RELATÓRIO - SEGUNDA VISITA EM CAMPO
PROCESSO DE CRIAÇÃO DA UC INTERFLÚVIO TOCANTINS-PARANÃ

Dia 06/12/11
13:30 - deslocamento para a Sede do município de Paranã -TO. Chegada às 18:00.

20:20 – Reunião de trabalho com equipe do Poder Legislativo do município de Paranã.
Apresentação da Proposta Técnica de Criação da UC na região do interflúvio
Tocantins-Paranã.
Dia 07/12/11
07:00 – Retorno para Palmas.

Questionamentos dos participantes da reunião, respondidos pela Equipe Técnica

1. Quantas consultas públicas irão ser feitas? Uma ou mais?
2. A UC a ser criada nesta região envolve somente o município de Paranã?
3. Existe um mapa da área proposta para criação da UC?
4. Uma das preocupações é o tamanho da área, o que teremos de compensação através da
criação da UC? Pois somos um município com situações precárias.

5. Como será a desapropriação e indenização das pessoas que estão na área?
6. A vantagem maior de criação de uma UC seria para o estado ou município?
7. Dentro da área proposta de criação da UC, haveria a possibilidade de se dividir a
mesma, criando por exemplo APA e Parque?

Solicitações dos participantes

1. Verificar a possibilidade, quando se for delimitar detalhadamente a área da UC a ser
criada, a retirada do Distrito de Campo Alegre, tendo em vista que o mesmo poderá
ser emancipado, em um futuro próximo.
2. Realizar uma consulta pública no Distrito de Campo Alegre;

3. Verificar a possibilidade de incluir na delimitação da área da UC apenas a região de
Boqueirão das Caldas.
Encaminhamentos

1. Convidar representante do Legislativo do município de Paranã, para participar do
Sobrevôo na região pretendida para criação da UC, em fevereiro de 2012.
Total de Participantes

15 pessoas – Secretário de Meio Ambiente, Presidente da Câmara Municipal e vereadores,
alguns moradores do município de Paranã e Equipe técnica (SEMADES, SEPLAM).
(Lista de presença em anexo)
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