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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 
CONSULTA PÚBLICA PARA RECEBER SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES REFERENTES ÀS 

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DAS ÁREAS SITUADAS AO 
LONGO DOS CURSOS D’ÁGUA, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DRENAGENS E CANALIZAÇÕES 
EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA PARA INCLUSÃO NOS ESTUDOS E DEBATES PARA DISCUSSÃO NA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA A SE REALIZAR: 

 

DIA 10/12/2021. 
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
HORÁRIO: 19 HORAS 
 

O Prefeito Municipal de Erval Seco, sr. Leonir Koche, no uso das atribuições legais e 
considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal, bem como das disposições das Leis Federais nº 
12.651/12 e nº 13.465/2017, considerando ainda que se encontra em andamento estudos técnicos de 
avaliação referente às condições e restrições de uso e ocupação das áreas situadas ao longo dos cursos 
d’água, áreas de preservação permanente, drenagens e canalizações em área urbana consolidada, 
promove: 

 

Orientações: 
1-A Consulta Pública estará aberta através de um documento com possibilidade de baixar o formulário de dados, 
para que a comunidade possa se cadastrar e emitir opinião e comentário, expressando seu posicionamento sobre 
o assunto em discussão. 
2-A proposta da Consulta Pública é verificar a opinião dos munícipes sobre o tema para a cidade. As pessoas 
podem opinar sobre a situação atual envolvendo os arroios e córregos da área urbana, apresentando argumentos 
para sua posição e opinião. 
3-As sugestões devem ser encaminhadas por escrito, entregues na Secretaria da Administração, aos cuidados da 
secretária Maíra Behling, ou o formulário ser enviado para o e-mail terranaturisassessoria@gmail.com , até dia 30 
de novembro de 2021, identificando o nome completo do responsável, instituição, endereço, fone para contato e 
e-mail. 
4-As sugestões devem estar relacionadas com o tema em questão, podendo adicionar fotos, vídeos, exemplos ou 
aspectos associados à situação atual, usos futuros e pretendidos na porção urbana do município. 
5-As sugestões e recomendações serão consolidadas pela empresa técnica responsável, dando-se publicidade no 
site da Prefeitura Municipal. 
7-Para efeitos de conceituação de área urbana consolidada utilizaram-se as disposições do §2º do art. 16-C da Lei 
Federal nº 13.465/2017, onde se lê: 

(...) 

§ 2o  Para os fins desta Lei, considera-se área urbana consolidada aquela:  
I - incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica;  
II - com sistema viário implantado e vias de circulação pavimentadas;  
III - organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;  
IV - de uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, 
comerciais, industriais, institucionais, mistas ou voltadas à prestação de serviços; e  
V - com a presença de, no mínimo, três dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana 
implantados:  
a) drenagem de águas pluviais;  
b) esgotamento sanitário;  
c) abastecimento de água potável;  
d) distribuição de energia elétrica e  
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.  
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Formulário de Consulta Pública 

 

 
Tema: Utilize o espaço abaixo para manifestar sua opinião sobre as condições e restrições de 
uso e ocupação das áreas situadas ao longo dos cursos d’água, áreas de preservação 
permanente, drenagens e canalizações em área urbana consolidada do municipio de Erval Seco 
(ver figura). 
 
 

 
 
 
Aspectos a serem debatidos na Audiência Pública, a ser realizada com a participação de 
todos, de forma gratuita, às 19h do dia 10/12/21, na Câmara de Vereadores: 
 

a) Quais medidas administrativas adotar para as construções situadas junto aos cursos 
d´água do município (nas áreas de preservação permanente – APP)? 

b) As construções e atividades situadas junto aos cursos d´água devem ser removidas em 
caso de apresentarem riscos (desmoronamentos, queda de barreira, inundações)? 

c) As atividades e empreendimentos situados junto aos arroios devem indenizar a 
mudança das funções ambientais com o passivo gerado (alterações ambientais)? 

d) Como organizar os espaços urbanos de forma a garantir a continuidade das funções 
ambientais das matas ciliares e das áreas de preservação permanente (APP)? 

e) As nascentes devem ser protegidas e recuperadas?  
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Sugestões: 
 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 

Nome completo: 

Instituição: Fone:  

Endereço: 

E-mail: 

Inclusão de fotos ou vídeos:  (   ) sim   (   ) não   nº fotos (     ) Documentos anexos:  (   ) sim    (   ) não 

 

 
 

Registros Fotográficos (anexar abaixo) ou, se enviado por e-mail, também podem ser 
enviados vídeos. 

 
 
 


