
Porta-voz nº 2032 - Uberaba, 14 de Janeiro de 2022

Conselho Gestor da APA do Rio Uberaba 
 

 

Rua Dom Luís Maria Santana, 141 – Santa Marta – CEP: 38061-080 – Uberaba – MG 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DE MANEJO DA APA DO RIO 

UBERABA 
 
A Secretaria de Meio Ambiente de Uberaba-MG, no uso de suas atribuições 

legais, CONVIDA toda a comunidade, representantes de organizações não 
governamentais, movimentos sociais, entidades sindicais, membros da iniciativa 
privada, instituições acadêmicas e de pesquisa e o público em geral para a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre o Plano de Manejo da APA do Rio Uberaba, que será 
realizada no dia 03/03/2022, a partir das 13:00 horas, no Anfiteatro do Centro 
Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba, Av. Dom Luiz Maria Santana, 
141, Bairro Santa Marta, com o objetivo de apresentar o Plano de Manejo da APA 
do Rio Uberaba, atendendo ao disposto no Termo de Referência elaborado para 
sua formalização. 

 
Programação 
 
13:00 hrs: Recepção dos participantes e assinatura da lista de presença; 
13hrs e 20 minutos: Abertura dos trabalhos; 
13hrs e 30 minutos: Apresentação do Plano de Manejo; 
14:00 horas: Escuta do público inscrito para intervenções orais; 
15:00 horas: Exposição dos convidados – especialistas na área, entidades 
da sociedade civil parceiras e autoridades; 
16:00 horas: Encerramento dos trabalhos. 
 
Ficam estabelecidas as seguintes regras: 
 

 As manifestações dos presentes serão realizadas pelo tempo máximo de 05 
minutos, e devem ser precedidas de inscrição, pela internet, através do 
endereço: https://forms.gle/DvXFtm21XvN9MCTb8 ou através do 
preenchimento da “Ficha de Cadastro – Manifestações” presente no Anexo 
I, a qual deve ser protocolada, presencialmente, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Uberaba, com endereço na Av. Dom Luiz Maria Santana, 
141, Santa Marta, no horário das 12h às 17h30 de segunda a sexta-feira; 

 Aqueles que pretendem participar apenas na condição de ouvintes, sem 
manifestarem-se, também devem se inscrever, pela internet, através do 
endereço: https://forms.gle/MGutTY8s2fJRf8B28 ou através do 
preenchimento da “Ficha de Cadastro – Ouvintes” presente no Anexo II, a 
qual deve ser protocolada, presencialmente, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Uberaba, com endereço na Av. Dom Luiz Maria Santana, 
141, Santa Marta, no horário das 12h às 17h30 de segunda a sexta-feira; 

 As autoridades públicas presentes poderão se manifestar pelo tempo 
máximo de 05 minutos, também mediante prévia inscrição e identificação, 
no link ou ficha cadastral disponibilizados no item anterior; 
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Conselho Gestor da APA do Rio Uberaba 
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 O formulário para cadastro/inscrição online, demonstrando o interesse em 
participar da Audiência Pública estará disponível no período de 17/01/2022 
a 31/01/2022, bem como o recebimento das Fichas de Cadastro físicas; 

 Serão permitidas intervenções orais por parte dos presentes na audiência 
pública somente aos inscritos previamente e nos momentos devidamente 
indicados pela coordenação do evento, sem exceção;  

 As contribuições da sociedade através da escuta do público inscrito para 
intervenções orais serão analisadas, posteriormente, pelo Conselho Gestor 
da APA do Rio Uberaba e poderão ser incluídas no Plano de Manejo;  

 O teor da Audiência Pública será registrado em ata que será amplamente 
divulgada, conforme normatização aplicável; 

 O Plano de Manejo encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Uberaba, bem como existe uma cópia na Secretaria de Meio 
Ambiente para consulta; 

 O prazo para impugnação do presente Edital é de 02 (dois) dias úteis; 
 Atendendo às determinações do Decreto de Enfrentamento da Covid nº 

1.627, o evento seguirá com as restrições previstas em protocolos de 
biossegurança, definidas pelo comitê Covid.  
Portanto o local de realização da Audiência Pública, atendendo as 
restrições do referido decreto, não poderá ultrapassar a ocupação de 122 
pessoas.   
 

E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital. 
 

Uberaba, 14 de janeiro de 2022. 
 

Amanda Santana dos Santos 
Coordenadora da Audiência Pública / Presidente do Conselho Gestor da 

Área de Proteção Ambiental Municipal de Uberaba – APA do Rio Uberaba 
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ANEXO I              

FICHA DE CADASTRO – MANIFESTAÇÕES 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DE MANEJO DA APA DO RIO UBERABA 

*Obrigatório 

1. Nome Completo*: 
 

2. CPF*:  
 

3. E-mail*:  
 

4. Endereço Completo*:  
 

 
5. Número de Telefone*:  

 
6. Instituição que representa*: 

Cite o nome da instituição que você representa. (Ex.: pessoa física (cidadão), pessoa jurídica, entidade, ONG, etc.) 
 

7. Protocole sua manifestação*:  
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ANEXO II              

FICHA DE CADASTRO – OUVINTES 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DE MANEJO DA APA DO RIO UBERABA 

*Obrigatório 

1. Nome Completo*: 
 

2. CPF*:  
 

3. E-mail*:  
 

4. Endereço Completo*:  
 

 
5. Número de Telefone*:  

 
6. Instituição que representa*: 

Cite o nome da instituição que você representa. (Ex.: pessoa física (cidadão), pessoa jurídica, entidade, ONG, etc.) 
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