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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 

 

O INSTITUTO ÁGUA E TERRA 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO 

Resolução CONAMA nº 09/1987 e à Resolução CONAMA nº 494, de 11 de agosto de 2020, 

convoca a população em geral e demais interessados para participarem da 

de apresentação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios 

Artificiais – PACUERA, referente ao reservatório do empreendimento denominado 

Tibagi Montante, no município de Tibagi 

Energia SPE S.A., inscrita no CNPJ nº 

procedimentos administrativos 

 

A Consulta Pública será realizada em modelo remoto, com disponibilidade limitada para 

acompanhamento presencial nos seguintes locais, datas e horários:

 

Município: Tibagi / PR 

Data: 27/05/2021 (quinta –

Local: Apresentação virtual com link vinculado no material de divulga

Endereço: Hotel Formigas 

Hora: 19h00 às 22h00 

OBS.-A Consulta será transmitida on

mesma e espaço para manifestação de forma presencial seguindo as limita

circulação vigentes no município na data em questão. O local para este espaço será o 

Hotel Formigas, sendo disponibilizadas sessões ao longo dos dois dias subsequentes 

à realização do evento. As sessões presenciais seguem a seguinte agenda: Dias 28

e 29/04, previsto um total de 8 (oito) sessões por dia, sendo 4 de manhã (8h às 12h), 3 

à tarde (14h às 17h) e uma a noite (19h as 20h).
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO

TURISMO – SEDEST 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA

EDITAL Nº 01/2021 

O INSTITUTO ÁGUA E TERRA – IAT, órgão vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO – SEDEST, em cumprimento à 

Resolução CONAMA nº 09/1987 e à Resolução CONAMA nº 494, de 11 de agosto de 2020, 

convoca a população em geral e demais interessados para participarem da 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios 

PACUERA, referente ao reservatório do empreendimento denominado 

no município de Tibagi – PR, sob a responsabilidade da empresa 

scrita no CNPJ nº 23.080.281/0001-35, conforme consta nos 

procedimentos administrativos nº 17.461.976-0 e nº 17.207.068-0. 

realizada em modelo remoto, com disponibilidade limitada para 

acompanhamento presencial nos seguintes locais, datas e horários: 

– feira) 

Local: Apresentação virtual com link vinculado no material de divulga

: Hotel Formigas - Praça Leopoldo Mercer, 70 - Centro, Tibagi 

A Consulta será transmitida on-line através de link, com disponibilização da 

mesma e espaço para manifestação de forma presencial seguindo as limita

circulação vigentes no município na data em questão. O local para este espaço será o 

Hotel Formigas, sendo disponibilizadas sessões ao longo dos dois dias subsequentes 

à realização do evento. As sessões presenciais seguem a seguinte agenda: Dias 28

e 29/04, previsto um total de 8 (oito) sessões por dia, sendo 4 de manhã (8h às 12h), 3 

à tarde (14h às 17h) e uma a noite (19h as 20h). 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO 

CONSULTA PÚBLICA 

IAT, órgão vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DO 

SEDEST, em cumprimento à 

Resolução CONAMA nº 09/1987 e à Resolução CONAMA nº 494, de 11 de agosto de 2020, 

convoca a população em geral e demais interessados para participarem da Consulta Pública 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios 

PACUERA, referente ao reservatório do empreendimento denominado UHE 

PR, sob a responsabilidade da empresa Tibagi 

, conforme consta nos 

realizada em modelo remoto, com disponibilidade limitada para 

Local: Apresentação virtual com link vinculado no material de divulgação. 

Centro, Tibagi - PR, 

line através de link, com disponibilização da 

mesma e espaço para manifestação de forma presencial seguindo as limitações de 

circulação vigentes no município na data em questão. O local para este espaço será o 

Hotel Formigas, sendo disponibilizadas sessões ao longo dos dois dias subsequentes 

à realização do evento. As sessões presenciais seguem a seguinte agenda: Dias 28/04 

e 29/04, previsto um total de 8 (oito) sessões por dia, sendo 4 de manhã (8h às 12h), 3 
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Esta consulta pública tem

respeito dos estudos apres

de subsidiar o processo de aprovação do Plano de Uso e Ocupação do Entorno do 

Reservatório de Tibagi Montante.

 

Curitiba, 31 de março de 2021.

 

 

Diretor Presidente do
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Esta consulta pública tem por objetivo esclarecer à população e demais interessados a 

respeito dos estudos apresentados pelo empreendedor e colher sugestões com a finalidade 

de subsidiar o processo de aprovação do Plano de Uso e Ocupação do Entorno do 

Reservatório de Tibagi Montante. 

Curitiba, 31 de março de 2021. 

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA 
Diretor Presidente do Instituto Água e Terra 

por objetivo esclarecer à população e demais interessados a 

entados pelo empreendedor e colher sugestões com a finalidade 

de subsidiar o processo de aprovação do Plano de Uso e Ocupação do Entorno do 
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