PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal - SEMASPA
__________________________________________________________________________________________

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA QUE VISA SUBSIDIAR A
DEFINIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, DIMENSÃO E
LIMITES ANTE A CRIAÇÃO DA APA DA LAGOA
DO COCOBÓ, NO MUNICÍPIO DE IGUATU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, por meio da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL (SEMASPA), torna pública a criação de UNIDADE
DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL da ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA
LAGOA DO COCOBÓ, com Área de Preservação Permanente no entorno da Lagoa do Cocobó, no
Município de Iguatu, e convida a todos os interessados para participar da CONSULTA PÚBLICA com a
finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites da área, em cumprimento ao
§ 2º do art. 22 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.
CONSIDERANDO as medidas de isolamento social previstas por meio do Decreto nº 019, de 13 de março
de 2021, prorrogadas pelo Decreto nº 32, de 25 de abril de 2021, em conformidade com o Decreto Estadual
nº 34.043, de 24 de abril de 2021, a consulta pública seguirá os procedimentos abaixo elencados:
I - Os documentos que consistem no mapa de localização e memorial descritivo, os quais compõem os
estudos técnicos da proposta de criação, estarão à disposição dos interessados no portal da Prefeitura
Municipal de Iguatu, através do endereço eletrônico: https://iguatu.ce.gov.br/;
II - Qualquer pessoa, natural ou jurídica, inclusive entidades da sociedade civil, poderá encaminhar suas
contribuições e dúvidas, até às 08h do dia 30 de abril de 2021, através do e-mail
semaspa@iguatu.ce.gov.br;
III - Os interessados em contribuir com os estudos para a definição da localização, da dimensão e dos
limites da referida Unidade de Conservação, poderão participar de audiência pública remota, realizada
com essa finalidade exclusiva, que se dará às 10h, do dia 30 de abril de 2021, por meio da plataforma
virtual Google Meet, no link a seguir: https://meet.google.com/jjx-hyhu-aoq
IV – São partes integrantes deste aviso, o Anexo I e II:
a) Mapa de localização;
b) Memorial Descritivo.
Iguatu/CE, 26 de abril de 2021.

FRANCISCO MÁRIO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL
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