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ATA DE REUNIÃO – OFICINA I – ÁREA RURAL 

 
Município: Rio dos Bois  

Local: Escola do Assentamento Rural Paulo Freire II 

Data: 13/03/2020  

Hora de Início: 8h30  

Hora de Término: 11h 

Duração: 2h30 

Equipe Arcadis: Elisa e Daniel  

Apresentação: Daniel 

Participantes: 49 

 

A oficina se iniciou com uma apresentação dos moderadores da Arcadis, seguida por 

uma breve apresentação pessoal de cada participante. Após isso, foi apresentado o 

conteúdo e o processo do Plano Diretor, o cronograma de atividades, os momentos de 

participação e os objetivos da oficina, incluindo as perguntas que gostaríamos de ter 

respondidas: pontos positivos e negativos do município de acordo com a perspectiva 

dos participantes.  

A seguir, é apresentado um resumo dos principais pontos colocados pelos participantes: 

PONTOS POSITIVOS 

• Tranquilidade, não há violência; 

• Todos se conhecem no assentamento; 

• Área para trabalhar; terra precisa de corretivo; calcareação (o custo de produção 

é alto);  

• Água é boa; há um poço na vila (que depende de bomba) e na produção. 

Algumas usam de rios. Há cisterna; caminhão pipa também passa nas casas 

que não tem água (no verão são cerca de 30 pessoas atendidas desta forma); 

• A saúde é muito boa; quando é preciso, um carro vem buscar da cidade, leva e 

traz novamente. É apontado que da mesma forma, poderia ter atendimento na 

área e entrega de remédios. Informam também que há agentes da saúde que 

fazem visitas regularmente; 

• Há 107 lotes; quase 400 pessoas (é questionado quantas pessoas precisam pra 

ter um Posto de Saúde – ficou combinado de se trazer a resposta na volta); 

• Em relação à educação, do pré ao 5 ano os professores são muito bons. Porém 

os mais velhos vão estudar na cidade (área urbana); 

• A produção, principalmente de mandioca, é vendida diretamente para o 

comprador, com um trabalho mais artesanal. Os produtores um pouco maiores 

são de abacaxi, e de arroz e feijão. A compra da banana também é feita de forma 

direta; 

• A prefeitura disponibiliza um ônibus para a população fazer compras na área 

urbana e para os produtores levarem seus produtos para venda na feira 

municipal; 
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• A prefeitura também oferece transporte de calcário; 

• Há diálogo com o gestor (prefeitura). 

 

PONTOS NEGATIVOS: 

• As condições de escoamento das estradas rurais (principalmente a que liga o 

assentamento à área urbana) e a ponte entre este e o assentamento vizinho; 

• Quando os ônibus quebram, as crianças ficam sem estudar; 

• Não tem coleta de lixo, assim, as pessoas queimam em casa ou jogam na rua 

ou nos lotes uns dos outros; 

• Falta indústria e emprego. A fonte de renda é a produção de abacaxi, que 

emprega algumas pessoas; 

• Falta apoio para a produção - insumos, correção do solo, maquinário, 

transporte; 

• Ruraltins foi dar uma palestra e teve pouca assistência. Não há carro para 

deslocamento de técnicos para assistência, estão sem estrutura; 

• O Incra oferece apoio por meio de empresas contratadas – estão no município 

há 17 anos, apareceram duas ou três vezes. As estradas também são 

responsabilidade do INCRA. Além disso, há lotes sem vias de acesso e sem 

título de propriedade. Já fizeram o georreferenciamento, mas não receberam os 

títulos. Existe uma concessão de uso, porém não serve para financiamento; 

• A DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) é necessária para a compra 

institucional; 

• Houve casos de pessoas que usaram crédito para comprar bens e não para a 

produção, como o caso do PRONAF, por exemplo. Dessa forma, nota-se que as 

pessoas precisam de instrução.  O recurso sai para quem está com as contas 

em dia e para quem é assentado. O Incra faz o cadastro, dois meses depois a 

terra é vendida e as pessoas perdem o benefício. Deveriam manter a luta para 

manter o assentamento, mas não tem movimento organizado. 

• A Terra precisa de dinheiro para ser produtiva.  

• Também falta energia; 

• A ponte entre os assentamentos e levantamento das estradas deveria ser 

prioridade; 

• Há 30 lotes sem poço d’água – a prefeitura ajuda com caminhão-pipa; 

• Cidade – falta rede de esgoto; 

• Falta rodoviária na cidade; 

• A necessidade da ponte e subir a estrada foi reforçada várias vezes. Da mesma 

forma, água. 

• Calcário – produtores precisam fazer cadastro, prefeitura compra utilizando seus 

recursos, com seus dados, mas depois fica difícil prestar contas – maior 

dificuldade é o transporte do material 

• Em relação à saúde, há dificuldade de pegar remédios. A população precisa 

transferir o seu cadastro no SUS para o município, uma vez que vários estão 

cadastrados em municípios vizinhos e os recursos vão pra estes municípios. 

Também é preciso trazer o cartão do Bolsa Família (campanha para cadastrar 

no município).  

• A quantidade de alunos também interfere no volume de recursos transferidos 

pelo governo federal – alunos locais devem estudar no próprio município; 
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DESEJOS 

• Campo de futebol; 

• Calçadão; 

• Área de lazer entre as 4 igrejas; 

• Ponte; 

• Estrada; 

• Poço artesiano para abastecimento da vila. 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Foto 1 – Discussões com os participantes 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 

 
Foto 2 - Apresentação do representante da Arcadis 

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

 

Município: Rio dos Bois 

Local: Casa da Cultura 

Data: 13/03/2020 

Hora de Início: 14h30 

Hora de Término: 16h00 

Duração: 1h30 

Equipe Arcadis: Elisa e Daniel 

Apresentação: Elisa 

 

A abertura da oficina foi realizada as 14h30 pela Arcadis, que apresentou a equipe e a 

empresa. Foi solicitado que todos se apresentassem. Após a apresentação de todos, A 

Arcadis mostrou o Plano Diretor, suas bases legais, seu escopo e cronograma. Em 

seguida, explicou a dinâmica da oficina e convidou a população presente a falar. Os 

apontamentos dos presentes foram: 

• Falta uma fábrica de farinha, uma fábrica de suco de abacaxi e uma esmagadora 

de soja; 

• Há necessidade de se melhorar a ponte e as estradas rurais; 

• É preciso de mais uma emenda parlamentar, já se obteve 400 mil para a ponte, 

mas ainda falta uma boa parte, visto que o preço total é de R$ 1 milhão.. A Ponte 

do Curica veio para a cidade nesse esquema; 

• Além da administração municipal e o posto de combustível, a maior geradora de 

empregos no município é a colheita de abacaxi; 

• As pessoas que vendem fruta na BR conseguem ter nesta atividade uma fonte 

de renda, mas estão expostas e correm risco de vida; 

• Faltam áreas de lotes para vender para as pessoas; 

• Foi sugerido construir uma fábrica de cerâmica. Atualmente, os moradores 

precisam comprar em outras cidades. Pode gerar renda e emprego. Já teve, mas 

hoje em dia não tem mais; 

• Paulo Freire 2 – 107 famílias. Paulo Freire 1 – 45 famílias; 

• A vezes falta combustível no posto da cidade. Foi colocada a ideia de abrir uma 

concorrência, o que geraria emprego e criaria outra opção; 

• O vereador questionou o que a empresa Arcadis está fazendo no município, o 

porquê estão fazendo planos diretores e se irá ter regularização fundiária no 

município inteiro, já que pagaram uma empresa e ainda não viram os resultados 

do levantamento para a regularização. Disse também que é a terceira vez que 

falam de plano diretor em Rio dos Bois, primeiramente quando construíram a 

ferrovia e depois os outros linhões. A Arcadis respondeu sobre a contrapartida 

para o empreendimento da Neoenergia, que é exigência do Estatuto da Cidade 

e que a Arcadis não faz parte do projeto de regularização fundiária; 
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• O vereador disse que há problemas ambientais no município, como irrigação 

sem outorga e desmatamento sem autorização. Assim, é preciso cuidar do meio 

ambiente e proteger as riquezas do município. Além disso, recomendou que 

fossem convidadas todas as associações, igrejas e entes públicos, a fim de ter 

mais validade a participação; 

• Entraram em discussão em relação à participação popular e como criar mais 

engajamento; 

• Foi apontado que falta um polo universitário. O município conta apenas com 

escola até 2º grau e, após essa fase do ensino, é necessário que os jovens saiam 

da cidade pra continuar os estudos. 

As 16h, a Arcadis agradeceu os presentes e finalizou a oficina. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1 – Apresentação da representante da Arcadis 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 

 

Foto 2 – Participantes da Oficina 

Fonte: Arcadis, 2020. 
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ATA DE REUNIÃO – Reunião com Núcleo Gestor, 

vereadores e servidores da Prefeitura 

 

Município: Rio dos Bois 

Local: Câmara Municipal 

Data: 12/03/2020 

Hora de Início: 09h05 

Hora de Término: 10h55 

Duração: 1h50 

Equipe Arcadis: Elisa e Daniel 

Apresentação: 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.  

• A seguir, apresenta-se um resumo do conteúdo discutido a respeito das 

expectativas a respeito do Plano Diretor - Olívio: disse que a cidade pode 

melhorar o ordenamento da cidade, o que melhora a qualidade de vida. Para ele, 

as pessoas construíram a cidade conforme queriam, como por exemplo, não 

respeitando a calçada e os recuos. Há loteamentos irregulares e clandestinos 

feitos sem água, esgoto e luz que depois são exigidos da prefeitura.  

• Vereador: O Plano Diretor pode criar conflito com as pessoas, como por exemplo 

quando a pessoa constrói em cima da calçada, mas a promotoria não investiga. 

• Servidora do meio ambiente perguntou se o Plano Diretor pode fazer remoções 

de pessoas e alterações na estrutura. A Arcadis respondeu que o plano diretor 

cria um marco zero. 

• Secretária de educação disse que na avenida Tiradentes os lotes invadiram a 

calçada. 

Em seguida, para identificar as potencialidades e as fragilidades do município, a Arcadis 

moderou uma rodada de discussão 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. 
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POTENCIALIDADES: 

• Grupo 1 –: extensão territorial boa, com várias terras produtivas, com água e rios 

para irrigação. Agricultura é algo bom que traz prosperidade.  

• Grupo 2: administração pública é um ponto forte, voltado para o interesse do 

povo. O povo também é um ponto positivo, trabalhador. Agricultura é algo bom, 

com vários pequenos produtores, que juntos produzem mais do que os grandes. 

• Grupo 3 – grupo com jovens: lavoura de abacaxi é um ponto positivo que traz 

benefícios ao município. Cultura e esporte (futebol, futsal e vôlei) são presentes 

na rotina das pessoas. A estrutura física, especialmente o estádio e quadra,  

precisam de manutenção e ampliação. Os pontos turísticos com águas 

cristalinas ficam mais na área rural, na região da Escola São Sebastião, que 

também contava com uma fazenda para turismo, mas que perdeu o acesso por 

causa de lixo e do vandalismo dos visitantes. 

 

FRAGILIDADES: 

• Grupo 1: pavimentação asfáltica, ausência de rede de esgoto. A arrecadação é 

um ponto negativo, não há dinheiro para investir, apenas com os repasses do 

governo federal. Para acessar o comércio, as pessoas vão pra Miranorte, 

Miracema e, às vezes, Palmas. 

• Grupo 2: posseiros irregulares. O prefeito tem uma preocupação e, assim, 

contratou uma empresa para fazer o levantamento georreferenciado e 

possibilitar a regularização fundiária, mas esta  desistiu. Não se conseguiu uma 

substituta imediata, somente em uma segunda licitação. Dessa forma, o 

processo está atrasado há 6 meses. Há muitos casos de posse irregular de 

terreno, já que a prefeitura distribuía terrenos gratuitamente. Em relação à 

infraestrutura, há um projeto para rede coletora e ETE, mas como as casas são 

irregulares, a ligação não pode ser feita, dada a questão fundiária. Após a 

instalação no setor Meu Xodó, o município passou a fornecer energia elétrica na 

totalidade da área urbana. Ainda segundo o grupo, é preciso aumentar a geração 

de emprego e renda, e isso é possível por meio de indústrias ou agroindústrias. 

• Grupo 3: aponta que faltam associações e cooperativas organizadas, 

principalmente pensando na geração de emprego para mulheres. Para eles, o 

escoamento de água pluvial é problemática, pois os bueiros extravasam na 

chuva. Além disso, faltam moradias para pessoas de baixa renda na cidade, que 

não tem onde morar e acabam vivendo de aluguel. 

DESEJOS PARA O FUTURO: 

• Grupo 1 – Uma UPA com atendimento 24h, pois atualmente, quando há uma 

emergência, as pessoas precisam ir até Miracema. Também querem indústrias 

para geração de emprego, como agroindústrias de farinha.  

• Grupo 2 – Indústrias para gerar emprego para os jovens. É preciso também de 

uma creche que funcione de acordo com os padrões exigidos por normas, pois 

hoje em dia as crianças estão na escola de forma provisória. É necessário 

melhorar a condição do estádio municipal, já que existe um time vice-campeão 
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amador no município, com iluminação e arquibancada. O apoio ao esporte é 

fundamental, pois “tira” as pessoas das drogas e bebidas. 

• Grupo 3 – Faltam indústrias para gerar empregos, especialmente para 

mulheres, já que tem muito empregos para homens, e as mulheres só encontram 

emprego na prefeitura e na área da saúde (por exemplo, pensando em serviços 

de estética). É preciso também mais cursos técnicos para os jovens, pois hoje 

estes precisam sair para estudar em Palmas, especialmente na área da saúde. 

Em Rio dos Bois há cursos de extensão de pedagogia e administração, mas um 

deles já fechou por falta de demanda.  

A Arcadis finalizou explicando a agenda da semana e a consulta cidadã, finalizando as 

10h55. 

 

Informações adicionais: 

O serviço de abastecimento de água é responsabilidade da ATS. 

A pecuária é a maior parte de corte, tem um açougue sem selo de inspeção. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Foto 1 – Discussões entre os participantes 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 

Foto 2 - Apresentação de participante 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

Foto 3 - Apresentação de participante 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 4 - Apresentação de participante 

Fonte: Arcadis, 2020. 
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