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ATA DE REUNIÃO – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Município: Rio dos Bois 

Local: Casa da Cultura 

Data: 12/03/2020 

Hora de Início: 19h40 

Hora de Término: 21h00 

Duração: 1h20 

Equipe Arcadis: Elisa e Daniel 

Apresentação: Elisa 

 

Abertura da audiência foi realizada por Andrey Ferreira, engenheiro florestal da 

Neoenergia, às 19h40 horas, do dia 12/03/2020, que apresentou a empresa e o 

empreendimento. 

Após sua explanação, a Neoenergia passou a palavra para a Arcadis fazer a 

apresentação sobre o Plano Diretor. 

A Arcadis iniciou sua apresentação, explicando quem é a Arcadis e seu apoio no 

cumprimento do licenciamento ambiental da Linha de Transmissão. Na sequência, 

explicitou o que é o Plano Diretor, seus objetivos e importância, destacando suas etapas 

de elaboração e, sobretudo, a importância da participação pública e as diversas formas 

previstas para esta participação. Finalizou apresentando o cronograma das oficinas 

participativas, que serão realizadas nos dias seguintes à audiência.   

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: 

• Seu Olivio disse que o Plano Diretor vai ser elaborado para um prazo de 10 anos, 

não importando o partido dos próximos prefeitos. Independente isso, eles terão 

que seguir as diretrizes estipuladas. O Plano Diretor vai virar uma lei que vai 

regulamentar as construções da cidade e melhorar a qualidade de vida da 

população. 

• A população lamentou a ausência dos vereadores (somente 2 presentes), já que 

a palavra final é deles. 

• Josevaldo questionou quando a população estaria liberada para falar, e a 

Arcadis frisou que o processo participativo já estava aberto. 

• Outro senhor questionou se o Plano Diretor pode legislar sobre estradas rurais, 

visto que duas comunidades (PAs Paulo Freire I e II) estão separadas por um rio 

e falta uma ponte ali, que deveria ser prioridade. Arcadis respondeu que a 

informação foi registrada para compor o Diagnóstico, que subsidiará as 

propostas. Informou, ainda, que a gestão de áreas de assentamentos pertence 

ao INCRA. 
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• No acesso do Paulo Freire II, há uma estrada que precisa ter o nível elevado, 

uma vez que as manutenções realizadas retiram camadas de terra. 

• No levantamento de dados de produção rural do IBGE, Rio dos Bois aparece 

com baixa produção de abacaxi, visto que muitas notas fiscais da agricultura são 

registradas em outros municípios por causa dos atravessadores, então os 

recursos oriundos desta produção ficam em outros locais. Na realidade, o 

município é um dos principais nesta produção. 

• A agricultura familiar é muito forte no município, sendo plantados em maior 

quantidade nas chácaras ao redor do município, feijão e abacaxi. 

• Tocantins é o maior produtor de abacaxi, 52 milhões de frutas, mas não tiram 

nota em Rio dos Bois, apenas em Miranorte ou Ponte Alta, assim, poderiam abrir 

uma inscrição estadual na cidade para facilitar. Não há cooperativa no município. 

• No centro urbano estão precisando de drenagem da água da chuva, dos dois 

lados do município. O rio quando enche chega a pegar parte do município. As 

inundações também ocorrem nas partes altas com enxurradas vindo de níveis 

mais altos. 

• Uma senhora questionou se, de acordo com o Estatuto da Cidade, que aponta 

que cidades acima de 20.000 habitantes precisam de Plano Diretor, por quais 

motivos Rio dos Bois está elaborando seu Plano, visto que não atinge essa 

quantidade populacional? Arcadis respondeu as três condições e explicou que 

Rio dos Bois está sendo cortada por um grande empreendimento e, dessa forma, 

a lei exige Plano Diretor. A senhora também questionou se a consultoria trará 

algum custo para o município, e foi explicado que a consultoria faz parte de 

contraproposta do empreendimento da Neoenergia, cujo custo não é  direto, é 

preciso somente do auxílio do pessoal da prefeitura. 

• Foi questionado se a Neoenergia tem interesse em instalação de usina 

fotovoltaica no município. Cristiane da Neoenergia respondeu que, apesar da 

Neoenergia trabalhar com fontes renováveis, não há nenhum estudo específico 

para instalação em Rio dos Bois. 

• Foi questionado se a Neoenergia tem outro programa social aqui no município 

para agricultura familiar. Cristiane respondeu que ainda não existe, mas que 

pode ser desenvolvido futuramente. 

• Uma senhora questionou qual o impacto social, ambiental e econômico da 

instalação da linha de transmissão. Cristiane respondeu que o impacto social 

pode ocorrer devido ao aumento de população com os trabalhadores vindo de 

fora e, por consequência, aumente o aluguel e os preços no comércio. Em 

relação aos impactos ambientais, o principal impacto é a supressão vegetal, mas 

isso é feito de acordo com o IBAMA, e que há diversos programas de 

compensação para tal. 

• Uma senhora questionou o impacto em relação à proximidade da linha com a 

cidade. Foi respondido que o traçado respeita os limites estabelecidos por lei e 

toda a segurança necessária, além de passar por aprovação da ANEEL. 

• Um Senhor perguntou se consegue solicitar replantio ou mudas. Cristiane 

respondeu que o IBAMA que decide as áreas, porém nada impede de ser 

proposto algo assim. 

• Foi perguntado se a mão de obra local pode trabalhar nas obras. Cristiane disse 

que por lei, de 10% a 20% das vagas devem ser destinadas para trabalhadores 

locais, mas que a Neoenergia abre todas as vagas nesta modalidade. Contudo, 

para  os serviços técnicos, muitas vezes precisa trazer mão de obra externa, 
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com fiscalização do IBAMA para cumprimento, mas que não há um número certo 

de pessoas no momento. 

O evento foi finalizado as 21h00 com agradecimentos a todos presentes e reforçando a 

participação de todos nas próximas atividades do Plano Diretor. 
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