FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO GRATUITA DE USO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO
Este formulário destina-se aos interessados em realizar atividades na Área de Preservação Permanente (APP) e/ou no reservatório da UHE Foz do Chapecó,
devendo ser devidamente preenchido e entregue em algum dos endereços informados abaixo. ALERTA-SE que esse documento não constitui autorização
para o uso solicitado. A Foz do Chapecó Energia irá analisar a solicitação emitindo documento específico, concordando ou negando o uso da área
pretendida.
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Telefone:
E-mail:
Município:
Localidade/Comunidade:
Profissão:
Endereço para correspondência:
2. QUANTO AO USO OU EMPREEDIMENTO PRETENDIDO

Gleba: REFC-

Tipo de Uso: Público ( )
Privado ( )
Existe documentação complementar a ser anexada? Sim ( )
Não ( )
Área aproximada de APP do reservatório a ser utilizada (m²):
Requer supressão de vegetação nessa APP?
Sim ( )
Não ( )
Não sabe ( )
Localização da área em coordenadas geográficas*:
O uso pretendido necessita de outra área além da APP do reservatório? Sim ( ) Não ( )
Se sim, possui direito/permissão ao uso dessa área externa à APP? Sim ( ) Não ( )
* Apresentar em graus, minutos e segundos.
3. INFORME ABAIXO O USO QUE VOCÊ DESEJA REALIZAR NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO
( )
Acesso ao reservatório
O uso do acesso será ( ) público ou ( )privado
Se uso privado, há corredor de dessedentação animal na propriedade? ( ) sim ( ) não
O acesso se dará somente ( ) a pé ou ( )com veículo?
O acesso já existe? ( ) sim ( ) não
Finalidade (lazer, pesca, embarcação, contemplação, etc.): _______________________________________________________________________________
( )
Criação de abelhas nativas (sem ferrão)
N° de colônias (caixas): _______ Como pretende acessar as colônias: ______________________________________________________________________
( )
Captação de água do reservatório para consumo humano (de sua família ou comunidade)
Tipo de estrutura a ser instalada na APP do reservatório (dutos, bombas, linhas de energia, etc.): _________________________________________________
( )
Captação de água do reservatório para irrigação
Tipo de estrutura a ser instalada na APP do reservatório (dutos, bombas, linhas de energia, etc.): _________________________________________________
( )
Uso da APP ou reservatório para empreendimento de turismo e lazer
Tipo de empreendimento (trilha, píer, atracadouro, trapiche, rampa de barco, balneário, etc.): ____________________________________________________
Existe necessidade de instalar estruturas na APP e/ou no reservatório? Se sim, citar qual(is): ____________________________________________________
Número estimado de pessoas que utilizarão a área por dia ou mês: ________________________________________________________________________

( )
Aquicultura (tanque-rede)
Tipo de atividade (tanque-rede, gaiolas, outros): _______________________________________________________________________________________
Espécies pretendidas no cultivo: ____________________________________________________________________________________________________
Tipo de estrutura pretendida no reservatório (tanque, plataforma flutuante, etc.): ______________________________________________________________
Tipo de estrutura pretendida na APP do reservatório (dutos, bombas, linhas de energia, acesso para barco, etc.): ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
( )
Outro - Qual?
_______________________________________________________________________________________________________________
4. ESCREVA AQUI OUTRAS INFORMAÇÕES QUE CONSIDERA RELEVANTE:

Assinatura:________________________________________________CPF____________________RG_________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:
Local e data:
Endereços para o envio deste formulário:
Foz do Chapecó Energia S/A
Rua Germano Wendhausen, n° 203. Centro Executivo Beiramar, sala 401. Florianópolis - SC. CEP.: 88015-460.
OU
Estrada Alto Alegre, s/nº - Zona Rural. Alpestre - RS. CEP.: 94480-000.
OU
para o e-mail: meioambiente@fozdochapeco.com.br
PARA USO EXCLUSIVO DA FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA
Zona do Pacuera em que a área pretendida para o uso está inserida: ________________________________________________________
O uso requerido está de acordo com as permissões estabelecidas para esta Zona? ( ) Sim
( ) Não
Tomando por base as informações apresentadas e verificadas em vistoria na propriedade, a Foz do Chapecó Energia:
concorda em ceder a área para implantação do uso requerido.
não concorda em ceder a área para implantação do uso requerido.
SE A RESPOSTA FOR "NÃO CONCORDA", JUSTIFICAR AS RAZÕES DA NEGATIVA:

________________________________________________
Assinatura do técnico responsável pela vistoria
Nome e CPF
Local e data:

