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1. Introdução 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, no 

qual são estabelecidas disposições sobre o ordenamento territorial ambientalmente sustentável 

e sobre o pleno desenvolvimento local, abarcando os aspectos físicos, econômicos e sociais. 

Em virtude do seu escopo, o Estatuto da Cidade, aprovado por meio da Lei Federal nº 

10.257/2001, dispõe que o Plano Diretor deve ser elaborado e implementado de maneira 

participativa (art. 40, §4º). Essa disposição tem sido reforçada e detalhada ao longo dos anos 

por Recomendações do Conselho das Cidades1, por publicações do Governo Federal2 e órgãos 

como Ministério Público e Defensoria Pública, bem como por experiências municipais exitosas 

no que tange à participação popular. 

Tais referências orientam que a sociedade civil, mais do que pontualmente consultada, deve 

ser munida de diversos canais e oportunidades para colaborar e exercer sua real participação. 

Neste sentido, a sociedade civil deve ser constantemente convidada a acompanhar as etapas 

conformadoras do processo de elaboração ou revisão do Plano Diretor e deve ter oportunidade 

de avaliar as propostas e apreciar as decisões, de modo a assegurar que suas visões a respeito 

das potencialidades e fragilidades do município, assim como seus anseios, sejam incorporados 

pelo Plano Diretor, levando em consideração o prazo de vigência desta lei, de 10 anos. Tal 

participação deve ser garantida pelo Poder Executivo que, ao conduzir o processo de 

formulação do Plano Diretor, deve engajar o Poder Legislativo e a sociedade civil desde as 

etapas iniciais até a conclusão do Plano Diretor. Como resultado, todos os produtos 

desenvolvidos ao longo do processo de elaboração do Plano Diretor devem ser elaborados 

com base não apenas em dados técnicos, mas também com base na chamada leitura 

comunitária – que nada mais é do que as considerações da população sobre os temas tratados.  

O presente relatório objetiva, deste modo, descrever a metodologia adotada ao longo do 

Processo Participativo do Plano Diretor do município de Rio dos Bois, documentar todas as 

atividades realizadas por meio de atas, fotografia, listas de presença e, sobretudo, visa registrar 

as contribuições da população, os resultados obtidos e as pactuações efetivadas em cada 

atividade realizada.  

 

 

1 Em especial, a Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005. 

2 Destaca-se o “Guia para a Elaboração e Revisão de Planos Diretores”, lançado em versão para teste no final de 2019 pelo 

Ministério do Desenvolvimento Regional, que trata de uma versão atualizada do Guia lançado pelo Ministério das Cidades em 

2004. 
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2. Metodologia 

O processo participativo deve, como enfatizado anteriormente, estar estruturado de forma a 

abranger a diversidade da população e o território que ela ocupa, garantindo a participação do 

maior número de habitantes possíveis ao longo de todo o processo revisão do Plano Diretor. 

Neste sentido, se por um lado, o Estatuto da Cidade estabelece a obrigatoriedade da 

participação população ao longo do Processo de elaboração ou revisão dos Planos Diretores, 

por outro, ele não define em detalhe os procedimentos necessários ao desenvolvimento 

integral de tal participação.  

Diante deste cenário, após a consulta a diversos documentos elaborados pelo Conselho das 

Cidades, Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério Público, foram selecionadas 

estratégias que, quando realizadas adequadamente e em conjunto, conformam um processo 

efetivamente participativo, contemplando a visão dos mais diferentes agentes sociais atuantes 

em um município.  

Tais estratégias devem ser realizadas em harmonia com as etapas do Processo Participativo 

ao longo de todas as fases de execução do Plano Diretor: (i) Levantamento de dados; (ii) 

Diagnóstico Municipal; (iii) Elaboração e debate das propostas; (iv) Elaboração da Minuta de 

Plano Diretor; (v) Aprovação e publicação da Lei que institui o Plano Diretor; (vi) Implantação, 

monitoramento e gestão do Plano Diretor; (vi) Revisão do Plano Diretor. 

Em suma, a metodologia adotada ao longo do Processo Participativo do Plano Diretor de Rio 

dos Bois é composta das estratégias participativas e das etapas, que serão a seguir descritas. 

2.1. Estratégias 

O Processo Participativo do Plano Diretor de Rio dos Bois é, conforme ilustrado na figura 

abaixo, conformado por 08 estratégias participativas, cada qual com um objetivo específico e 

momento adequado à sua realização.  
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As primeiras duas estratégias se referem à publicação de decreto regulamentador do 

processo participativo do Plano Diretor e a abertura de processo administrativo 

específico sobre o mesmo. Ambas se caracterizam por garantir o embasamento legal de todo 

o Processo Participativo e dar subsídios ao Poder Executivo Municipal de desenvolvê-lo e 

comprová-lo. No entanto, as duas estratégias o fazem de diferentes formas. O decreto 

regulamentador do processo participativo, ao (i) dispor sobre as etapas de participação, as 

estratégias adotadas e as responsabilidades dos principais grupos envolvidos durante todo o 

Processo Participativo do Plano Diretor e (ii) instituir, oficialmente por meio de documento, a 

abertura do Processo Participativo, atua como uma ferramenta de transparência e publicidade 

de todo o processo e se torna uma das principais bases jurídicas ao seu desenvolvimento, junto 

do Estatuto da Cidade e das Recomendações do Conselho das Cidades. Já o processo 

administrativo específico sobre o Processo Participativo do Plano Diretor garante o devido 

registro das atividades mediante a compilação de todos os documentos pertinentes, como atas 

de reuniões, cópia de publicações no Diário Oficial, fotos das Audiências Públicas, etc, e 

assegura que o Poder Executivo esteja preparado para responder, por meio de documentos, 

eventuais questionamentos por parte de órgãos públicos ou entidades da sociedade civil. 

Uma vez garantido o embasamento jurídico, é necessário estabelecer os principais sujeitos 

que vão conduzir e acompanhar todo o Processo Participativo. Para tanto, tem-se as 

estratégias de conformação de dois grupos distintos: o Grupo Técnico da Prefeitura e o 

Núcleo Gestor Participativo. O primeiro é formado exclusivamente por funcionários do Poder 

Executivo Municipal, de diversas áreas técnicas afins ao conteúdo do Plano Diretor. Seu 

objetivo é apoiar tecnicamente a revisão do Plano e garantir a operacionalidade do Processo 

Participativo. O Núcleo Gestor Participativo, por sua vez, é composto por representantes do 

Poder Público e da Sociedade Civil, com o objetivo de garantir transparência ao processo e a 

representatividade popular. É importante que este grupo tenha representantes de diferentes 

extratos sociais e que a parcela da sociedade civil seja de, no mínimo, 50% de sua composição. 

Também com o intuito de dar transparência ao processo, recomenda-se a publicação de 
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portaria com a indicação dos representantes destes dois grupos. Além disso, o Núcleo passa 

por um processo de capacitação, a fim de alinhar o conhecimento de todos acerca do processo 

que inicia e dos temas a serem discutidos. 

As demais estratégias, tratadas a seguir, são canais cujo objetivo é assegurar a oportunidade, 

à população, de participar e se manter informado sobre o Processo Participativo.  

Neste bloco de estratégias, temos o chamado Espaço Plano Diretor, um local físico de fácil 

acesso à população no qual devem ser disponibilizados os estudos realizados, relatórios, 

registros e propostas do Plano Diretor para consulta de qualquer interessado. Ele deve ser 

instituído logo no início do Processo Participativo e deve ser mantido até o envio do Projeto de 

Lei à Câmara Municipal.  

Junto do Espaço Plano Diretor, temos as Audiências Públicas, as Oficinas Participativas e 

a Consulta Cidadã, as quais, apesar de cumprirem o mesmo objetivo do Espaço Plano Diretor, 

não são perenes como ele. Pelo contrário: são adotadas em momentos específicos e repetidos 

ao longo do processo de desenvolvimento do Plano Diretor. De diferentes formas, elas dar 

visibilidade e ciência a população do que vem sendo elaborado em relação ao Plano Diretor, 

bem como objetivam captar contribuições da população a fim de subsidiar o conteúdo 

produzido em cada uma das etapas de elaboração do Plano, desde a identificação das 

principais questões do município, até a discussão e consolidação de propostas. Para garantir 

que a população participe, é imprescindível a realização de ampla divulgação, por meio de 

mídias diversas, eletrônicas e impressas, e com antecedência suficiente para que as datas 

propostas sejam reservadas para este fim por todos os interessados. Recomenda-se que este 

prazo seja de, no mínimo, 15 dias. 

A Audiência Pública, portanto, é uma reunião pública que oficializa a abertura dos momentos 

participativos do processo e dá publicidade aos assuntos tratados em cada etapa, com o 

objetivo de informar e de coletar contribuições da população. Recomenda-se que seja realizada 

em local de fácil acesso e que acomode um grande número de participantes, de preferência 

em horário diferente do expediente de trabalho, com o intuito de reunir uma quantidade 

expressiva da população. 

Já as Oficinas Participativas visam aprofundar os temas debatidos em cada etapa, 

constituindo-se de reuniões de menor porte, que incentivem maior engajamento dos presentes, 

com o objetivo de captar percepções, opiniões e contribuições de forma mais detalhada. Por 

este motivo, é importante que as Oficinas contemplem diversas áreas de ocupação do território 

municipal – bairros urbanos, localidades rurais e comunidades, com diferentes especificidades. 

Esta estratégia permite, também, que sejam abordados temas identificados ao longo do 

processo que demandem maior atenção e debate. 

Complementando e apoiando os momentos de participação popular, a Consulta Cidadã tem 

o intuito de possibilitar contribuições além das reuniões descritas anteriormente, durante um 

tempo maior. Em geral, o prazo desta consulta se inicia no mesmo dia da Audiência Pública, 

estendendo-se, ao menos, pelos 15 dias seguintes. Após o encerramento deste prazo, as 

contribuições são sobrepostas aos resultados da Audiência e das Oficinas, de modo a gerar os 

resultados gerais de determinado momento participativo. A Consulta é disponibilizada de duas 

formas: a Consulta Cidadã Física, que consiste em urnas acompanhadas de questionários 

estruturados impressos e é disponibilizada em diferentes localidades do município, a fim de 
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abranger porções diversas do território; já a Consulta Cidadã Eletrônica disponibiliza o mesmo 

questionário em um formulário on-line, cujo link de acesso é divulgado por meio de mídias 

eletrônicas da Prefeitura e incluído no Site do Plano Diretor, onde também constam 

informações sobre as etapas de revisão do Plano e são disponibilizados os produtos 

elaborados ao longo de todo o processo.  

2.2. Etapas 

Ao longo das etapas de desenvolvimento do Plano Diretor são também executadas as 

diferentes estratégias do Processo Participativo, uma vez que essas são indispensáveis no 

processo de formação e implementação do Plano. Conforme pode ser visto na figura abaixo, 

essas estratégias são implementadas em diferentes etapas do estudo. A seguir será detalhado 

como cada uma das estratégias será colocada em prática nestas etapas. 

 

Diagnóstico Municipal 

Na etapa de Diagnóstico inicialmente são implementadas 05 estratégias: a publicação do 

decreto regulamentador do processo participativo do Plano Diretor; a abertura de processo 

administrativo, a consolidação do Grupo Técnico da Prefeitura e do Núcleo Gestor Participativo 

e a definição do Espaço Plano Diretor. Na sequência, já com a institucionalização do Processo 

Participativo e de Revisão do Plano Diretor, são colocadas em prática as estratégias 

efetivamente participativas, ou seja, os momentos de exposição de temas e consulta à 

população.  

O primeiro destes momentos é a Audiência Pública, onde, com o apoio de uma apresentação, 

é apresentado a população a contextualização do processo em discussão, a definição de Plano 

Diretor e a sua importância para o município, seu conteúdo básico, as etapas a serem 

decorridas ao longo do processo junto aos prazos estimados, o procedimento de aprovação da 

Minuta de Lei e as formas e canais de participação da população. Além disso, nesta 

oportunidade são enfatizadas as atividades que ocorrerão nos dias seguintes à Audiência, bem 

como é dada a abertura da Consulta Cidadã. Ao final, os participantes têm direito de se 

manifestarem a respeito do conteúdo apresentado, bem como de já contribuir a este respeito. 

Nos dias seguintes, são realizadas as Oficinas Participativas, em quantidade, locais e temas 

definidos junto ao Núcleo Gestor. Durante estas reuniões, é apresentado aos participantes o 

conceito de Plano Diretor, bem como a sua importância para a garantia do desenvolvimento de 

uma cidade justa e sustentável. A partir daí, são coletadas contribuições dos participantes 

estruturadas conforme as seguintes perguntas sobre o município: “o que precisa melhorar?”, 

“o que tem de bom?” e “o que queremos?”, de modo a captar qual a percepção a respeito dos 
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serviços e infraestrutura que funcionam, os que se mostram deficitários e quais os desejos para 

o futuro do município, considerando o tempo usual de vigência do Plano Diretor de10 anos.  

A atividade é apoiada por um painel, afixado em uma superfície, no qual tarjetas são afixadas 

com as respostas dos participantes e por um mapa interativo. Este, por sua vez, trata-se da 

representação das áreas urbanas e rurais do município, a partir da perspectiva aérea, impressa 

em escala compatível com o reconhecimento de locais de referência pelos participantes das 

reuniões. Os participantes dispõem, também, de ícones representativos dos diversos 

elementos de uma cidade, com o intuito de localizar as demandas apresentadas por eles com 

relação a prestação de serviços e existência de infraestrutura urbana. Além disso, busca-se 

identificar quais seriam as prioridades de ações dentre os pontos elencados. Obtém-se, ao 

final, uma síntese dos temas tratados que pode ser visualizada e pactuada pelos presentes, a 

fim de representar aquela localidade em que a Oficina foi então realizada. 

Também no mesmo dia da realização da Audiência Pública, é disponibilizada a Consulta 

Cidadã, tanto em via física, através da urna e formulários impressos, como em via eletrônica, 

com a disponibilização do formulário online no Site do Plano Diretor e demais mídias eletrônicas 

da Prefeitura Municipal. Esta Consulta consiste em um questionário estruturado, com o objetivo 

de captar a percepção do respondente sobre a prestação de serviços públicos e disponibilidade 

de infraestrutura do município, especificamente os itens: 

▪ Deslocamento pela cidade; 

▪ Fornecimento e qualidade da água; 

▪ Coleta e tratamento de esgoto; 

▪ Coleta de lixo; 

▪ Disponibilidade de moradia; 

▪ Disponibilidade de comércio; 

▪ Postos de trabalho e emprego; 

▪ Cultura; 

▪ Lazer; 

▪ Turismo; 

▪ Conservação do patrimônio histórico; 

▪ Pavimentação e qualidade do asfalto; 

▪ Iluminação pública; 

▪ Disponibilidade de escolas; 

▪ Disponibilidade dos postos de saúde. 

O questionário é organizado em três blocos principais. O primeiro bloco tem como objetivo 

obter a avaliação de cada um dos itens acima listados, instruindo o respondente a selecionar 

uma opção em uma escala de “bom” a “péssimo”. O segundo bloco questiona a respeito das 

ações prioritárias para o município. Utilizando os mesmos itens listados acima, o respondente 

é instruído a selecionar os três temas que julgasse ter maior importância na proposição de 

medidas de melhoria e desenvolvimento para a cidade como um todo. Por último, o terceiro 

bloco consiste em um espaço aberto para contribuições a respeito dos temas mencionados 

anteriormente. Complementarmente, o formulário questiona o bairro ou localidade de moradia 

do respondente, possibilitando a localização das avaliações realizadas no território. 
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Conforme mencionado, a escala utilizada para estruturar as questões acima mencionadas é 

composta por “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo”, dentre as quais o respondente deve 

selecionar a opção que melhor represente sua percepção sobre o dado serviço. Com o intuito 

de facilitar a análise dos resultados obtidos, bem como possibilitar a comparação entre 

localidades e entre serviços, indicando eventuais necessidades de priorização, a escala é 

convertida em números: “bom” é substituído por 4; “regular”, por 3; “ruim”, por 2 e “péssimo” 

por 1. Em seguida, é obtida a média das avaliações, gerando uma nota para cada serviço em 

cada localidade. Desta forma, a melhor avaliação possível seria a média 4, ao passo que a 

pior, média 1. Estas notas são organizadas, então, em uma matriz disponibilizando as 

localidades nas linhas e os serviços e infraestrutura nas colunas, sendo estes itens organizados 

a partir da melhor nota e facilitando identificar sua classificação. Também com o intuito de 

facilitar a visualização dos resultados, as células recebem cores de acordo com as notas: as 

maiores são coloridas em verde, as intermediárias, em amarelo e as menores, em vermelho. 

Vale destacar que mensagens deixadas nas caixas de sugestões, porém não aderentes ao 

escopo dos trabalhos, ou ainda ilegíveis, são desconsideradas das análises. Além disso, é 

importante registrar a possibilidade de que itens específicos das Consultas retornem 

quantidade insuficiente de contribuições, de modo a impossibilitar conclusões consistentes a 

respeito de alguns serviços em determinados locais.  

Após a fase de consultas, os resultados obtidos através dos questionários físicos e online são 

consolidados e  analisados  de maneira conjunta, com o intuito de obter um panorama à dada 

localidade e/ou tema abordados, contribuindo assim para a leitura comunitária do município e, 

sobretudo, para a identificação das principais fragilidades e potencialidades locais, bem como 

os desejos de desenvolvimento futuro da população. Estes resultados serão relatados a seguir 

e incorporados ao Diagnóstico Municipal para qualificar a análise técnica prévia, obtendo a 

leitura holística do território e das dinâmicas que ocorrem sobre ele.  

Propostas Técnicas 

Após a finalização da etapa de elaboração do Diagnóstico Municipal, são identificadas as 

principais fragilidades e potencialidades do município e inicia-se a etapa de elaboração das 

Propostas Técnicas. Seu objetivo é a proposição de ações e diretrizes voltadas para a 

mitigação das fragilidades elencadas e a identificação de formas de alavancar e explorar as 

potencialidades em benefício da população, sempre considerando suas visões de futuro. 

Essas propostas, por sua vez, englobam uma diversidade de instrumentos e ferramentas, tais 

como: macrozoneamento, delimitação do perímetro urbano, zoneamento rural, zoneamento 

urbano, parâmetros urbanísticos, instrumentos do Estatuto da Cidade e políticas setoriais. Vale 

dizer que a seleção de tais propostas se inicia internamente nos grupos estruturados para o 

acompanhamento do processo (Grupo Técnico e Núcleo Gestor Participativo) e deve, 

posteriormente, ser levada à participação ampla da população por meio da Audiência Pública, 

Oficinas Participativas e Consulta Cidadã, com o objetivo de assegurar o alinhamento aos 

desejos expressados pelos participantes. É papel fundamental do Núcleo Gestor a mediação 

de tais debates, garantindo a coerência das propostas, o alinhamento às questões levantadas 

previamente e a representação do interesse coletivo. 

Nesta etapa são implementadas, portanto, 03 estratégias do Processo Participativo. A primeira 

delas é a Audiência Pública, na qual é apresentada a síntese da leitura do território, produto da 
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etapa anterior. As problemáticas levantadas serão relacionadas às propostas de diretrizes e 

mecânicos do Plano Diretor, apresentadas de forma breve, com o intuito de informar a 

população a respeito dos temas tratados no presente momento e coletar as primeiras 

contribuições a este respeito. 

Nos dias seguintes à Audiência, as Oficinas Participativas ganham temas específicos. Cada 

um dos principais mecanismos será abordado em uma Oficina, a fim de permitir o 

aprofundamento da compreensão do tema e possibilitar a discussão acerca das propostas 

levantadas. Estas reuniões contam com o apoio de material didático, mais especificamente de 

apresentação de apoio e mapas impressos em grande escala para trabalhar junto aos 

participantes os temas a serem abordados. 

No mesmo dia da Audiência Pública, é disponibilizada a Consulta Cidadã, desta vez somente 

em meio eletrônico. Neste momento, esta consulta é feita com o auxílio de um questionário 

estruturado que objetiva compreender se as propostas colocadas estão alinhadas às 

expectativas da população. Para tanto, há perguntas a respeito da concordância ou 

discordância das estratégias propostas e a possibilidade de serem enviadas sugestões de 

complementações e /ou alterações.  

Paralelamente, as propostas são enviadas ao Núcleo Gestor Participativo, para que, durante o 

mesmo prazo de vigência da Consulta Cidadã, o grupo se debruce a respeito dos temas 

tratados, das contribuições recebidas nas atividades participativas e formule suas próprias 

contribuições, se entender necessário.  

Após o encerramento deste momento, os resultados são analisados individualmente, a fim de 

identificar possíveis discrepâncias entre as estratégias de participação, e, em seguida, são 

analisadas em conjunto, gerando os resultados principais da etapa. Estes resultados são, 

então, sobrepostos às propostas inicialmente elaboradas e analisados em conjunto com o 

Núcleo Gestor Participativo, subsidiando a tomada de decisões de eventuais adequações e 

alterações em virtude das contribuições da população. 

Minuta de Lei 

A consolidação de todas as propostas técnicas discutidas anteriormente é realizada por meio 

da redação da Minuta de Lei do Plano Diretor, na qual as propostas são traduzidas para a 

linhagem jurídica. A ampla participação da população, neste momento, é possibilitada por meio 

da Consulta Cidadã Eletrônica. A minuta é disponibilizada no site do Plano Diretor, para que a 

população possa realizar a leitura e expressar sua opinião de forma aberta, em uma caixa de 

texto disposta na Consulta.  

Paralelamente, o produto é enviado ao Núcleo Gestor Participativo para a avaliação de seus 

componentes, com o objetivo de assegurar o atendimento às demandas apresentadas nas 

etapas anteriores, a partir da perspectiva das organizações que representam. 

Após o encerramento do prazo de Consulta, as contribuições são estudadas em conjunto e 

incorporadas à Minuta de Lei conforme sua pertinência e alinhamento às decisões tomadas ao 

longo de todo o Processo Participativo. Após a sua conclusão ela deverá então ser enviada em 

versão final à Prefeitura, que deve encaminhá-la ao Poder Legislativo Municipal, para debate 

e tramitação. Ao final, a aprovação da Minuta de Plano Diretor pelo Poder Legislativo e a 

sua publicação pelo Poder Executivo conformam a última etapa de revisão do Plano Diretor.  
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A publicação do Plano Diretor e o início de sua vigência inauguram a etapa de Implantação, 

Gestão e Monitoramento do Plano Diretor, executada pelo Poder Executivo Municipal pelo 

período máximo de 10 anos, quando deverá ser realizada a revisão do Plano Diretor.  
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3. Estruturação do Processo Participativo de Rio 
dos Bois 

O município de Rio dos Bois iniciou seu Processo Participativo do Plano Diretor em 10 de 

fevereiro de 2020. Foram adotadas as estratégias descritas no presente documento, cujas 

referências são apresentadas a seguir conforme andamento do processo de revisão do Plano: 

Quadro - 2-1 Quadro Síntese das Estratégias do Processo Participativo do Plano Diretor de Rio 

dos Bois 

Etapa Estratégia Efetivação 

Durante todo o processo 

Publicação de Decreto 
Regulamentador do Processo 

Participativo 

Decreto Municipal nº 05 de 
10 de fevereiro de 2020, 
apresentado no Anexo I 

A abertura de um processo 
administrativo no qual serão 

juntados todos os documentos 
pertinentes ao processo 

participativo 

(aguardando número do 
processo)  

Formação do Grupo Técnico da 
Prefeitura, grupo formado 

somente por representantes 
técnicos da Prefeitura Municipal 

Portaria nº 15 de 17 de 
fevereiro de 2020, 

apresentada no Anexo II. 

Formação do Núcleo Gestor 
Participativo, grupo colegiado 

paritário (sociedade civil e poder 
público) de natureza consultiva e 

propositiva 

(aguardando portaria) 

Constituição do Espaço Plano 
Diretor, onde ficam à disposição 

de todos os cidadãos os 
documentos e informações 

pertinentes ao processo 
participativo 

 

Localizado na Avenida 
Bernardo Sayão, Nº 118 – 

Centro – Prefeitura 
Municipal 

 

Etapa - Diagnóstico Municipal 

Audiência Pública 

Realizada no dia 12 de 
março de 2020, no Centro 

Cultural Raimundo Fragoso 
da Luz – Av. Tocantins, s/n° 

- Centro 

Oficinas Participativas 

Realizadas no dia 13 de 
março de 2020, na Escola 

do Assentamento (PA) 
Paulo Freire II e no Centro 
Cultural Raimundo Fragoso 

da Luz 

Consulta Cidadã Física: por meio de caixas 
espalhadas pela cidade em 
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pontos estratégicos, entre os 
dias 12/03 e 26/03 de 2020 

 

Eletrônica: no site 
http://bit.ly/PDDiagnosticoR
DB, entre os dias 12/03 e 

26/03 de 2020 

Etapa – Propostas Técnicas 

Audiência Pública Ainda não realizada. 

Oficinas Participativas Ainda não realizadas. 

Consulta Cidadã Ainda não realizada. 

Etapa - Minuta de Lei Consulta Cidadã Ainda não realizada. 

Os resultados das consultas e eventos listados na tabela anterior serão apresentados a seguir, 

conforme desenvolvimento das etapas de desenvolvimento do Plano Diretor. Atualmente o 

Plano encontra-se na etapa de Diagnóstico Municipal, razão pela qual serão expostos, por ora, 

as estratégias e resultados de sua implementação somente desta etapa. 
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4. Resultados da etapa de Diagnóstico Municipal 

A etapa do Processo Participativo do Diagnóstico Municipal contou com a participação total de 

129 pessoas, considerando o número de participantes presentes na Audiência Pública, 

Oficinas Participativas e que participaram da Consulta Cidadã, seja ela física ou eletrônica. 

Cada uma das atividades realizadas gerou resultados específicos, que serão primeiramente 

descritos individualmente, de acordo com o momento da coleta, e, posteriormente, serão 

abordados em conjunto, de forma a gerar os principais resultados desta etapa de participação. 

4.1. Audiência Pública 

Foi realizada no dia 12 de fevereiro, às 19 horas, a primeira Audiência Pública do Plano Diretor 

de Rio dos Bois, convocada por meio de publicação de Edital de Convocação no Diário Oficial 

do município (Anexo IV). Esta audiência, conforme pode ser visto na apresentação de apoio 

utilizada (Anexo V), teve o intuito de dar publicidade ao início dos trabalhos do Plano, explicar 

suas etapas de elaboração e a importância da participação de toda a população em todo o 

processo. A audiência contou com a presença de 18 pessoas, conforme pode ser visto na lista 

de presença (Anexo VI), e registro fotográfico junto à Ata de Audiência (Anexo VII). A 

divulgação desta audiência ocorreu nos principais pontos do município, por meio da distribuição 

de panfletos e cartazes e da instalação de faixas nas principais ruas da cidade, conforme pode 

ser observado no Anexo VIII. Paralelamente, também foram enviados modelos de ofícios 

(Anexo IX) para que o poder público municipal encaminhasse aos vereadores e às instituições 

públicas que tivessem interesse e interface com a revisão do Plano Diretor, como Ministério 

Público, Defensorias Públicas e órgãos do Estado, entre outros. 

As falas e contribuições recebidas nesta ocasião estão documentadas na Ata de Audiência 

Pública, juntamente com o registro fotográfico (Anexo VII). Cabe destacar que, em resumo, os 

participantes levantaram a necessidade de melhorar a infraestrutura de acesso à área rural, 

sobretudo a ponte sobre o Rio dos Bois que conecta os Assentamentos Paulo Freire I e II e a 

estrada vicinal de acesso ao último, que atualmente está em nível muito baixo por conta da 

forma de manutenção. Além disso, os participantes ressaltaram que o município é um dos 

principais produtores de abacaxi da região. Entretanto, a comercialização por “atravessadores” 

é registrada principalmente em Miranorte, que acaba por responder nas estatísticas por um 

volume de produto e arrecadação de impostos mais elevados do que a realidade. Em relação 

à infraestrutura urbana, foi apontada a ausência de dispositivos de drenagem e problemas de 

alagamento nas moradias mais próximas ao Rio dos Bois. 

 

4.2. Oficinas Participativas 

As Oficinas de Diagnóstico reuniram 73 participantes, conforme pode ser visto nas listas de 

presença (Anexo X) e ocorreram em dois diferentes momentos: no dia 13 de março, às 08 

horas, no Assentamento Paulo Freire II e no dia 13 de março, às 14 horas, no Centro Cultural 

Raimundo Fragoso da Luz. A oficina com o Núcleo Gestor ocorreu no dia 12 de março, as 

10h55, na Câmara Municipal. Estas reuniões tiveram como objetivo captar a percepção dos 

participantes a respeito das potencialidades e fragilidades do município, bem como o desejo 

para o seu futuro, de forma espacializada no território, ou seja, em quais locais há a 



  

Neoenergia 17 

necessidade de melhoria, quais locais têm potencial a ser explorado, entre outros. As Oficinas 

foram divulgadas em conjunto com a Audiência Pública: no Edital de Convocação do Diário 

Oficial, espaços públicos e plataformas de comunicação da Prefeitura, conforme material de 

divulgação apresentado no Anexo VIII. Os assuntos tratados estão relatados nas Atas de 

Oficina, junto ao Registro Fotográfico (Anexo XI). 

Em relação aos principais resultados, destaca-se  

▪ Oficina I – Área Rural: como aspectos positivos do município, os participantes mencionaram 

a tranquilidade da vila, ampla área para trabalhar, acesso à água e serviços de saúde. Além 

disso, há apoio da prefeitura com o fornecimento de calcário para correção do solo e maior 

produtividade, bem como para transporte dos moradores à área urbana para compras e para 

venda de produtos na feira municipal. As famílias do assentamento produzem, em maioria, 

mandioca, que é vendida in natura ou processada para a população do entorno. As áreas 

maiores produzem abacaxi, arroz e feijão. Como fragilidades, pontou-se as condições ruins 

de escoamento das estradas rurais, a queima de lixo, visto que não há coleta, a falta de 

indústria e emprego no município, o que torna a população dependente da produção de 

abacaxi. Por fim, a falta de energia e de uma rede de esgoto foram outras questões 

abordadas, além da falta de assistência técnica. Cabe destacar, também, que a alta 

rotatividade das famílias nas propriedades dificulta a conclusão do processo de 

regularização fundiária pelo INCRA. Dentre os desejos, foram enfatizadas estruturas de 

lazer e esporte, poço artesiano e as melhorias viárias já mencionadas. 

 

▪ Oficina II – Área Urbana: foi novamente pontuada a necessidade de se melhorar a ponte e 

as estradas rurais. Como sugestão de desenvolvimento, foram apontadas as 

potencialidades de implementar fábricas de processamento de abacaxi, mandioca e soja, o 

que geraria renda e emprego à população. Além disso, foi colocada a necessidade de ter 

mais lotes urbanos para venda e atração de moradores. Como fragilidade, os participantes 

mencionaram problemas ambientais, como a prática de irrigação sem outorga e 

desmatamento sem autorização. Por fim, foi mencionado que uma universidade no 

município traria diversos benefícios. 

 

▪ Oficina com Núcleo Gestor: Em relação aos aspectos positivos, foram mencionados a 

agropecuária, favorecida pela ampla extensão territorial e terras produtivas, sobretudo as 

lavouras de abacaxi. Considerando os aspectos comunitários, foi apontado amplo 

engajamento da população e estrutura de esporte e lazer. Além disso, há pontos de 

potencial turístico, como ilha e praia de rio, localizadas e propriedade particular. 

Considerando as fragilidades, os participantes citaram a falta de rede de esgoto, 

pavimentação asfáltica no Setor Jabaquara, a baixa arrecadação de impostos para o 

município, loteamento clandestinos, falta de empregos e baixa renda da população, bem 

como problemas de drenagem de águas pluviais e falta de moradia para a população de 

baixa renda. Dentre os desejos para o futuro do município, destacam-se a implantação de 

indústrias (principalmente para o processamento de produtos agrícolas), equipamento de 

saúde de atendimento 24h, creche, melhoria da estrutura de esporte e cursos 

profissionalizantes.  
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4.3. Consulta Cidadã  

A Consulta Cidadã da etapa de Diagnóstico ocorreu de 12 a 26 de março de 2020, por meio 

de sua versão física e eletrônica, que juntas somaram 35 respostas. Os resultados serão 

apresentados a seguir, estruturados pelo formato da Consulta, e posteriormente será 

apresentada as principais conclusões obtidas através desta estratégia.  

4.3.1. Física 

A Consulta Cidadã Física consistiu em urnas de sugestões acompanhadas por formulários 

impressos com as questões acima descritas. Estas caixas foram disponibilizadas em diferentes 

locais, conforme descrito na tabela abaixo. Os formulários preenchidos foram coletados pelo 

Grupo Técnico, digitalizados e enviados para a análise da Arcadis, e são apresentados no 

Anexo XII. Esta Consulta obteve 26 contribuições, distribuídas da seguinte forma: 

Tabela 4-1 Total de participação na Consulta Cidadã Física por setor. 

Setor Nº de participantes 

Centro 12 

Jabaquara 5 

Assentamento Paulo Freire I e II 2 

Não identificado 7 

Total 26 

Elaboração: Arcadis, 2020. 

4.3.2. Eletrônica 

A Consulta Cidadã Eletrônica consistiu em um formulário on-line, com o mesmo conteúdo da 

consulta física.  O formulário foi disponibilizado no sítio eletrônico do Plano Diretor do município 

e divulgado por meio dos canais eletrônicos de comunicação da Prefeitura. Esta consulta 

obteve 9 contribuições, distribuídas da seguinte forma: 

Tabela 4-2 Total de participação na Consulta Cidadã Eletrônica por setor. 

Setor Nº de participantes 

Centro 5 

Associação do Gorgulho 1 

Assentamento Paulo Freire 1 

Jabaquara 2 

Total 9 

Elaboração: Arcadis, 2020 
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4.3.3. Resultados 

As respostas obtidas na Consulta Física e Eletrônica foram compiladas em uma única matriz, 

como pode ser visto abaixo, relacionando os setores aos temas avaliados, a partir da qual é 

possível identificar as áreas da cidade com melhor/pior avaliação em relação a prestação e 

existência daquele determinado serviço ou infraestrutura urbana. Os resultados obtidos estão 

disponibilizados a seguir.
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Figura 4-1 – Matriz síntese de resultados obtidos na Consulta Cidadã do município de Rio dos Bois. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020.
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A análise geral dos dados coletados na Consulta Cidadã demonstrou o seguinte: 

▪ O setor com melhor percepção pelos participantes da Consulta foi o Assentamento Paulo 

Freire I e II, seguido pelo setor Centro;  

▪ Com pior percepção geral, está o setor Jabaquara;  

▪ O serviço mais bem avaliado foi a coleta de lixo, seguido pela disponibilidade de escolas e 

de postos de saúde e, posteriormente, pela iluminação pública;  

▪ Com má avaliação, o serviço que se destacou foi o esgotamento sanitário, uma vez que 

ainda não há essa infraestrutura no município, seguido pela disponibilidade de comércio e 

de postos de trabalho e emprego. 

A análise específica, associando localidades a serviços e infraestrutura, revelou como 

potencialidades: 

▪ A disponibilidade de escolas nos setores Associação do Gorgulho e Assentamento Paulo 

Freire I e II, com nota máxima; 

▪ Deslocamento pela cidade, no setor Centro; 

▪ Disponibilidade de moradia, conservação do patrimônio histórico e cultural no setor Paulo 

Freire I e II; 

▪ Abastecimento de água, no setor Centro e Assentamento Paulo Freire; 

▪ Turismo, no Assentamento Paulo Freire; 

▪ Lazer, no setor Associação do Gorgulho. 

Por sua vez, as fragilidades identificadas foram: 

▪ Esgotamento sanitário em todos os setores, com exceção do Assentamento Paulo Freire, 

que foi avaliado com média regular; 

▪ Postos de trabalho e emprego, nos setores Centro e Jabaquara; 

▪ Pavimentação e qualidade do asfalto, no setor Jabaquara; 

▪ Turismo, no setor Jabaquara e Associação do Gorgulho. 

 

As prioridades elencadas pelos participantes para os próximos 10 anos, período máximo de 

vigência do Plano Diretor, estão representadas no gráfico a seguir. 
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Gráfico 4-1 - Percepção da população sobre prioridades para os próximos 10 anos. 

  

Elaboração: Arcadis, 2020.
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A partir da análise do gráfico anterior, é possível inferir que os respondentes da Consulta 

Cidadã consideram ser necessário priorizar as ações municipais no sentido de melhorar, 

primeiramente, os postos de trabalho e emprego. Este tema coincide com as leituras realizadas 

durante as atividades participativas, conforme descrito anteriormente. Em segundo lugar, 

aparece como prioridade a implantação de rede de coleta de esgoto sanitário, ainda ausente 

na área urbana do município. Posteriormente, é tida também como prioritária a ampliação de 

disponibilidade de comércio, de postos de saúde e de moradia.  

Por fim, em relação ao espaço aberto para comentários adicionais, os temas mais mencionados 

foram os seguintes: 

▪ Participantes do setor Jabaquara apontaram para a necessidade de se melhorar a 

distribuição de água e de criação de um ambiente de lazer, sobretudo aos jovens do 

município; 

▪ Um participante do Beira Rio, no setor Centro, abordou a ausência de indústrias; 

▪ Foi apontado a ausência de estrutura de escoamento de água;  

▪ Um participante do Assentamento Paulo Freire I e II indicou a necessidade de construção 

uma ponte e melhoria na estrada rural. 

4.4. Consolidação dos Resultados da Etapa de Diagnóstico 

Diante dos resultados expostos acima, e considerando as contribuições obtidas em todos os 

momentos participativos (Audiência Pública, Oficinas Participativas e Consulta Cidadã) e do 

escopo do Plano Diretor, conclui-se que os temas mais sensíveis e prioritários aos participantes 

para serem abordados no Plano Diretor são: 

▪ Postos de trabalho e emprego; 

▪ Disponibilidade de comércio; 

▪ Esgotamento sanitário; 

▪ Infraestrutura viária. 

Por outro lado, também foi possível identificar aspectos positivos em relação à prestação, 

condições e existência dos serviços públicos e infraestruturas urbanas, além de temas 

particulares do município que juntos podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

município nos próximos 10 anos. Entre esses aspectos, destacam-se: 

▪ Agricultura familiar, principalmente o cultivo de abacaxi;  

▪ Disponibilidade de equipamentos esportivos, postos de saúde e escolas; 

▪ Coleta de resíduos sólidos 

▪ Iluminação pública. 
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Anexo I. Decreto Regulamentador do Processo 
Participativo  

  



















 

Neoenergia 25 

Anexo II. Portaria – Formação do Grupo Técnico 
da Prefeitura Municipal  
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Anexo III. Portaria – Formação do Núcleo Gestor 
Participativo da Prefeitura Municipal  
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Anexo IV. Edital de Convocação da 1ª Audiência 
Pública 
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Anexo V. Apresentação PowerPoint da 1ª 
Audiência Pública 

 

  



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 

12 mar 2020



Conteúdo da Audiência Pública

▪ O motivo que levou o município a elaborar seu Plano Diretor;

▪ O que é o Plano Diretor;

▪ Qual o conteúdo e como é elaborado um Plano Diretor;

▪ Qual o cronograma de elaboração do Plano Diretor;

▪ Como será o Processo Participativo do Plano Diretor;

▪ Dados Preliminares sobre o município;

▪ Dúvidas e Sugestões.

A apresentação deve durar por volta de 25 minutos e espera-se, ao final, que os 

presentes tenham um conhecimento maior sobre o Plano Diretor e sobre o 

Processo Participativo, a fim de garantir sua participação ao longo do processo.

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



Porque o Plano Diretor agora?

PROGRAMA DE APOIO À 
ELABORAÇÃO/REVISÃO DE 
PLANOS DIRETORES

Linha de Transmissão da 
Neoenergia - Miracema-Gilbués 
II-Barreiras II

4 ESTADOS

Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia

720+

Km de extensão

19 MUNICÍPIOS

Municípios interceptados

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



O que é o Plano Diretor?

É uma lei municipal que orienta o desenvolvimento do Município.

Seu objetivo é melhorar a qualidade de vida da população e

planejar o futuro do município, orientando a atuação do poder

público e da iniciativa privada.

Lei Federal que orienta a

elaboração dos Planos

Diretores (Lei Federal nº

10.257/2001).

ESTATUTO DA CIDADE

Estabelece que o Plano

Diretor é o instrumento de

básico da Política de

Desenvolvimento e de

Expansão Urbana.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

BASES LEGAIS
PLANO DIRETOR

Englobar o município todo: áreas

urbanas e rurais

Ser revisto a cada 10 anos

Ser participativo: todos devem ter

oportunidade de opinar, propor e

conhecer seu conteúdo
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Qual o conteúdo do Plano Diretor? 

Macrozoneamento

Perímetro Urbano

Parâmetros e Instrumentos Urbanísticos

Diretrizes às Políticas setoriais

Gestão democrática e Sistema Municipal de Planejamento Urbano

Define as Áreas Urbanas, as Áreas Ambientais e Áreas Rurais do Município

Define os limites das Áreas Urbanas, ou seja, até onde a cidade pode se expandir

Ferramentas que auxiliam na concretização das diretrizes do Plano Diretor

Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Rural; Habitação; Mobilidade; Saneamento; Meio Ambiente; 

Turismo; Cultura e Patrimônio Histórico; Esporte e Lazer; Educação; Assistência Social; Saúde

Formas de garantir a participação popular durante a implantação e gestão do Plano Diretor

Zoneamento Rural e Urbano

Define como e o que pode ser construído nas diferentes partes do território e quais atividades e usos mais 

indicados

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



Qual o conteúdo do Plano Diretor... 

na Área Urbana?

As pessoas podem construir aqui?

Quando os projetos do meu bairro serão realizadas?

Como posso preservar essa mata?

Por que o ônibus não passa aqui?
Todos os lugares podem ser construídos?

Por que em algumas áreas existem mais prédios?

Posso abrir minha fábrica aqui?

O ônibus pode ir até a Zona Rural?

Até quantos andares posso construir?

E a coleta do lixo?

Como devem ser as ruas e calçadas?

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



Qual o conteúdo do Plano Diretor... 

na Área Rural?

Nas áreas rurais, SERÃO DEFINIDAS AS

CARACTERÍSTICAS DE CADA ÁREA E AS

ATIVIDADES PERMITIDAS E PROIBIDAS, SEM

REGRAS SOBRE A CONSTRUÇÃO. Ou seja, serão

definidas as áreas onde poderão ocorrer atividades

produtivas, áreas que tem que ser protegidas por

questões ambientais ou que são protegidas por lei, áreas

onde podem ter algum tipo de agroindústria, etc.

Necessário ENTENDER SE OS SERVIÇOS PÚBLICOS SÃO SUFICIENTES,

COMO MOBILIDADE, TRANSPORTE, SANEAMENTO E SAÚDE, e então

PROPOR INVESTIMENTOS nesses serviços para sua melhoria.
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Como é elaborado o Plano Diretor? 

ETAPAS

PROCESSO PARTICIPATIVO

Levantamento de dados

Diagnóstico Municipal

Minuta de Plano Diretor

Zoneamento e Políticas Setoriais

05

Aprovação do Plano Diretor

Implantação e gestão do Plano Diretor

Revisão do Plano Diretor

06

01

02

03

04

05

06

Decreto Regulamentador

Processo Administrativo

Núcleo Gestor Participativo

Grupo Técnico da Prefeitura

Audiências Públicas

Oficinas Participativas

Consulta Cidadã

Espaço Plano Diretor

07

ETAPAS
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Qual o cronograma de elaboração 

do Plano Diretor?

Levantamento de 
dados

Diagnóstico Propostas

Leitura Técnica Leitura Comunitária Finalização Preliminares

Execução das 
Estratégias de 

Institucionalização do 
Processo de 

Elaboração do Plano 
Diretor

JAN FEV MAIMAR ABR

Execução das 
Estratégias do 

Processo 
Participativo

Audiência Pública e 
Oficinas

etapas

estratégias 
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Qual o cronograma de elaboração 

do Plano Diretor?

Propostas

JUN SET

Execução das 
Estratégias do 

Processo 
Participativo

Audiência Pública e 
Oficinas

JUL AGO

etapas

estratégias 

Debates Públicos Finalização

Minutas de Lei

Aprovação do PD

Implantação e gestão do PD

Revisão do PD

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

Oficinas 
Participativas

Núcleo 
Gestor  

Participativo

Grupo 
Técnico da 
Prefeitura

Audiências 
Públicas

Espaço 
Plano 

Diretor

Elaboração 
do Plano 
Diretor 

Consulta 
Cidadã

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

São os momentos onde a POPULAÇÃO

SERÁ OUVIDA, a fim de entender suas

NECESSIDADES e DEMANDAS, bem

como VALIDAR AS PROPOSTAS que irão

compor o Plano Diretor!

Oficinas 
Participativas

Núcleo 
Gestor  

Participativo

Grupo 
Técnico da 
Prefeitura

Audiências 
Públicas

Espaço 
Plano 

Diretor

Elaboração 
do Plano 
Diretor 

Consulta 
Cidadã
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Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

A CONSULTA CIDADÃ FÍSICA consiste em URNAS

(disponibilizadas em diferentes locais da cidade) de

sugestões acompanhadas por FORMULÁRIOS

impressos com questões a serem avaliadas sobre a

cidade.

A CONSULTA CIDADÃ ONLINE consiste em um

FORMULÁRIO ELETRÔNICO que poderá ser

respondido através do site: bit.ly/RiodosBoisPD.

AS CONSULTAS ESTARÃO

DISPONÍVEIS POR 15 DIAS!

PARTICIPE E DÊ A SUA OPINIÃO!

Oficinas 
Participativas

Núcleo 
Gestor  

Participativo

Grupo 
Técnico da 
Prefeitura

Audiências 
Públicas

Espaço 
Plano 

Diretor

Elaboração 
do Plano 
Diretor 

Consulta 
Cidadã
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Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

O ESPAÇO PLANO DIRETOR está

localizado na sede da PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIO DEOS BOIS:

AV. BERNARDO SAYÃO, Nº 118 –

CENTRO – PREFEITURA MUNICIPAL

Oficinas 
Participativas

Núcleo 
Gestor  

Participativo

Grupo 
Técnico da 
Prefeitura

Audiências 
Públicas

Espaço 
Plano 

Diretor

Elaboração 
do Plano 
Diretor 

Consulta 
Cidadã
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Quais são os dados preliminares 

sobre o município?

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



DÚVIDAS E SUGESTÕES?

Plano Diretor Municipal de Rio dos Bois– 1ª Audiência Pública 



planodiretor.neoenergia@arcadis.com

bit.ly/RiodosBoisPD

Espaço Plano Diretor

Av. Bernardo Sayão, Nº 118 – Centro –

Prefeitura Municipal

Elisa Pennings

Arquiteta e Urbanista

Daniel Recco

Engenheiro Ambiental

0800 729 1435

(11) 99738-2080

Obrigada!
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Anexo VI. Lista de Presença da 1ª Audiência 
Pública  
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Anexo VII.  Relatoria e Registro Fotográfico da 1ª 
Audiência Pública 
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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, 



Página 3 de 3 
 
 
 

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. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Foto 1 - Apresentação do representante 
da Prefeitura de Rio dos Bois 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 - Apresentação do representante 
da Neoenergia 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 

 

Foto 3 - Apresentação da representante 
da Arcadis 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 

 

 



 

Neoenergia 31 

Anexo VIII. Material de Divulgação da 1ª Audiência 
Pública e Oficinas Participativas  

 

 

 

  



É a lei que orienta o desenvolvimento da cidade. Sua função é trazer melhorias para a vida das pessoas que vivem nas 

áreas urbanas e rurais do município, orientando a atuação do poder público e da iniciativa privada.

Os objetivos e as etapas de elaboração do Plano Diretor, destacando os momentos em que a população será ouvida, para 

que todos possam expor seus desejos e opiniões para o município nos próximos anos.

Todos podem participar. Sua presença é muito importante!

12/03/2020 às 19h – Centro Cultural Raimundo Fragoso da Luz – Av. Tocantins, s/ nº, Centro

(63) 3530-1269 bit.ly/RiodosBoisPDwww.riodosbois.to.gov.br



ÁREA RURAL

13/03/2020
(Sexta-feira)

às 08 horas

Escola do Assentamento (PA) Paulo Freire II

www.riodosbois.to.gov.br (63) 3530-1269 bit.ly/RiodosBoisPD

ÁREA URBANA

13/03/2020
(Sexta-feira)

às 14 horas

Centro Cultural Raimundo Fragoso da Luz
Av. Tocantins, s/ nº, Centro



REALIZAÇÃO:

APOIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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Anexo IX. Modelo de Ofício para 1ª Audiência 
Pública e Oficinas Participativas 

  



 
 

(logo do município) 
 

Rio dos Bois, ___ de ____ de 2020. 

 

OFÍCIO Nº XXXX/2020/__      

 

 

Ao Ilmo. Senhor XX 

(órgão/cargo), 

(endereço) 

 

Assunto: Revisão do Plano Diretor do Município de Rio dos Bois e convite à Audiência 

Pública de Abertura do Processo Participativo 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

1.  A Prefeitura de Rio dos Bois vem respeitosamente por meio deste dar ciência 

do início do Processo Participativo de Revisão do seu Plano Diretor, das suas etapas e do 

apoio de consultoria especializada para o seu desenvolvimento, conforme a seguir exposto. 

 

Do início do Processo Participativo e suas etapas 

2.  Considerando o artigo 40, inciso V da Lei Federal nº 10.257/2001, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da elaboração de Planos Diretores para os municípios inseridos na 

área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional e considerando, ainda, a instalação da Linha de Transmissão 

500KV Miracema – Gilbués II – Barreiras II, o município de Rio dos Bois instaurou o Processo 

Participativo de Revisão do seu Plano Diretor por meio do Decreto nº 05, de 10 de fevereiro 

de 2020. 

3.  Tal Decreto dispõe sobre as regras e procedimentos pertinentes ao Processo 

Participativo de Revisão do Plano Diretor de Rio dos Bois, bem como sobre as seguintes 

etapas: 

a) Audiência Pública de Abertura do Processo Participativo; 

b) Realização do 1º Ciclo de Oficinas Participativas; 

c) Instalação do Espaço do Plano Diretor; 

d) Abertura da Consulta Cidadã; 



 
 

(logo do município) 
 

e) Formulação do Diagnóstico Municipal; 

f) Realização do 2º Ciclo de Oficinas Participativas; 

g) Audiência Pública para apresentação das propostas de Macrozoneamento e 

Zoneamento; 

h) Elaboração do Projeto de Lei. 

4.  Como solenidade inicial do Processo Participativo, será realizada uma 

Audiência Pública de Abertura, que ocorrerá no dia 12 de março de 2020 às 19 horas no 

Centro Cultural Raimundo Fragoso da Luz – Av. Tocantins, s/nº, Centro. Pelo presente, 

convidamos o Ilmo. Senhor ou representante, considerando os nobres préstimos da sua 

instituição aos interesses da coletividade.  

5.  Também será realizado o 1º Ciclo de Oficinas Participativas, cuja finalidade é 

realizar a leitura comunitária do município, a fim de incorporá-la ao Diagnóstico Municipal. 

Elas serão realizadas conforme o seguinte calendário:  

▪ Oficina I – Área Rural – dia 13 de março de 2020, às 08 horas, na Escola do 

Assentamento (PA) Paulo Freire II; 

▪ Oficina II – Área Urbana – dia 13 de março de 2020, às 14 horas, no Centro Cultural 

Raimundo Fragoso da Luz – Av. Tocantins, s/nº, Centro. 

 

Da Participação no Processo de Revisão do Plano Diretor 

6.  Considerando as disposições da Lei Federal nº 10.251/2001 - Estatuto da 

Cidade, as recomendações estabelecidas pelo Conselho das Cidades e as boas práticas 

concernentes aos processos participativos de elaboração dos Planos Diretores, o Processo 

Participativo será desenvolvido conforme as seguintes diretrizes:  

a) Serão instrumentos básicos de participação: o Núcleo Gestor Participativo, as 

Audiências Públicas, as Oficinas Participativas, a Consulta Cidadã e o Espaço Plano 

Diretor; 

b) As Audiências Públicas serão convocadas por edital publicado no Diário Oficial e 

afixado em locais públicos e de fácil acesso à população com, no mínimo, 15 (quinze) 

dias de antecedência. A participação não será condicionada a nenhum critério e será 

garantida a igualdade das pessoas ao se manifestar; 

c) Será constituído o Espaço Plano Diretor em local apropriado e acessível à população, 

no qual estarão disponíveis todas as informações, documentos e cronogramas 

referentes ao processo participativo do Plano Diretor e no qual será sediada a 

Consulta Cidadã; 

d) O Núcleo Gestor Participativo é o órgão colegiado paritário de natureza consultiva e 

propositiva cujos objetivos principais são garantir a efetiva participação da sociedade 

civil e acompanhar todos os espaços participativos relacionados ao Processo de 

Elaboração do Plano Diretor; 

e) O desenvolvimento do Plano Diretor também contará com o apoio do Grupo Técnico 



 
 

(logo do município) 
 

da Prefeitura, que zelará pelo cumprimento das boas práticas concernentes ao 

processo participativo. 

 

  Do apoio da Consultoria Especializada para a revisão do Plano Diretor.  

7.  O Plano Diretor será elaborado com apoio técnico da Arcadis Logos S.A., 

empresa de consultoria especializada com sede na Cidade de São Paulo. A assessoria é 

realizada em função da Licença de Instalação (LI) nº 2331/2019, emitida pelo IBAMA, que 

institui a obrigatoriedade de oferecimento, por parte da Neoenergia, de apoio técnico e 

financeiro voltados à elaboração/revisão de Plano Diretor Municipal dos municípios afetados 

pela Linha de Transmissão 500KV Miracema – Gilbués II – Barreiras II. Considerando a 

elegibilidade do Município de Rio dos Bois, foi disponibilizado o apoio técnico da empresa 

Arcadis. 

 

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 

Respeitosamente, 

 

________________ 

Secretário/Prefeito de ________ 

Prefeitura de _____ 
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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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Anexo XII. Formulários da Consulta Cidadã Física 

 






























