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EDITAL 

 

 

 

 Audiência pública para conhecimento e discussão sobre o zoneamento o uso e 

ocupação do solo do Município de São Luís. 

 

 

 

 

 

 

O Ministério Público do Estado do Maranhão através do 

Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, 

Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, no uso das atribuições conferidas pelo 

art.27, parágrafo único IV, da lei nº8.625/93 e nos termos da Resolução nº82, de 29 

de fevereiro de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, em parceria 

institucional com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MA convida  os 

profissionais de arquitetura, operadores do Direito e cidadãos e instituições públicas e 

privadas interessados nas discussões sobre zoneamento, uso e ocupação do solo do 

Município de São Luís para participar de audiência pública que será realizada no 

próximo dia 18 de junho de 2015, das 15:00h às 18:00h, no auditório das 

Universidade UNDB situado na Av. Colares Moreira, Renascença II, com o 

objetivo de discutir os objetivos do zoneamento uso e ocupação, os processos técnicos e 

legais de sua revisão e conhecer a proposta do Poder Executivo Municipal sobre a 

revisão da lei municipal nº3.253/1992 . 

A audiência pública objetiva colher subsídios dos 

interessados quanto ao tema e propor recomendações e outras medidas junto ao 

Município de São Luís. A participação é franqueada a todo cidadão interessado no tema 

e outras instituições que tenham interesse direto ou indireto, e dar-se-á obedecidos os 

critérios de inscrição prévia no livro de presença e uso da palavra por três minutos 

improrrogáveis, após abertura dos trabalhos e prévia manifestação dos integrantes da 

mesa. 

 

São Luís, 22 de junho de 2015, 

 

 

 

 

Luís Fernando Cabral Barreto Junior,                               Hermes da Fonseca Neto, 

           Promotor de Justiça                                                        Presidente do CAU/MA 


