível nos dois 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, passou a palavra para o engenheiro Willian, coordenador da Secretaria do
Meio Ambiente e Turismo, representante da prefeitura, quem realizou a abertura da
audiência.
O engenheiro Willian iniciou agradecendo a presença e solicitando a 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.
Bernardo Klepa, professor, fez sua apresentação e ressaltou a potencialidade de
Miracema do TO, agradecendo a cada profissional que está participando e a todos
participantes.
Sterlane, promotora, fez sua apresentação e destacou a conquista e o valor do Plano
como patrimônio público. Disse também como a colaboração da população é
importante, solicitando a participação da comunidade. Ofereceu a colaboração do
ministério público para a elaboração e contribuições para o Plano Diretor.
Em seguida, Arcadis iniciou sua apresentação, agradecendo a presença de todos.
Mostrou o conteúdo da oficina e retomou o que foi apresentado anteriormente, na
audiência e na oficina. Destacou o foco na área urbana nessa oficina. 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. Apresentou os potenciais a serem explorados e
fragilidades a serem minimizadas. Apresentou o zoneamento urbano e as principais
diretrizes e intenções em cada uma das zonas. Demonstrou também que o perímetro
urbano deve ser reduzido, devido ao crescimento populacional previsto e melhor
aproveitamento das infraestruturas existentes e futuras. Apontou que todos os
documentos do processo, inclusive a apresentação que foi utilizada, está disponível no
website do Plano Diretor.
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Logo após a apresentação, iniciou-se o momento aberto 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, agradeceu a apresentação
e toda a equipe participante. Destacou que, no desenvolvimento econômico, é
interessante inserir o turismo e as atividades culturais, como o Miracaxi, as
colônias dos pescadores e as feiras gastronômicas, por exemplo. Outra questão
é sobre o zoneamento territorial, pensando na regularidade fundiária no
município e obtenção de títulos, se o zoneamento atende essa questão de
regularização. Wagner diz que também elogia as APPs e áreas reservadas nas
beiras de corpos d’água, dizendo que essa parte está bem detalhada no Plano.
Arcadis responde que as atividades culturais devem ser incluídas nas Políticas
Setoriais, de forma mais específica. Quanto a regulação fundiária, as regras de
ocupação e as qualidades dessas áreas são reforçadas via Plano Diretor. Em
relação à malha urbana, no traçado do perímetro, busca-se excluir as APPs para
evitar que aconteça um adensamento urbano nessas áreas, apesar de alguns já
existirem, busca-se reduzir as pressões sobre essas áreas de preservação
permanente.
Willian, ainda sobre a mesma questão, ressalta que até 2018 era
responsabilidade do município a emissão dos títulos. Porém, naquele ano, o
governo federal estabeleceu que títulos somente podiam ser emitidos via
georreferenciamento e, infelizmente, a prefeitura ainda não consegue oferecer
esse serviço.
Sterlane, comentando sobre a questão dos títulos, afirma que o ministério
público já entrou com ação civil pública para que todas as áreas urbanas sejam
regularizadas. Nessa ação, faltou o georreferenciamento, então está sendo feita
também via Plano Diretor, e portanto é questão de tempo que a regularização
aconteça.
o Daniel lê a seguinte pergunta de Lusiane Moura: “como definir as zonas da área
urbana, uma vez que a cidade se desenvolveu até o momento de forma mista?”.
Arcadis responde que se propõe que o uso de forma mista continue
acontecendo na zona urbana, somente evitando usos que gerem distúrbios a
vizinhança. Portanto, tanto o uso comercial, quanto o uso de serviços e
residencial possam continuar existindo de maneira harmônica na Zona Urbana.
o Daniel, em seguida, leu o seguinte comentário do Cristóvão Alves Feitosa:
“Miracema tem um grande potencial turístico e é histórica pela própria criação
do Estado, então tem a necessidade de equipamentos de artes. Auditório,
Museu,Teatro, etc. como lazer, entretenimento...”.
o Em seguida, Daniel deu a palavra a Ronaldo Machado, que possuía outro
comentário. Destacou que ele não notou nenhuma referência ao Córrego
Providência, somente o Córrego Correntinho. Arcadis, em resposta, agradeceu
a contribuição e, sobre o Correntinho, esclarece que houve maior foco nele
durante a oficina da Área Rural, devido a maior parte do seu corpo d’água estar
nessa área. Quanto ao Providência, é estabelecido a APP no seu entorno, para
garantir a sua qualidade e disponibilidade hídrica. As áreas próximas aos
córregos e rios deve ter usos que não agridam suas faixas de preservação, e
novas ocupações não devem ser estimuladas. A área de várzea do Correntinho
que está em área urbana fica dentro da delimitação de Zona de Preservação
Ambiental, coincidindo com a APP.
o Bernardo Klepa, aproveitando o assunto dos córregos, destaca como é
importante evitar o desmate da mata ciliar. Apesar do uso recreativo, o desmate
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ainda ocorre. Ele gostaria de saber como evitar a contenção do desmatamento,
feita pelos próprios proprietários. Em resposta, o engenheiro Willian retomou
uma ação, feita pela prefeitura, em conjunto com o Ruraltins e outras entidades,
autuou diversos proprietários que desmataram ilegalmente. Hoje, por força de
lei, os proprietários são obrigados a reflorestar ou pagar uma compensação.
Dessa forma, o Plano Diretor também contempla essa diretriz, inclusive no
parâmetro de permeabilidade urbana. Sterlane complementou, retomando a
força-tarefa que ocorreu no decorrer do leito do Córrego Correntinho, em
conjunto com o Ruraltins e a Polícia Militar Ambiental, em conjunto com o
Corpo Técnico do Ministério Público, para fiscalizar tal aspecto. Atualmente, os
produtores estão em contato com a Naturatins para ter aprovação do consumo
d’água. Ressaltou a necessidade de conscientização para ter o cuidado com o
Córrego Correntinho, para cuidar da água que abastece a cidade e é a terceira
melhor água do estado. Além disso, expôs que os maiores problemas no
Correntinho são causados pelas barragens, feitas ilegalmente pelos
proprietários. A sua nascente está atingida pela construção da rodovia.
Berg Santiago de Andrade comentou: “Logo o Plano Diretor ao tratar do rio
Providência fica muito mais amarrado quanto às limitações de usos de suas
APP's. E balizado por políticas ambientais estaduais e Federais“
“Já quanto ao córrego Correntinho, este tem sua nascente, todo o curso e Foz
nos domínios de Miracema, sendo assim o Plano Diretor consegue ser muito
mais contundente nesta bacia hidrográfica”.
Wagner destacou que os solos hidromórficos, em conjunto com os corpos
d’água, devem ser conservados no município.
Daniel lembrou de uma pergunta que foi feita após o encerramento da última
transmissão. Taller Rogério perguntou sobre ciclovias ou políticas de mobilidade
urbana priorizando as bicicletas. Arcadis agradece a pergunta e esclarece que o
Plano Diretor tem em seu escopo a mobilidade urbana, tema muito destacado
como demanda muito importante para a população desde a primeira etapa. A
proposta de qualificação das calçadas, bem como implantação de ciclovias em
vias principais de circulação, como as vias que interligam a parte alta à parte
baixa da cidade, como a Av. Tocantins e a Av. Industrial. Também existe regras
para a construção de calçadas, no caso de novos loteamentos. Além disso, a
demanda da conexão entre a cidade e a UFT também foi apresentada. Todos
esses aspectos estão contemplados na seção de Políticas Setoriais do Plano
Diretor. Arcadis ressaltou que o Plano ainda está aberto para receber
contribuições.
Arcadis ressalta que há um conjunto de ações para garantir que o Correntinho
seja recuperado e não seja mais degradado. Retoma a importância da
preservação das APPs e esclarece que as ocupações por chácaras devem ser
menos intensivas e menos degradantes, imediatamente após a APP. O Plano
Diretor reforça o estabelecimento por lei federal da preservação das APPs.
O orador, ao tentar encerrar, é questionado pelo Bernardo Klepa sobre qual link
fornece os materiais produzidos do Plano. Arcadis responde, mostrando qual é
o endereço online.

Daniel encerra e todos agradecem e se despedem. Willian toma a palavra e frisa que
esse momento de participação popular que trás validação ao Plano Diretor. Quanto ao
córrego do Correntinho, afirma que agora a fiscalização consegue evitar usos incorretos
e interferências ao longo da mata ciliar do Correntinho. Sterlane afirma que, no próximo
ano, se dará continuidade à fiscalização contra a degradação das APPs. Todos
agradecem mais uma vez e aqui se encerra a audiência.
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Figura 8 - Reunião feita com a promotora Sterlane - mesmo local de transmissão da audiência
pública e oficinas

Figura 9 - Usuários presentes na videochamada durante o debate da oficina da área urbana.
Além dos usuários visíveis abaixo, também estava presente e online o colaborador Arcadis,
Kevin.

Figura 10 - Captura de tela da fala do Willian, via aplicativo BlueJeans

Figura 11 - Captura de tela da gravação da audiência, disponível no YouTube. Destaque para os
números: 59 visualizações, com 5 marcações de "gostei". Além disso, como exibido à direita da
figura, está disponível a reprodução do chat que ocorreu ao vivo, durante a transmissão.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f84utKsnw2s. Acesso em 14/10/2020.

Figura 12 - Número de participantes na transmissão ao vivo do YouTube
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