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Aos 25 dias do mês de maio de 2018, às 18h39, no Centro Rural, localizado na 

Rua Carmelo Zamparato nº2-64, dá-se início a audiência pública. Registra-se a 

presença de trinta munícipes, sendo eles: representantes do poder público 

municipal, moradores da área de proteção e demais interessados. O Sr. Sidnei 

Rodrigues abriu a reunião esclarecendo que o Plano de Manejo foi elaborado 

por uma Comissão de técnicos, revisada e alterada pelo Conselho Gestor da 

APA Água Parada e COMDEMA. Assim foi passado a palavra ao Sr. Luiz Pires, 

diretor do zoológico e representante da Comissão de Revisão do Plano de 

Manejo Água Parada. O Sr Luiz Pires iniciou a apresentação mostrando o 

objetivo de criação da APA, a qual é o apontamento do Plano Diretor do 

Córrego Água Parada como possível futura captação de abastecimento de 

água. Foi apresentado a ZP (Zona de Proteção) e o Sr. Luiz Pires fala da 

importância de formação de corredores que interliguem as áreas que formam a 

ZP. A próxima zona apresentada foi a ZC1 (Zona de Conservação 1) e reforça  

que não será proibido a indústria rural, sendo apresentado pelo Sr. Luiz Pires 

os núcleos formais e informais localizados na área. Logo após foi apresentado 

a ZUI (Zona Urbana Isolada), onde ser encontra Tibiriçá e também exposto a 

ZUS1 (Zona de Uso Sustentável 1). O Sr. Luiz Pires enfatiza que não é o Plano 

de Manejo que aumentará o perímetro urbano nestas áreas, apenas se caso 

houver a expansão, o plano de manejo não proibirá o parcelamento de solo. O 

Sr. Nemésio, proprietário de um parcelamento de solo informal (núcleo 

informal) lindeiro à Tibiriçá, disse que quando ele resolveu fazer o 

parcelamento, foi dito a ele que poderia ser aprovado. O Sr. Luiz Pires diz que 

com a revisão do Plano de Manejo poderá ser realizado a regularização deste 

parcelamento, já que o mesmo foi reconhecido pelo Plano de Manejo, no 

entanto, não poderão ser realizados novos parcelamentos dentro deste núcleo. 

Assim foram apresentadas as demais zonas que compõe a APA, assim como 



os núcleos formais e informais localizados nelas. O Sr. Luiz Pires apresentou 

também o texto da Portaria SEMMA a ser publicada, assim como a Fórmula de 

Outorga Onerosa Ambiental para casos de novos parcelamentos dentro dos 

limites da APA. Ao fim das apresentações, o Sr. Luiz Pires questionou aos 

presentes se haviam sugestões para complementar a Revisão apresentada ou  

novas alterações, esclarecendo que vários itens foram sugeridos e alterados 

pelos Conselhos, podendo os presentes fazer o mesmo. O Sr. Nemésio 

questiona como será realizado o tratamento de esgoto do núcleo informal em 

que ele reside. O Sr. Luiz Pires diz que quando foi regularizado o local, o 

núcleo poderá ter rede de esgoto. Outro morador do núcleo questiona que os 

três anos citados na Portaria para o empreendedor se adequar, valerá para que 

tenha rede de esgoto para o núcleo. O Sr. Luiz Pires esclarece que três anos 

será o tempo para os empreendedores se regularizarem. O Sr. Sidnei 

Rodrigues  toma a palavra e comenta que a área do Némesio terá a 

possibilidade de regularização devido à nova Lei Federal. Sem mais novas 

sugestões de alterações do plano, o Sr. Sidnei Rodrigues finaliza audiência 

publica às 20:30 hs, eu, GABRIELA DOS SANTOS SOUZA, lavrei a presente, 

que será encaminhada a todos os presentes que deixaram e-mail para contato. 


