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Embu das Artes, 20 de Julho de 2015 
OFÍCIO Nº 100/2015 
 
AO Dr. Luis Fernando Rocha 
Fundação Florestal do Estado de São Paulo 
 
Copia para: MP Embu / GAEMA / SMA / CAO CIVEL / CONSEMA  
 

Vimos por meio desta comunicar que a Prefeitura de Embu das Artes e a Ferma 
Engenharia encerraram dia 16/7/2015 a etapa de pré-zoneamento do Plano de 
Manejo da APA Embu Verde, sem antes ter publicado o mapa chamado “8.2 Uso do 
Solo” e sem ter permitido análise e contribuições baseadas no documento.  

Uma vez que a Etapa 2 do Plano de Trabalho previa a produção do Diagnóstico 
Ambiental e a publicação prévia de todo o material para então realizar a Etapa 3, 
denominada “Oficina de Pré-Zoneamento”, torna-se inviável encerrar a mesma, sem 
que ao menos tenha sido concluída a etapa anterior e dada a possibilidade da 
sociedade civil estudar o material e se manifestar a respeito. 

Está programada para dia 30/7 uma reunião para aprovar os resultados desta etapa, 
mas que não permitirá a ampla contribuição, pois trata-se apenas de aprovar ou 
corrigir um plano que já está pronto. 

Consideramos que as oficinas tem sido importantes para o desenvolvimento do plano, 
mas consideramos também, que se faz necessária ao menos mais uma oficina 
(audiência publica) na mesma etapa (Pré-Zoneamento) para permitir que possamos 
fazer contribuições a respeito do mapa que ainda não foi publicado até a data de hoje. 

É o oficio para, justificadas suas razões e finalidades, requerer a imediata realização 
de novas oficinas, tantas quantas necessárias e com duração adequada para a 
participação qualificada da população, somente e tão somente após a publicação de 
todos os mapas e demais documentos, sendo para tal convocada com no mínimo 15 
dias de antecedência, assegurando que a população tenha oportunidade de conhecer, 
analisar e compreender os mapas e demais documentos e as implicações da proposta 
e seus impactos diretos e indiretos no território especialmente protegido.  

Grato 

Rodolfo Almeida 
Presidente da SEAE 
Sociedade Ecológica Amigos de Embu 
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SITE DA PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES – PRINT DE 17/7/2015 – sem o mapa 8.2 de Uso do Solo. 
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