
Esse momento será muito importante para responder todas as dúvidas e esclarecer as pessoas e 
órgãos públicos interessados sobre o novo empreendimento!

Ilustríssimo Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente e Secretário
Estadual do Meio Ambiente:

Artur José Vieira Bruno,

AQUI VÃO ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
SOBRE A NOSSA AUDIÊNCIA:

Quando a audiência acontecerá?
No dia 04 de novembro de 
2020, às 10h.

Onde será realizada?

• Presencialmente no Beach Park   
   (Rua Porto das Dunas, 2734).

• Virtualmente na plataforma Zoom  
  Meetings (para as pessoas que de
  sejam se manifestar remotamente) 
  e no YouTube (para as pessoas que  
  desejam apenas assistir).

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O
NOVO EMPREENDIMENTO DO BEACH PARK

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE e o Beach Park Hotéis e Turismo S/A 
convidam o Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) para a audiência pública referente à 
construção do novo hotel e parque temático do Beach Park, e acesso público associado, no Porto das 
Dunas, de acordo com o processo de licenciamento junto à Semace, de nº 8047336/2018.



A Audiência será gravada para 
arquivamento e consulta posterior do 

Beach Park, podendo ser utilizada como 
pa te das informações no procedimento 

de licenciamento ambiental do novo 
empreendimento.

Para fi ns de organização e cumprimento 
das normas que estabelecem a restrição de
aglomerações, por conta do espaço 
utilizado, informamos que a audiência 
pública terá um limite máximo de 100 
participantes presenciais.

Portanto, caso deseje participar, é 
importante fazer a inscrição para garantir 
sua vaga, por meio do link:
bit.ly/bp-presencial.

Os documentos relacionados ao Estudo de
Impacto Ambiental podem ser acessados de
forma antecipada! Basta escanear o QR Code ao
lado ou acessar este link para ver os
documentos disponíveis: bit.ly/impacto-bp.

IMPORTANTE

PRESENCIAL



VIRTUAL

Caso deseje participar apenas virtualmente, o link de acesso à sala virtual também é enviado 
mediante inscrição pelo link: bit.ly/bpvirtual. A audiência pública também será transmitida pelo
YouTube. Caso deseje assistir ao evento, pode acessar, no dia, este link: bit.ly/bp-audiencia.

Em caso de qualquer dúvida, pode entrar em contato direto com a equipe do Beach Park, que irá lhe 
auxiliar no que for necessário.

Até a data da nossa Audiêncial!
Estamos te aguardando!


