ANEXO 3 – Questionamentos apresentados pela plenária na audiência
pública ZPA 9, de 31 de março de 2016

1. Gostaria de saber quais foram os critérios restritivos em relação aos
agrotóxicos na agricultura nas diferentes subzonas (Preservação, uso
restrito

e

conservação).

Existem

diferenças?

Dependendo

das

subzonas.
(Cleopoldina – COVISA Norte)
2. Deve ser definido o que é agrotóxico. O que é agrotóxico?
Por exemplo, o técnico ambiental mencionou que não pode ser utilizado
agrotóxicos para corrigir o pH do solo. Portanto, eu lhe pergunto:
Calcário é considerado agrotóxico?
3. Gostaria de saber se tem algum projeto para este terreno ao lado do
loteamento Câmara Cascudo, por ser uma mata fechada é muito
perigoso para a nossa comunidade?
(Gutemberg Silva, Vice-Presidente do conselho Comunitário do Gramoré)
4. A SC3 esta em uma área de relevo e vegetação semelhante a SP
adjacente.
O que fundamenta a proposta de ocupação desta área?
(Ana Marcelino– IDEMA)
5. É importante as audiências publicas, agora a preocupação é com a
demora, para se colocar em pratica, ou regulamentação, pois este
estudo começou como APA – APAGEM, e hoje Área de Potencial
Ambiental – fica adormecida por certo tempo e as edificações e
loteamentos vão surgindo. A grande culpa é sempre do Poder Publico,
pois não fiscalizam e quando são edificadas, são derrubadas – Parece a
Copa do Mundo.
(Ronaldo)

6.
a.

Quais medidas foram previstas para impedir novas ocupações
na subzona de preservação?

b.

O que esta previsto para as ocupações já instaladas na SP.

c.

Como se pretende promover a gestão da SP.

d.

Os lotes menores que os previstos na lei já existentes poderão
ser regularizados?

e.

O que foi considerado para o dimensionamento dos recuos
frontais (10m, 5m, 3m)?
(Rosa Pinheiro)

7. .
a. Qual a distancia mínima de rios e lagoas para a edificações?
b. Quem se apossar e construiu em áreas verdes, sera retirado?
c. Haverá Modificação nas avenidas: João Medeiros Filho e Moema
da Cunha Lira?
d. Onde será construída a 3ª Ponte de ligação a Zona Norte? (No
Baldo? No Km 6? na Estrada de Macaíba?)
8.
a. Qual a metodologia adotada (Critérios e referências utilizadas) para
delimitação do perímetro da AIES do Gramorezinho?
b. Qual

seria

o

prazo

para

regulamentação

da

AIES

do

Gramorezinho?
Camila Nobre (URFN)
9. Gostaria de saber se tem previsão da retirada das casas a margem do
Rio Doce.
(Vandembg)
10. Gostaria de saber o que esta previsto para a população a margem do rio
doce, cujas famílias moram em condições sanitárias inadequadas,
utilizando o rio para necessidades diária (necessidade fisiológica, banho,
lavar roupas/louças e cozinhar), produzindo adoecimento.

11. Quais os encaminhamentos realizados pela SEMURB relacionados a
área invadida dentro da ZPA 09?
(Claudete Trindade, Conselho Comunitário do Pajuçara II)

12. Loteamento Caiana
a. Se para o estado dentro do Loteamento Caiana foram
consideradas as seguintes intervenções publicas:
i. Pro transporte – rua conselheiro Tristão duplicadas
ii. Reurbanização da comunidade da África. Quadras de
01 à 09 (com implementação do esgotamento sanitário
e construção de casais – África viva).
iii. CAERN Construção da ETE – Estação de
Tratamento de Esgoto – Q34 lotes 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23.
iv. Complexo viário da Redinha (quadra 01)
b. SC6 - Todos os lotes das quadras 31 à 36 tem lotes com 15x30
= sestação da SEMURB uma área de 5000 (como isto é
possível na pratica?)
c. SP = Como será o processo de indenização e compensação
para os proprietários – Instrumentos.
Kleber Bastos da Silva
13. Como a preocupação do Professor Diógenes pretende combater
processo de gentrificação que pode
Parque Folclórico Nordestino?

o

ocorrer advinda do criação do

