
 
 
AJUDA DE MEMÓRIA DA CONSULTA PÚBLICA PARA CRIAÇÃO DA AREA 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SONINHO. 
 
No dia 13 de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, as 9:00 horas reuniram-

se no Auditório da Prefeitura Municipal de Lagoa do Tocantins, localizada na 

Praça José Nestor n° 287, Bairro Centro, Lagoa do Tocantins, TO, os senhores 

(as) constantes na lista de presença anexa a esta ata para discutir a proposta de 

criação da Área de Proteção Ambiental de Rio Soninho. Os trabalhos foram 

abertos pelo Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo senhor Benilto Tavares 

Guimarães, falando sobre a importância da consulta pública naquele momento. 

Após as considerações feita pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de 

Lagoa do Tocantins, o mesmo passa a palavra para o prefeito Leandro 

Fernandes Sores a onde falou da importância da criação da unidade para o 

município após a sua fala passou a palavra para senhor o senhor Rivaldo Leite 

Dias para apresentação da proposta de criação da unidade. O senhor Rivaldo 

Leite Dias, técnico da RR SOLUÇÕES AMBIENTAIS, apresentou a proposta 

definindo a Lei n° 9.985/2000, as unidades de conservação existentes e seus 

objetivos. Em seguida, mostrou os objetivos da criação da Área de Proteção 

Ambiental de Rio Soninho, as atividades que poderão ser desenvolvidas e não 

desenvolvidas no interior da Área de Proteção Ambiental do Rio Soninho e o 

mapa proposto para unidade. Dando continuidade à consulta pública, o Senhor 

Rivaldo Leite Dias abriu-se uma discussão sobre a proposta apresentada. O 

Senhor Denivaldo Sobral Santos como ficaria os afluente do rio soninho a 

possibilidade de transformar em uma área de proteção, o senhor Rivaldo Leite 

Dias explicou que poderia ser feito um estudo e a viabilidade e montar uma 

proposta para a secretária municipal de meio ambiente para ser analisada. O 

secretário Municipal de Meio Ambiente Benito Tavares Guimarães também 

perguntou como seria a questão a implantação de loteamento dentro da unidade 

o Rivaldo Leite Dias tirou a duvidas mostrando dentro da legislação exigida, o 

mesmo também perguntou sobre como poderia resolver os desmatamento que 

já houve nas margens do rio soninho e o Rivaldo Leite Dias Explicou que poderia 

fazer um projeto de recuperação dessas áreas.  Após seus questionamento 

sobre a criação da Área de Proteção Ambiental do Rio Soninho. O Rivaldo Leite 



 
Dias explicou que o curso do Rio Soninho é um rio de grande importância para 

Rio Sono que é um rio de grande importância para região do Jalapão, que o 

município seria compensado com os recursos advindos do ICMS ECOLOGICO, 

turismo diretamente com aumento de receitas em serviços de alimentação, 

hospedagem e comércio, além de sua preservação e conservação. Novamente 

a mesa abriu a palavra aos presentes, como ninguém quis fazer uso da palavra, 

o prefeito municipal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião. 


