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1 Adalberto Jair de Abreu Campinas/SJ Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de uma área de proteção no centro de Águas Mornas. Rua 
Pedro Kuhnen

Embora não more a anos, mas sou herdeiro, e a área APP está em 
rua consolidada a décadas, onde havia agricultura familiar de 
subsistência, além de estar em área urbana com pagamento de IPTU 
todos os anos

05 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

2 Adriana Felipe Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4 - A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

03 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

3 Ailson Jose Meurer Fazenda 
Sacramento I/AM

Plano Diretor Substitutiva - O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

07 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

4 Alceone Lehmkuhl Goedert Santo Amaro da 
Imperatriz

Plano Diretor Substitutiva - Substituir uma área de APP, retornar novamente para área rural Tenho uma área de APP que foi transformada de forma errônea no 
último plano diretor. Está área já se encontrava consolidada, plantios, 
construções com rede elétricas e até mesmo açude que foi confundido 
como um lago natural, que demonstrou a falta de estudo ambiental, ou 
até mesmo uma visita em loco. 

05 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

5 Aline Lehmkuhl Rua Pedro Kuhnen Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de uma área de proteção no centro de Águas Mornas. Rua 
Pedro Kuhnen

Área de APP está em ruas consolidadas, e quando tornaram APP 
fizeram de forma errônea, pois já se tratava de uma área com 
aproximadamente 5.000 pés de vergamotas plantados, açude, área 
construída e até mesmo estradas, não existe estudo ambiental que 
justifique aquela área rural ter se tornado uma área de proteção. 

04 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

6 Alalita de Abreu Centro/AM Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4 - A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

05 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

7 Ana D. Lehmkuhl Centro/AM Plano Diretor Substitutiva - Substituir uma área de APP no Centro de Águas Mornas APP feita de forma errônea pois já era uma área consolidada com 
plantações, açude, rede de energia cortando toda a área, área 
construída e muitas casa. Não fizeram estudo ambiental para tornar a 
área APP e provavelmente nunca nem um visita em loco. 

05 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

8 André Filipe Abreu Centro/AM Plano Diretor Substitutiva - Rever e substituir uma área que é considerada APP para área rural. Essa área foi transformada em APP erroneamente no último plano 
diretor pois não foi feito o estudo corretamente. Essa Área na época já 
existia, construções, rede elétrica, plantios e açude que hoje esta 
descrito no plano diretor como lago natural, acreditamos que essa 
pesquisa tenha sido feita via satélite por isso pedimos uma análise ou 
até mesmo uma visita em loco. 

06 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

9 Antônio Pires de Lima Servidão Sebastião 
José Medeiros

Plano Diretor Substitutiva - O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

01 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

10 Augustinho Schmidt Santa Cruz da 
Figueira/AM

Código de Obras 
e Edificações

Substitutiva - Permitir edificações com 6 andares Contribuir no crescimento acentuado do nosso município. 05 de outubro de 2021 Não Alteração parâmetros 
urbanísticos - gabarito

Plano Diretor

11 Aurelio A. Lehmkuhl Centro/AM Plano Diretor Substitutiva - Substituir uma área de APP, retornar para área rural Área de APP transformada de forma errada no último plano diretor, 
tendo em vista que a área já se encontrava consolidada com 
construções, plantios, rede elétricas e açude que foi confundido como 
um lago natural, o que demonstra a falta de estudo ambiental, ou até 
mesmo uma visita em loco. 

06 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

12 Cesanir Medeiros Servidão Sebastião 
José Medeiros

Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4 - A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

03 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

13 Claudia Simone Luchtemberg 
Hillesheim

Rua Floriano Meyer Plano Diretor - - Aumento das áreas urbanas Aumentando as áreas urbanas proporciona o crescimento da cidade 
possibilitando novos comércios. 
-Os proprietários poderão regularizar seus imóveis e construções
-O município vai arrecadas mais com a regularização 
-Nessas áreas novas, fazer um programa de cobrança de IPTU 
gradativamente (ex: primeiro ano 20%, segundo ano 40%, e chegando 
no 5º ano com 100% do valor de IPTU). 

30 de setembro de 2021 Não Ampliação do perímetro 
urbano

Plano Diretor

14 Dalva Maria Schmidt Santa Cruz da 
Figueira/AM

Código de Obras 
e Edificações

Substitutiva - Construção de prédios com 6 andares Para contribuir no crescimento do município. 05 de outubro de 2021 Não Alteração parâmetros 
urbanísticos - gabarito

Plano Diretor

Manifestações recebidas na 2ª Consulta Pública (09 de setembro a 08 de outubro de 2021)
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15 Doralina Rosa Verardi Centro/AM Plano Diretor Substitutiva - Contribuição para revisão do Plano diretor de A.M., no qual consiste na 
redesignação de área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no bairro Centro deste município, conforme 
indicação no mapa (anexo). 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de perímetro urbano consolidada pela contribuição 
de IPTU, habitada e cultivada por agricultores há anos e com inúmeras 
edificações. Assim, sugere-se que a área de APP seja substituída por 
área com direito a expansão ou ZUC. 

- Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

16 Edenilson Medeiros Servidão Sebastião 
José Medeiros

Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4 - A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

01 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

17 Edileia Maurer de Souza Fazenda 
Sacramento I/AM

Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de área demarcada como área de APP na rua Pedro 
Kuhnen, centro de Águas Mornas

Localizada no centro de Águas Mornas, foi demarcada como área de 
APP equivocadamente pois se trata de uma área urbana, habitada e 
cultivada a anos. 

05 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

18 Edsonir Edesio Lehmkuhl Rua Pedro Kuhnen Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de uma área de proteção ambiental que fica no perímetro 
urbano do centro de Águas Mornas

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada para 
essa APP faz parte do perímetro urbano, conforme consta nos 
registros de IPTU dessa prefeitura. Já é uma área consolidada como 
habitada e agrícola. Não temos informações sobre estudos de 
demarcação de tal área, creio que foram feitas a revelia conforme a 
disposição política partidária do prefeito em exercício da época. 
Não sou contra a preservação ambiental, porém o município possui 
áreas nativas e intocadas para que seja feita APP. Não há 
necessidade de ser em uma área habitada e no perímetro urbano 
central. 
Espero que haja bom senso da prefeitura em resolver um problema 
criado por ela mesma. 

06 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

19 Edsonir Edesio Lehmkuhl Rua Pedro Kuhnen Plano Diretor Supressiva ou 
substitutiva

- Informo que na data estas reservas feitas pela prefeitura municipal, 
foram totalmente silenciadas e com perseguição política, pois, entendo 
que as pessoas ali afetadas, deveriam ter sido comunicadas 
pessoalmente. Atualmente também não estão sendo. Mas como fiquei 
sabendo por parentes e comentários e infelizmente não consigo fazer 
presença na data e horário marcado, deixo registrado o contradito da 
APP e que deveria ser estudado locais com cachoeiras, rios, lagos 
naturais, etc,. E para não ser injusto com ninguém, estas pessoas 
afetadas deveriam ser formalizadas por escrito, inclusive com a 
proposta de indenização quer de forma mensal, anual ou total, pois, 
estes proprietários serão proibidos de uso legal de sua propriedade. 

- 04 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

20 Elizabeth Fatima de Lima Servidão Sebastião 
José Medeiros

Plano Diretor Substitutiva - O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

01 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

21 Elizabeth Lehmkuhl Centro/AM Plano Diretor Substitutiva - O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área indicada como Área de Preservação 
Permanente - APP, transpassada pela Rua Pedro Kuhnen, no Bairro 
Centro deste município. Conforme indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano. Assim, sugere-se que a área 
destacada como APP seja substituída por área denominada como 
expansão ou urbana central, isso pois, conforme já destacado, a 
região indicada consiste em área contribuinte de IPTU, habitada e com 
inúmeras construções edificadas. 

15 de setembro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

22 Esmael José Medeiros Servidão Sebastião 
José Medeiros

Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4 - A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

03 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

23 Fernanda César Meurer de Souza Fazenda/AM Plano Diretor Supressiva - Exclusão da demarcação de APP, na rua Pedro Kuhnen, localizada no 
centro de Águas Mornas

Trata-se de uma área habitada a anos no Centro de Águas Mornas, o 
mesmo pode ser provado através do BCI dos imóveis da área 
demarcada

07 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

24 Fredelesio Nilo Lehmkuhl Centro/AM Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4 - A Tenho um terreno com a medida de 20.000 metros quadrados, sendo 
boa parte urbana e outra parte rural, em condomínio com os irmãos. 
Aonde o urbano que por motivo da revisão do plano diretor pedir uma 
análise melhor do terreno para poder usar melhor este terreno. 

Justifico que o plano está sendo feito mudanças, aproveitar esse 
momento para poder mudar alguns itens, aonde o município possa 
gerar melhor o seu crescimento. 
Tentando também possibilidades de construções com a metragem dos 
córregos sem construídas não tão longe da margens. e sim 
permanecendo os 30 metros dos rios

Sem data, mas com 
assinatura. 

Não Alteração de zoneamento 
- AUL

Plano Diretor

25 Fredelesio Nilo Lehmkuhl Centro/AM Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4 - A A.U.L. Área de uso limitado. Mesmo você tendo um terreno em 
perímetro urbano e pagando impostos, você está de mãos atadas e 
não pode usar esse terreno, pergunto onde está os crescimento do 
município sedo assim barrados todas as possibilidades do 
crescimento. Por tanto o crescimento só é permitido em Área Central 
do município. 

- 08 de outubro de 2021 Não Alteração de zoneamento 
- AUL

Plano Diretor

26 Gabriel Hurizel Moreira Servidão Sebastião 
José Medeiros

Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4 - A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

03 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor
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27 Gabriel Serena D'Ávila Rua Pedro Kuhnen Plano Diretor Substitutiva - Mudança da área circulada abaixo, do anexo 4, de Área de 
preservação permanente (APP) para área urbana limitada (AUL) 
(abaixo do texto contém uma imagem do mapa da versão preliminar 
das minutas de lei, Anexo 04-A, com um circulo na APP). 

A área delimitada teve suas feições definidas como APP a partir do 
plano diretor de 2008 e, em nosso entender traz uma série de 
questões a serem respondidas pelo poder público municipal. 
Essa área, desde 2008 definida como app, é uma área residencial 
historicamente consolidada, como é possível verificar por meio de: 1- 
imagens de satélite com datas anteriores a 2008, 2- memória de 
moradores que remontam a períodos anteriores a própria fundação da 
cidade de aguas mornas, 3- uso da região para produção agrícola, 4- 
e na correlação entre o poder público e munícipes, uma vez que a 
municipalidade provê a região com serviços públicos e os cidadãos da 
localidade pagam impostos relativos as determinações jurídicas que 
devem ser cobradas, somente, em caso de área urbana residencial. 
Em nosso entender há um equívoco quando da formulação do plano 
diretor de 2008, que sem evidencia justificativas plausíveis, criou uma 
app em local onde essas características são incongruentes com as 
definições versadas na lei 12.651/2012 do código florestal. As imagens 
de satélite e a memória dos moradores são tácitas em demonstrar que 
residências e produção rural na região remontam o período de 
colonização da região, ainda no século XIX e, que, permanecem 
assim, desde então. Ainda é necessário ressaltar que a rua Pedro 
Kuhnen, uma das ruas de maior trânsito de pessoas e veículos da 
cidade, corta essa área ao meio, além de que outras vias existem na 
região tendo participação efetiva da municipalidade em sua 
implementação. 

07 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

28 George Lucas Lehmkuhl Fazenda 
Sacramento/AM

Plano Diretor Substitutiva - O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

05 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

29 Gerci Francisco Lehmkuhl Centro/AM Plano Diretor Substitutiva - Supriair (ilegível) a designar entre a rua: Pedro Kunhen 868 Centro 
A.M. APP. Conforme mapa anexo. 
O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de Preservação Permanente, transpassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no Bairro Centro desse município. Conforme 
indicação no mapa em anexo. 

Pois trata-se de uma área consolidada pra mais de 200 anos. 
O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela contribuição de 
IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com inúmeras edificações. 
Assim, sugere-se que a área supracitada como APP seja substituída 
por área denominada como expansão ou urbana central. 

03 de outubro de 2021 Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

30 Géssica Lehmkuhl Rua Pedro Kuhnen Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de Área de Preservação Permanente (APP) em local não 
adequado, criada sem estudo ambiental.

A APP localizada na Rua Pedro Kuhnen foi criada erroneamente pois 
se trata de uma área consolidada onde já existiam plantações, várias 
casas, estrada e açude. Isso demonstra que não foi realizado um 
estudo ambiental que justifique a criação de uma APP nesse local. 

07 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

31 Gildo Francisco Abreu Centro/AM Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de área considerada de proteção Permanente localizada no 
Centro de Águas Mornas na Rua Pedro Kunen. 

A referida área localiza-se no centro de Água Mornas, portanto é área 
urbana. É uma área habitada e cultivada com forte potencial de 
crescimento habitacional devido a proximidade com o centro do 
município. Penso que quando da implantação da APP, fizeram de uma 
forma equivocada. Não vejo justificativa para torná-la Área de 
proteção permanente. 

07 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

32 Glaucia L. M. de Souza Coqueiros/Fpolis Plano Diretor Supressiva - Exclusão de área considerada e proteção permanente no entorno de 
Águas Mornas, próximo a Rua Pedro Kuhnen

A referida área localiza-se no centro de Água Mornas, portanto é área 
urbana. Uma área habitada com forte potencial de crescimento. Penso 
que implantaram de forma equivocada a tal área como área de APP. 

06 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

33 Guilherme Batistell

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de Área de Preservação Permanente (APP) em local não 
adequado, criada sem estudo ambiental.

A APP localizada na Rua Pedro Kuhnen foi criada erroneamente pois 
se trata de uma área consolidada onde já existiam plantações, várias 
casas, estrada e açude. Isso demonstra que não foi realizado um 
estudo ambiental que justifique a criação de uma APP nesse local. 

07 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

34 Gustavo Meurer Bichele Estrada Geral, 
Fazenda 
Sacramento I/AM

Plano Diretor Supressiva - Exclusão de área considerada e proteção permanente na Rua Pedro 
Kuhnen

A área se encontra no centro do município, trata-se de uma área 
urbana, habitada e cultivada. A mesma foi demarcada 
equivocadamente penso eu.

06 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

35 Hélio Melquior de Abreu

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de uma área de proteção no centro de Águas Mornas. 
Localizada à Rua Pedro Kuhnen

A referida área se encontra em local cujas ruas estão consolidadas e 
tornaram APP de uma forma equivocada, pois conta com uma grande 
quantidade de árvores frutíferas plantadas e várias construções. 
Portanto não há justificativa para torna-la área de preservação 
permanente. 

08 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor
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36 Isadora Jacques da Silva

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva Anexo 04 Mudança da área circulada abaixo, do anexo 4, de Área de 
Preservação Permanente para Área Urbana Limitada (AUL). (imagem 
do mapa do zoneamento urbano, indicando a área para alteração)

Texto 01: Segundo o Código florestal atual, no art. 4º, estabelece 
como área de APP: - as faixas marginais à cursos d'água; - áreas no 
entorno das nascentes e olhos d'água; - as encostas ou partes destas 
com declividade superior a 45º; - as restingas, dunas e mangues; - as 
bordas dos tabuleiros ou chapadas; - e topos de morros, montes, 
montanhas e serras. Como é possível ver em imagens de satélite, em 
anos anteriores ao Plano Diretor do Município de Águas Mornas de 
2008, a área, hoje considerada de APP, não se enquadra em 
nenhuma das características descritas acima. Nas imagens abaixo é 
possível visualizar que na área em questão sempre existiram 
residências unifamiliares, vegetação secundária e exploração de 
atividade econômica, como agricultura. Ao caracterizar toda essa área 
- e não somente o entorno do Rio Forquilhinhas - como Área de 
Preservação Permanente negligencia-se direitos das famílias que ali 
são proprietárias desses lotes de terra, as vezes por gerações. Com a 
criação da APP, o plano diretor vigente coloca-se contra que as 
famílias ali residentes, algumas desde a fundação do município, 
mantenham o usufruto da terra. Texto 02: Enquanto zona residencial 
consolidada, que hoje abrange dezenas de famílias, o poder público 
tem atuado em prover a esses contribuintes serviços fundamentais. A 
região está abastecida de água encanada e eletricidade, assim como, 
goza de vias públicas que ligam o centro aos bairros mais afastados. 
Há que se ressaltar que, nos espaços residenciais consolidados, não 
tem configuradas as características geomorfológicas e de vegetação, 
elementos que fundamentos do código florestal acima citado. 
Portanto, enquanto objeto de análise para a formulação do novo PD, a 
área designada como APP não se enquadra nos objetivos 
determinados no código florestal atual. É, destarte, interessante que o 
poder público em Águas Mornas incida sobre futuro da cidade no bojo 
do maior interesse de seus cidadãos por meio da elaboração de uma 
novo PD. Por fim, é ainda do maior interessa da municipalidade, 

07 de outubro de 2021 Sim. 08 imagens de satélites 
que capturam fotos aéreas 
durante os anos de 2003 a 
2010, mostrando a evolução 
da ocupação da área. 

Alteração de APP Plano Diretor

37 Ismael Kuhnen Rua Luiza 
Martendal 
Koerich/AM

Plano Diretor Substitutiva Região localizada na Avenida Coronel Antônio Lehmkhul, centro de 
Águas Mornas (acima do Águas Mornas Palace Hotel), região 
considerada AUL (Área de Uso Limitado).

Peço que observem com atenção esta região, pois ela está quase 
100% habitada e os moradores já possuem escritura dos respectivos 
terrenos e pagam IPTU anualmente, pois teriam a possibilidade de ter 
suas obrar regularizadas, e por também se tratar de uma área que se 
encontra na avenida principal do município e não possuir rios e áreas 
de risco nas proximidades. Acho que não haveria problema essa área 
mudar para perímetro urbano porquê nosso município é muito rico em 
área de preservação e carente de áreas habitáveis. Sabemos que os 
habitantes do nosso município estão encontrando dificuldades de 
encontrar locais adequados para construir suas moradias por se tratar 
de uma região de muita área verde e relevos acidentados. 

07 de outubro de 2021 Não Alteração de zoneamento 
- AUL

Plano Diretor

38 Jair Hillesheim Floriano Meyer/AM Código de Obras 
e Edificações

- - Aumentar o número de pavimentos de 4 para 6 andares - Assim tem melhor aproveitamento das áreas urbanas; - Possibilita 
aumentar o comércio local. 

30 de setembro de 2021 Não Alteração parâmetros 
urbanísticos - gabarito

Plano Diretor

39 Jair Hillesheim Floriano Meyer/AM Código de Obras 
e Edificações

Aditiva - Montar uma força tarefa para regularizar os imóveis rural e urbano já 
existentes com contratos e com construções que ainda não estão 
regularizados.

Vantagens de ter um imóvel regularizado: - Aumenta o valor do imóvel; 
- Concede alvarás de construção e funcionamento; - Evita cobrança de 
multa; - Disponibiliza a venda por meio de financiamento; - Garante a 
segurança do proprietário; - Ter o registro do nome do proprietário; - 
Possibilita a cobrança de encargos municipais, e muito mais.

30 de setembro de 2021 Não Regularização fundiária Plano Diretor

40 Jair Hillesheim Floriano Meyer/AM - - Identificação de ruas e bairros urbanos e rurais criando CEP individuais - Nomeando os bairros e as ruas facilita a identificação; - O município 
fica mais organizado e identificado; - Possibilita o município de buscar 
recursos públicos para melhorias e manutenção; - Identificar cada rua 
com CEP individual principalmente na área urbana; - Valoriza os 
imóveis.

30 de setembro de 2021 Não Divisão do município em 
CEPs e Bairros

Sem enquadramento

41 João Verardi

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - Redesenhar a área de APP transpassada pela Rua Pedro Kuhnen, no 
bairro Centro deste município, conforme indicado no mapa em anexo.

O presente pedido se faz necessário tendo em vista que a área 
demarcada consiste em zona de perímetro urbano consolidada pelo 
cultivo dos agricultores habitada e contribuintes de IPTU há anos. 
Assim sugere-se que a área de APP seja substituída por ZUC ou Zona 
de Expansão Urbana

07 de outubro de 2021 Sim, 01 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

42 José Irineu Goedert Rua Geral Vargem 
do Braço/AM

Plano Diretor Substitutiva - Substituir uma área de APP, retornar para área rural. Tenho uma área de APP no município de Águas Mornas que foi 
transformada de forma errada no último plano diretor. Esta área a 
muito tempo já se encontrava consolidada com construção, com rede 
elétrica, plantios e um açude que foi confundido com um lago natural, 
que demonstrou a falta de um estudo ambiental ou até mesmo uma 
visita em loco. 

05 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

43 José Lino Medeiros Serv. Sebastião 
José de 
Medeiros/AM

Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4-A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de preservação permanente, traspassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no bairro Centro desse município, conforme 
indicação no mapa em anexo.

O presente pedido se faz necessário tendo em vista que a área 
demarcada consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela 
contribuição de IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com 
inúmeras edificações. Assim, sugere-se que a área supracitada como 
APP seja substituída por área denominada como expansão ou urbana 
central.

03 de outubro de 2021 Sim, 01 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor
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44 José Nilvo Lehmkuhl

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - Substituir área de APP consolidada antes mesmo de se colocar como 
APP.

- Área consolidada com construções, ruas, energia, açude e plantação. 
- Não existe estudo para tornar uma área ambiental, provavelmente 
nem visitada em loco pois o açude artificial no atual mapa está como 
lago natural. - Moradores morando há mais de 20 anos antes de ser 
uma APP. - Localização no centro de Águas Mornas. 

05 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

45 Juliana Schmidt Santa Cruz da 
Figueira/AM

Código de Obras 
e Edificações

Substitutiva - Permitir que sejam construídos prédios com 6 andares. Visando o crescimento acentuado do nosso município, proporcionando 
bem estar e assim, aumentar a arrecadação municipal.

06 de outubro de 2021 Não Alteração parâmetros 
urbanísticos - gabarito

Plano Diretor

46 Juliana K. Silvino Serv. Sebastião 
José de 
Medeiros/AM

Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4-A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de preservação permanente, traspassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no bairro Centro desse município, conforme 
indicação no mapa em anexo.

O presente pedido se faz necessário tendo em vista que a área 
demarcada consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela 
contribuição de IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com 
inúmeras edificações. Assim, sugere-se que a área supracitada como 
APP seja substituída por área denominada como expansão ou urbana 
central.

03 de outubro de 2021 Sim, 01 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

47 Laura de Lourdes R. Medeiro

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de preservação permanente, traspassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no bairro Centro desse município, conforme 
indicação no mapa em anexo.

O presente pedido se faz necessário tendo em vista que a área 
demarcada consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela 
contribuição de IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com 
inúmeras edificações. Assim, sugere-se que a área supracitada como 
APP seja substituída por área denominada como expansão ou urbana 
central.

04 de outubro de 2021 Sim, 01 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

48 Leodete Lehmkuhl Kuhnen Fazenda do 
Sacramento I/AM

Plano Diretor Supressiva - Alterar o zoneamento da Zona Industrial da Fazenda do Sacramento I, 
passar para Zona de Ocupação Imediata.

A área está ocupada por residências a décadas. 06 de outubro de 2021 Sim, 02 páginas. Dados 
cadastrais de 02 terrenos 
localizados em Fazenda do 
Sacramento I. 

Alteração de zoneamento 
- Industrial

Plano Diretor

49 Lorenzo Venturini Vila Nova/AM Plano Diretor e 
Código de 
Posturas

Aditiva Dos Usos e 
Atividades 
Geradoras de 
Incomodidades. 
Dos Costumes, 
da Moralidade e 
do Sossego 
Público. Da 
Poluição do Meio 
Ambiente. "Todo 
Ambiente".

- Definição de um número máximo de animais domésticos, 
principalmente cães mantidos na propriedade. - Definição de canil e 
sua localização apropriada. - Regulamentação mais expressivo e 
proibitivo para criação de animais próximos a rios, lagos e córregos.  

- Complementar e facilitar interpretações de uso do solo com inclusão 
a respeito de animais silvestres e seus espaços. - Diminuição de 
barulhos incontroláveis. 

16 de setembro de 2021 Não Atividade geradora de 
incomodidade

Código de Posturas

50 Luiz Fernandes de Abreu

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de uma área de proteção em área urbana na Rua Pedro 
Kuhnen e que abrange também a Servidão Sebastião José de 
Medeiros.

A referida área já é habitada a mais de um século, ali se produziu 
muitos alimentos que muito contribuíram para o próprio sustento bem 
como dos moradores dos arredores, e ainda é usada para o sustento 
dos que ali ainda permanecem. Não há argumento para se dizer que 
não se trata de área produtiva. Os moradores que ainda ali residem e 
os que possuem imóveis no local pagam todos os anos impostos 
como IPTU - ITR e Incra, portanto não há justificativa para tornar uma 
área de APP. Que autoridades e responsáveis municipais envolvidos 
na aprovação desta, leiam, analisem e se conscientizem do que estão 
para aprovar. 

08 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

51 Márcio José Medeiros

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de preservação permanente, traspassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no bairro Centro desse município, conforme 
indicação no mapa em anexo.

O presente pedido se faz necessário tendo em vista que a área 
demarcada consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela 
contribuição de IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com 
inúmeras edificações. Assim, sugere-se que a área supracitada como 
APP seja substituída por área denominada como expansão ou urbana 
central.

04 de outubro de 2021 Sim, 01 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Alteração de APP Plano Diretor

52 Marleide Ferreira B. Vargas Rua João Pereiro 
D'Avila, Centro/AM

Plano Diretor e 
Código de Obras 
e Edificações

Substitutiva - Região localizada em área urbana na Avenida Coronel Antônio 
Lehmkhul, centro de Águas Mornas, próximo ao Águas Mornas Palace 
Hotel), região considerada AUL (Área de Uso Limitado).

Solicito que na revisão do plano essa região seja observada 
considerando não ser área de risco e por não haver passagem de rio 
nas proximidades. Essa mudança se faz necessária por essa região 
estar localizada na sede do município. Também é importante destacar 
que grande parte da região possui terrenos com área construída cujas 
habitações ultrapassam 10% de área e anualmente realizam o 
pagamento do IPTU.

08 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

53 Patricia Lehmkuhl

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de uma área de proteção no Centro de Águas Mornas na 
Rua Pedro Kuhnen.

A área de APP está em ruas consolidadas e quando tornaram APP 
fizeram de forma errônea pois já se tratava de uma área com aprox. 
5000 pés de tangerina plantadas, açude, área construída e até mesmo 
estradas. Não existe estudo ambiental que justifique aquela área rural 
ter se tornado uma área de proteção ambiental. 

04 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

54 Pedro Ivo de Medeiros Serv. Sebastião 
José de 
Medeiros/AM

Plano Diretor Substitutiva Mapa Anexo 4-A O pleito reivindicatório no presente formulário visa a contribuição para 
Revisão do Plano Diretor de Águas Mornas, no qual consiste na 
redesignação da área de preservação permanente, traspassada pela 
Rua Pedro Kuhnen, no bairro Centro desse município, conforme 
indicação no mapa em anexo.

O presente pedido se faz necessário tendo em vista que a área 
demarcada consiste em zona de espaço urbano, consolidada pela 
contribuição de IPTU, habitada, cultivada por agricultores e com 
inúmeras edificações. Assim, sugere-se que a área supracitada como 
APP seja substituída por área denominada como expansão ou urbana 
central.

07 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

55 Sergio Genilson Pfleger Rua Geral 
Loeffelscheidt/AM

Código de 
Posturas

Supressiva Art. 191. VI., Art. 
198. e Art. 309

Artigos com conteúdo repetido Art. 191. VI., Art. 198. e Art. 309 possuem exatamente o mesmo texto: 
É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza de águas 
destinadas ao consumo público e particular, podendo ser removido em 
2 dos 3 casos, para evitar redundância. 

20 de setembro de 2021 Não Texto Código de Posturas Código de Posturas
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56 Sergio Genilson Pfleger Rua Geral 
Loeffelscheidt/AM

Código de 
Posturas

Substitutiva Art. 17. Art. 17. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias após a notificação, e 
não sendo satisfeitas as exigências contidas em processo 
administrativo, será o pedido indeferido e arquivado. 

O texto não está claro. Qual o pedido que será indeferido e arquivado? 
A notificação? Neste caso, se o infrator não satisfazer as condições do 
processo, o processo será arquivado? Não deveria ser levado à 
alguma instância superior para fazer cumprir a lei?

20 de setembro de 2021 Não Texto Código de Posturas Código de Posturas

57 Sergio Genilson Pfleger Rua Geral 
Loeffelscheidt/AM

Código de 
Posturas

Substitutiva Art. 95. e Art. 96. Ajustes nos horários de funcionamento O Art. 96 prevê o atendimento ininterrupto à comunidade. No entanto, 
os horários descritos no Art. 95 preveem o início das atividades para 
7h30m, enquanto que os horários estabelecidos no sistema de rodízio 
do Art. 96., prevê funcionamento até as 7h da manhã. Desta forma, 
entre 7h e 7h30m, nenhuma farmácia estaria aberta, indo contra a 
cláusula de atendimento ininterrupto à comunidade, previsto no caput 
do Art. 96. Desta forma se faz necessário um ajuste nos horários em 
um dos dois artigos. No mesmo sentido, no 4º., a proibição de 
estabelecimentos farmacêuticos funcionarem depois das 19h até as 7h 
do dia seguinte, vai contra a premissa de atendimento ininterrupto à 
comunidade. Seria mais interessante à comunidade que as farmácias 
tivessem o direito de funcionar 24 horas, caso haja interesse do 
comerciante e demais normas de funcionamento atendidas, pois 
permitiria deslocamentos menores à população e mais rápido acesso 
aos medicamentos. Desta forma, deveria ser removida a proibição.

20 de setembro de 2021 Não Texto Código de Posturas Código de Posturas

58 Sergio Genilson Pfleger Rua Geral 
Loeffelscheidt/AM

Código de 
Posturas

Supressiva Art. 13. II e Art. 
25. II

Remoção da profissão do infrator Para lavrar uma notificação a autoridade precisaria saber, além do 
nome, sobrenome e residência, a profissão do infrator, o que pode 
dificultar o trabalho da autoridade. Desta forma, a sugestão é de que 
seja removida a profissão do infrator da notificação, permitindo mais 
agilidade no processo. 

20 de setembro de 2021 Não Texto Código de Posturas Código de Posturas

59 Silvia Jamile de A. Lehmkuhl

Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Substitutiva - Exclusão de uma área de proteção ambiental que fica no perímetro 
urbano do centro de Águas Mornas. Obs: referente ao terreno de Dona 
Esmaurina Dias de Abreu e seus respectivos herdeiros.

O presente pedido se faz necessário visto que a área demarcada para 
essa APP faz parte do perímetro urbano, conforme consta nos registro 
de IPTU desta prefeitura. Já é uma área consolidada como habitada e 
agrícola. Não tivemos informações sobre estudos de demarcação de 
tal área, creio que foram feitas a revelia conforme a disposição política 
partidária do prefeito em exercício na época. Não sou contra a 
preservação ambiental, porém o município possui áreas nativas e 
intocadas para que seja feita essa APP. Não há necessidade de ser 
em uma área habitada e no perímetro urbano central. Espero que haja 
bom senso da prefeitura em resolver um problema criado por ela 
mesma.

06 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

60 Valdenir Kuhnen Avenida Coronel 
Antônio Lehmkhul, 
Centro/AM

Plano Diretor Supressiva - Alteração de zoneamento da Área Industrial da Fazenda do 
Sacramento I, para Zoneamento de Ocupação Imediata.

Não justifica ser Zona Industrial pois há várias décadas possui 
residências no local.

06 de outubro de 2021 Sim, 02 páginas. Dados 
cadastrais de 02 terrenos 
localizados em Fazenda do 
Sacramento I. 

Alteração de zoneamento 
- Industrial

Plano Diretor

61 Vanderléia Meurer Ferreira Rua João Pereiro 
D'Avila, Centro/AM

Plano Diretor Supressiva - Exclusão de área considerada de proteção Permanente localizada na 
Rua Pedro Kunhen, Centro, Águas Mornas.

A área referida se encontra no centro de Águas Mornas, portanto é 
uma área urbana, e uma área habitada e cultivada, com forte potencial 
de crescimento habitacional. Penso que quando implantaram a área 
de APP fizeram de forma equivocada. 

08 de outubro de 2021 Não Alteração de APP Plano Diretor

62 Diversos - Abaixo assinado Rua Pedro 
Kuhnen/AM

Plano Diretor Supressiva Abaixo assinado 
em anexo

Considerando os procedimentos relativos ao processo de revisão do 
plano diretor participativo do município de Águas Mornas, (2ª consulta 
pública) os moradores e proprietários de imóveis localizados na área 
de zoneamento urbano - macrozona urbana - sede, vêm por meio 
deste, requerer que seja retificado o zoneamento de área de 
preservação permanente localizado nas proximidades das 
coordenadas E 713550.480 N 6934970.239, conforme identificação 
anexa, para zoneamento de ocupação imediata, considerando que 
atualmente já se caracteriza o local como área urbana consolidada a 
vários anos. Nesse sentido, considerando a relevância do pedido e o 
interesse da população local, assinam os interessados abaixo 
identificados, para que sejam tomadas as devidas providências quanto 
a solicitação acima manifestada: 32 assinaturas e 1 imagem da área 
APP. 

- - Sim, 03 páginas com a lista 
de assinaturas e 1 página 
com mapa. 

Alteração de APP Plano Diretor

63 Wilmar Augusto Ibers Vila Nova/AM Plano Diretor Substitutiva No que se refere 
a alteração de 
zoneamento para 
rural

Alteração de zoneamento da macrozona rural Vila Nova, de rural para 
urbana, pois não é mais rural faz anos, pela realidade atual já é faz 
tempo um bairro urbano. Fazer o estudo urbano para essa revisão do 
Plano é o primeiro pilar para o desenvolvimento sustentável e social.

Tal alteração se faz necessário em tempo, pois a Macrozona Vila 
Nova está crescendo muito nos últimos anos, sua categoria de rural 
não é a realidade. Tem mais residências que outros bairros urbanos do 
município. 

14 de setembro de 2021 Não Alteração de Macrozona Plano Diretor
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64 Waleria Maria Ibers Vila Nova/AM Plano Diretor Substitutiva No que se refere 
a alteração de 
zoneamento da 
Macrozona Vila 
Nova, 
apresentada na 3ª 
Audiência Pública

Reivindico que a Macrozona Rural Vila Nova, passe para Zona 
Urbana. Que seja feito o estudo ambiental, pois só através dele 
teremos a realidade do nosso município. 

Por motivo que tem inúmeras famílias, e a renda do local não é mais 
agricultura, nem lavoura. O local está crescendo e precisa de 
melhorias. Pois sem o estudo ambiental adequado como o município 
em pleno 2021 p/ 2031 terá um desenvolvimento sustentável.

14 de setembro de 2021 Não Alteração de Macrozona Plano Diretor

65 Valdirene Ibers Vila Nova/AM Plano Diretor Substitutiva No que se refere 
a alteração de 
zoneamento da 
Macrozona Vila 
Nova, 
apresentada na 3ª 
Audiência Pública

Reivindico que a Macrozona Rural Vila Nova, passe para Zona Urbana Por motivo que tem inúmeras famílias, e a renda do local não é mais 
agricultura, nem lavoura. O local está crescendo e precisa de 
melhorias. Fazer o estudo ambiental do município, pois só com isso 
teremos um desenvolvimento social e ambiental correto.

14 de setembro de 2021 Não Alteração de Macrozona Plano Diretor

66

Laurentino Beumer Ibers

Vila Nova/AM Plano Diretor Substitutiva No que se refere 
a alteração de 
zoneamento da 
Macrozona Vila 
Nova, 
apresentada na 3ª 
Audiência Pública

Reivindico que a Macrozona Rural Vila Nova, passe para Zona Urbana Por motivo que tem inúmeras famílias, e a renda do local não é mais 
agricultura, nem lavoura. O local está crescendo e precisa de 
melhorias. 

14 de setembro de 2021 Não Alteração de Macrozona Plano Diretor

67 Mário Tadeu de Abreu Avenida Coronel 
Antônio Lehmkhul, 
Centro/AM

Plano Diretor Substitutiva Descartado por falta de 
conteúdo

Descartado

68 Edinilson Verardi Centro/AM Plano Diretor Substitutiva - Contribuição para revisão do Plano diretor de Águas Mornas no qual 
consiste na redesignação da área de APP, transpassada pela Rua 
Pedro Kuhnen, no bairro Centro deste município, conforme indicação 
no mapa (anexo). 

O presente pedido de faz necessário visto que a área demarcada 
consiste em zona de perímetro urbano consolidada pela contribuição 
de IPTU, habitada, cultivada por agricultores locais há anos e com 
inúmeras edificações. Assim, sugere-se que a área de APP seja 
substituída por área com direito a expansão ou ZUC. 

Sem data e sem 
assinatura

Sim, 1 página. Mapa da 
versão preliminar das minutas 
de lei, Anexo 04-A, com um 
circulo na APP. 

Descartado por falta de 
data e assinatura

Descartado


