ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA- SEMINFRA
GABINETE DO SECRETÁRIO- GS

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DA CONSULTA PÚBLICA

A Reserva Extrativista Irmã Dulce dos Pobres será criada em área aproximada previstade
92.125,81m² (noventa e dois mil, cento e vinte e cinco metros quadrados e oitenta e um
centímetros quadrados), cujo objetivo é assegurar o uso sustentável e a conservação da
mangaba, protegendo o meio de vida e a cultura da população extrativista local.
Informamos que estão prorrogadas, até o próximo dia 12 de novembro (sexta-feira), a
consulta pública para novos comentários e contribuições visando a criação da Unidade
de Conservação, tipo Reserva Extrativista, a ser denominada Reserva Extrativista
“Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres”.
A medida tem o objetivo de ampliar ainda mais a participação popular. A prorrogação do
prazo atende as solicitações de entidades, líderes comunitários e outros segmentos da
sociedade.
Toda a documentação pertinente a Consulta Pública estará à disposição dos
interessados no Portal do Site da Prefeitura Municipal de Aracaju, no seguinte endereço
eletrônico: https://www.aracaju.se.gov.br/
Os interessados em apresentar comentários e contribuições, poderão encaminhar
através do correio eletrônico: reservaextrativista@aracaju.se.gov.br.
Aracaju, 04 de novembro de 2021.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA comunica a todos os interessados que
houve prorrogação do prazo da CONSULTA PÚBLICA objetivando o recebimento de
contribuições, visando a criação de UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, DO TIPO RESERVA
EXTRATIVISTA, NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, a ser
denominada RESERVA EXTRATIVISTA "MANGABEIRAS IRMÃ DULCE DOS
POBRES" localizada no imóvel do domínio útil do Município de Aracaju.
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