
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Um total de 316 pessoas participaram da Audiência Pública realizada no 

dia 22 de novembro, no Centro Recreativo do Sirinhaém, localizado na Rua 

São Francisco, s/nº, Centro de Sirinhaém. O Projeto do Condomínio Praia de 

Guadalupe prevê a construção de um condomínio fechado com 109 casas, um 

hotel com 50 quartos, um flat com 224 apartamentos, uma marina e um clube, 

além de ciclovia. O empreendimento será construído entre o estuário do rio 

Formoso e a praia de Gamela, na Praia de Guadalupe, município de Sirinhaém. 

Na audiência, foram apresentados os estudos socioambientais 

realizados na área onde será construído o condomínio, baseados em critérios 

técnicos, econômicos, sociais e ambientais. O Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

Interessados em dirimir dúvidas ou fazer comentários tiveram a 

oportunidade de se expressar, tanto oralmente como de forma escrita, durante 

a audiência. Todas as perguntas feitas pelos participantes foram respondidas, 

tanto pela CPRH, como pelo empreendedor e pela empresa consultora.  

O EIA/RIMA estiveram disponíveis para consulta no portal da CPRH 

(www.cprh.pe.gov.br). Cópia do EIA/RIMA, em meio físico, ficaram à disposição 

dos interessados na Biblioteca da CPRH, na Biblioteca da Semas e na 

Prefeitura do Ipojuca. 

Na audiência pública foram entregues à Diretora Presidente da CPRH, 

Dra. Simone Souza, denúncias de participantes sobre assuntos diversos, que 

dizem respeito à ação da CPRH. A Diretora Presidente da CPRH informou que 

essas denúncias seriam encaminhadas à Ouvidoria Ambiental da instituição, 

para os trâmites legais. 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A mobilização social foi realizada no período de 7 a 11 de novembro de 

2016, nos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré, integrantes da 

área de influência direta do empreendimento.  

http://www.cprh.pe.gov.br/


Atenção especial foi dada às populações situadas no Distrito de Barra de 

Sirinhaém e Vila de Aver o Mar, tendo em vista a proximidade do Distrito em 

relação à área pretendida para instalação do empreendimento. 

Nos municípios acima citados, foram convidados setores estratégicos da 

sociedade com grande potencial de mobilização como: associações de classe, 

colônias de pescadores, empresários, dentre outros 

Nos três municípios anteriormente citados, foram realizadas visitas 

técnicas para divulgação do evento, nos seguintes locais: Prefeituras, 

Ministério Público Estadual, Fórum, Câmara de Vereadores, estabelecimentos 

bancários, comércio, associações de moradores, conselhos de moradores, 

colônias de pescadores, associação de barraqueiros, sindicatos, órgãos da 

administração pública municipal. Dessa forma, pode-se mobilizar a sociedade 

civil, autoridades, instituições religiosas e de ensino; comerciantes, 

empresários e o público em geral. 

A abordagem dos mobilizadores consistiu na explanação sobre a 

audiência pública, entrega dos convites e do folder explicativo, bem como a 

fixação de cartazes e registro fotográfico.  

Além da abordagem presencial dos mobilizadores, o convite foi enviado, 

através de mala-direta, para as Secretários de Estado, CIPOMA, CONSEMA, 

CREA, FIEPE, FETAPE, IBAMA, ICMBio, Organizações não governamentais 

(SNE,Aspan, Mangue Vivo etc), SEBRAE, SENAI, SESC, SUDENE, 

UNIVERSIDADES, SIDICATOS, ALEPE, Suape, ITEP, Comissão Pastoral da 

Terra, IPHAN-PE, COMPESA, CELPE, Empresa Consórcio Consul, Aterro 

Sanitário Portal Sul, Deputados e Ministério Público Estadual e Ministério 

Público Federal. 

Outra importante ferramenta de divulgação foi à veiculação de releases 

nos blogs da região. O convite também foi enviado por e-mail para 

universidades, faculdades e indústrias cadastradas no banco de dados da 

CPRH. 

 

 



DIVULGAÇÃO E REPERCUSSÃO NA IMPRENSA 

 

Conforme Instrução Normativa da CPRH, a audiência pública foi 

divulgada através de Edital de Divulgação: 

 

 Diário Oficial – Poder Executivo – 24/09/2016 

 

O Projeto para instalação do Condomínio Praia de Guadalupe foi 

divulgado através de releases emitidos aos veículos, por meio do Núcleo de 

Comunicação Social e Educação Ambiental da CPRH (em Anexo).  

 

 

 

 

 


