
MINUTA AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA – PARQUE ESTADUAL (PARES) CALDEIRÃO DE
SANTA CRUZ DO DESERTO

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA – PARQUE ESTADUAL (PARES) DO CALDEIRÃO DE
SANTA CRUZ DO DESERTO. O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA), torna público a criação da Unidade de
Conservação estadual do grupo de Proteção Integral, sob a denominação Parque
Estadual (PARES) Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, e convida a todos os
interessados para participar da Consulta Pública que têm como objetivo apresentar os
resultados dos estudos técnicos que subsidiaram a proposta de criação do Parque
Estadual, em cumprimento ao Artigo 22° da Lei n° 9.985/2000, ao Artigo 5° do Decreto n°
4.340/2002, ao Artigo 6° da Lei n° 11.950/2011 e aos Artigos 9° e 13 da Instrução
Normativa n° 01/2022 - SEMA. A área de estudo está localizada no Sítio Caldeirão, no
município de Crato. A Consulta Pública será realizada, de maneira híbrida, no município
de Crato, no dia 13/10/2022, das 9h às 12h, em reunião do Geopark Araripe, no local
indicado a seguir: Rua Carolino Sucupira, S/N – Pimenta – Crato – CE – CEP:
63.105-000. O mapa de localização, o memorial descritivo, a justificativa de criação e a
poligonal da proposta de criação do Pares Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que
compõem o processo administrativo específico, estarão à disposição dos interessados no
site da Sema, com acesso a partir do endereço eletrônico: www.sema.ce.gov.br. Após
apresentação dos estudos e dos limites propostos para a criação do PARES do Caldeirão
de Santa Cruz do Deserto, será aberto espaço para discussão de maneira a permitir que
os convidados apresentem suas considerações sobre a proposta em estudo. Os
questionamentos, dúvidas e sugestões também poderão ser enviados a partir das 12:00
horas do dia 13 de outubro de 2022 até as 17h:59m:59s do dia 18 de outubro de 2022,
por meio do endereço eletrônico: parquestadualcaldeirao@Urca.br previamente
disponibilizado no site da Sema.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, em Fortaleza-CE, 27 de setembro de 2022.

http://www.sema.ce.gov.br

