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Núcleo de Auto de Infração - SUPRAM/NM
Montes Claros - MG

Auto de Infração no 9468112OL7

EMPREITEIRA RAINHA LTDA, hoje Rainha
Empreendimentos Florestais Ltda - ÉPPt empresa com sede na Avenida Padre
Horácio Geraldi, 934 - bairro Jardim Florestal - Rio Parda de Minas - MG - CEP:

39.530.000, inscrita no CNPI sob o no 04.636.368/0001-00, neste ato
\- rsppsssÍltada por sua procuradora, vem apresentar DEFESA face ao auto de

infração em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I-DeaUTUACAO

A Defendente foi autuada por supostamente

Descumprir condicionantes da LOC, constando-se
degradação ambiental, consistente em desmatamento da
Reserva Legal e dispo-r de modo inadequado resíduos
olêosos.

A infração foi tipificada com base no artigo, 83, I, 114 do
Decreto 44.844/2008.

II a) Da autuacão Certidão de Disoensa
Imoossibilidade e condicionantes

O embasamento legal da autuação foi o art. 83, I do
Decreto 44.844/2008, especialmente o código 114 que assim dispõe:

Descumprir condicionantes aprovadas nas Licenças Prévia, de
Instalação e de Operação, inclusive planos de controle
ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoração, ou
equivalentes, ou cumpri-las fora do prazo fixado, se constatada
a existência de poluição ou degradação ambiental.

A empresa autuada foi dispensada de licenciamento
ambiental, nos termos da DN 74/2004, em razáo do seu porte e potencial poluidor,
sendo para isso, emitida a Certidão no 72875t6/2OL4, anexa.
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De acordo com o disposto na legislação vigente à época,

especialmente, o art.50, do Decreto 44.844/2008, alterado pelo Decreto

47.137 /2017 o requerimento da certidão de dispensa é prerrogativa do

empreendedor. Vejamos :

Art. 50 - Os empreendimentos ou atividades considerados de

impacto ambiental não significativo ficam dispensados do
processo de licenciamento ambiental no nível estadual, mas

sujeitos à AAF, pelo órgão ambiental estadual competente, na

forma e de acordo com os requisitos dispostos pelo Copam, em
Deliberação Normativa específica, sem prejuízo da obtenção de

outras licenças ou autorizações cabíveis.

§ 10 - Os empreendimentos ou atividades dispensados dos
instrumentos de Licença Ambiental ou AAF, deverão obter
CeÉidão de Dispensa emitida pelo órgão ambiental
estadual competente mesmo sendo passível de
ticenciamento ambiental junto ao município.

§ 20 - A Semad, por meio de resolução, designará a autoridade
competente para assinar a certidão de que trata o § 10 bem
como estabelecerá forma, conteúdo e validade da sobredita
certidão.

assim agiu a empresa. 
Ainda que não estive obrigado a requerer a dispensa'

No entanto, atrelada certidão foi encaminhado o OF.

supRAM - NEM No 881/2015, que informa que deverá a empresa cumprir com as

condicionantes n3 3,4,5,6 e anexo II da Licença COPAM no 098/2008 - PA

LO9/2005/OO2|2OO7, vencida em dezembro de 2014.

Do referido ofício, se depreende o seguinte:

"...deverá cumprir as condÍcionantes impostas em reunião
do COPAM, ocorrida em 09 de dezembro de 2008,
Certificado de Licença - LOC no 092/2008 - NM, em
especial atenção as condicionantes no 3,4,5,6 assim como
o anexo II para o auto monitoramento com apresentação
de relatório anual para comprovar o cumprimento das
mesmas. Ressaltarnos que atualmente o empreendimento
é não passível de licenciamento, entretanto
entendemos que as condicionantes supracatadas são

RUA ÍOMÉ DE SOUZÁ. 1055 - 4" ANOAR - CEp 30140-i38 - SÂVASSI- BELO HORTZONÍE - MG - TÉLÉFONE: {31) 1221-3177 - FAX (31)3221.3668
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relevantes para manutenção da qualidade ambiental
do referido empreendimento."

Importante ressaltar que não houve convocação para o
licenciamento, como faculta a legislação.

Não sendo convocado para o licenciamento e sendo
empreendimento dispensado de procedimento para regularização ambiental não
pode, por mero entendimento, requerer e constituir manutenção de qualquer
condicionante. Ainda mais em se tratando de condicionante de licença
vencida.

Foge da competência e até mesmo do poder discricionário
a constituição de obrigação sem que qualquer Lei disponha sobre essa
possibilidade. Não tem órgão executivo poder de legislar e/ou criar qualquer regra
onde não há, como aconteceu no caso.

Se deseiasse autuar a empresa deveria ter sido
autuada em razão da LOC, no período da sua vigência, o que não é o caso.

da resaridade, .onro.,Jp"[:"iá:T"f::;'dltt#:i,','it1T?ir'i,]5:' 
asir dentro

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios dê legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte

O princípio da legalidade, como bem conceitua José do
Santos Carvalho é "certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da
Administração, Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser
autorizada por lei. Não sendo, a atividade é ílícita."1

Não se pode admitir deste modo, a manutenção do
presente auto de infração, que deverá ser cancelado, em razão do princípio da
Autotutela.

III - Do orincíoio da Autotutela
Deverá nesse caso, com base no princípio da Autotutela,

exercer seu controle dos seus próprios atos e revogar aquele que estiver em
desconformidade com os preceitos legais, como in casu.

I Filho, José dos Santos Caryalho Manual de Direito Adminisrativo - 30 Edição- 2016 -Editora Adas - - pág. 20
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Assim dispõe o artigo 64 da Lei 14.18412002 e o artigo
81 do Decreto 44.844/2008. Veja:

Art. 64 - 14184/2002 - A administração deve anular seus
próprios atos quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motÍvos de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos."

AÉ. 81 - Decreto 44.A44/OA - Lavrado o auto de
infração, o mesmo será revisado pela autoridade
competente, paÍa a verificação da legalidade,
razoabilidade, proÍÉrcionalidade, e dos demais
critérios estabelecidos nesta seção.

Neste sentido o
matéria através da súmula 473:

Supremo Tribunal Federal sumulou a

"A administração pode anular seus próprios atos ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial".

fV- Des artNuaNtgs - apttcagtI-roAoe ao caso

Apenas por amor ao debate, vez que a preliminar arguida
fica clara a obrigatoriedade do cancelamento do auto de infração, é que traz
à baila as atenuantes do Decreto 44.844/2008 que deveriam ter sido
observadas quando da autuação.

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas
circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme o que
se segue:

I - atenuantes:

f) tratar-se de infração cometida em por produtor rural
em proprÍedade rural que possua reserya legal
devidamente averbada e preservada hipótese em que
ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento;

Tendo em vista que a ativÍdade objeto da vistoria foi em
propriedade rural que possui reserva legal devidamente averbada, conforme

RUÂToMÉDEsouza.t065-4'aNDAR-cEp30í40-138-savÁssr-BELoHoRrzoNTE-MG-TELEFoNE:(31)322i.3i77-FÂx(3r)322í-366E
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recibos do CAR e matrículas anexas, certo é que
autuante ter reduzido o valor da multa aplicada no
legislação, o que não foi praticado.

Etíô

deveria a autoridade
patamar descrito na

V - Do peoroo

Pelo exposto, que considere descaracterizado o Auto
de Infração, ou, caso não seja esse o entendÍmento que seja aplicada a
atenuantes arguida.

Pede deferimento.

Belo H onte, 17 de abril de 2017.

Simo a iva Silva
oAB/MG 86.s0s
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ORIENTAÇÕES PARA A DEFESA
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O autuado pocierá apÍesentar defesa dirigida ao órgão ou entídade respo la
autuação, no píazo de vinte dias contados da notiíicação do auto de infÍaçào. sencô-'ri

Íêcullâda a junlada de tcdos os documentos que lulgar convenrentes à deÍesa. independeniemen ie
de leÍ havrdo deposrtÕ prêvio ou cauçào

A peÇá dü oq;jesa dever-á L;orltêr os seguintes dados
I- allloíidadÊ a.ímrnrs!r.;llí! â otr orqãO a qile sê drÍrge

rl . rdeolrfrcaçào .:ompleta do autuado, com à apíesenta.ão de copra do doc1Jmento fe
rscriçáo no [4inisteÍio da F azenda - CPF ou CNPJ e. quando for o caso. contrato socl..]t Ê i.rjiinl;.,]

ailerãcáo
lll Írurnero oo auto Je rníraq;áo crlrrespondenle:

lV - o endeíeço do autuado ou indicaçâo dc local para o íecebimenlo de notrÍicaÇóes
,nlrmaÇoes e contrJnrcaÇôes

,r - Íormulaç'áo do pêdtdo com expostçao dos Íatos e seus fundam€ntos: e
Vl . a data e assrnalura dc;'equerente ou de seu procurador

O autuado poderá ser representâdo poÍ advogadc oú procuÍador iegalm€nte consliiridL.
devendo. paía tanlc, anexar ao requeínrento o respectrvô rnstrumento de proctrraçár-r

Cabe ao aúuado a prova dos íalos gue tenha alegado. sem pre,uizo do dever atribuíoc a
áutoridade julEadora parã rnstÍuçào do croceSso

As provas propostas pelo ailtuado poderâo ser recusadas. mediante decisão
Íundamentada da autoÍidade julgadora competente.

(-) autuado poderá prolestar. no ato da apresenlaÇao da deÍesa, pela juntada de cutÍos
documentos até que o processo seia remetrdo a conclusao da aulondade iulgadora

A rJeÍesa não seÍá conhecida quando tntempestrva, caso em que se tomara defrnittva a

apiicaÇão da penalidade.

Os reqursiios fornars indicados acinra. qiranoo âusenles da freçâ de defesa aFÍeseniarl.l
no prazo de vinte dias contedos da notiÍicâção do auto de inÍração, deveráo ser emendados de.- ilas

após sr-ta notiÍicaçáo. sob pena de apiicaÉo da penalidade.

Na hrpólese de náo apreseatac'ào da C€Íesa se aolic€Íá deÍintttvamente a penahdaCe

A DEFESA DEVERÁ SER PROTOCOLADA NO ÓRGÃO AMBIENTAL

. (sucFls. supRAM, FEAM, rGAt ot lEF).
OU POOERA SER REMETIDA VlAAR, VALENOO-SEA DATA OA POSTAGEM-

FEAfl . FUxoAÇÃo ESTADUÂL Do T,EIo AHBIENTE
wwyr.team.br

IGAM . IKSTITUTC MINÉIRO DÊ GESTÁO OÀS ÁGUAS
www.igam.mg.gov t r

IEF - INST|TUTO ESTADITAL OE FLORESTAS
e/ww iêí.mg gov br

SUPRAiI - SUPÊRINTENOENCIA REGIONAL DE ÀIEIO A BIENTE E DESENVOLVIMETTITO SUSTENTÁVEL
www. Ítrêioambiente.mg gov_bÍ/suptams{êgionais

SUCFIS . SUASECRETARIA DE CONTROLE E FISCALEACAO Ai'BIENTAL INTEGRÁOA
www meioaÍnbiente.mg. gov bÍ/tiscalizecao
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PROCURAçÃO

RAINHA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA EPP, inscrita no

CNPJ:04.636.368/0001-00 e lE: 55.616 319.000-02. com sede na Avenida

Padre Horácio Giraldi, 934. Jardim Florestal - cep: 39.530-000 em Rio Pardo de

Minas. neste ato representede por seu sócro proprretário Sr. Francisco Noé

PereiÍa Bras, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade

no MG 4.853.073 e inscrito no CPF sob o no 695.139.886-00, residente e

domiciliado na Avenida Padre HoráÍio Giraldi, no 920, bairro Jardim Florestal

em Rio Pardo de MinaslMG, nomeia e constitui. pelo presente instfumento

particular de procuração, como bastante procuradoras HELGA BRASIL

MIGUEL, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/MG sob o no 1 13.988 e

SIMONE DE PAIVA SILVA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OABiMG

sob o no 86.505, ambas com escrilório à Rua Sergipe n" 1167, bairro Savassi,

em Beto Honzonte MG, CEP 30 130-007, PABX (03í) 3221-3177,

outorgandoJhe os poderes da cláusula "AD JUD|C|A", para o foro em geral.

podendo receber, dar quitação, apelar em qualquer instância, foro ou tribunal,

substâbelecer no presente mandado, desistir, transitar, acordar, o que tudo

darei por valioso, e em especlal para apresentar atuar administrativamente nos

processos administrativos refeíentes aos autos de iníração na 9468112017 '

9468212017 e 9468312017.

Por ser verdade firmo a píesente

Belo Horizonte. 13 de abril de 2017

RAINHA EMPREENOIME

Francisco Noé Pereira Braz

OS FLORESTAIS LTDA EPP

S

C^n lar i ,)
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GOVERNO DO f,STADO DE MINAS GERAIS
SGcÍ€&rfr dc E*do dc Meio AuHente e Ilclcnvolvincoio Sdtoúvel
Superin*rdêoch ncgioul dc RcguFirizçlo Alrbicntrl - SUPRÂllNtrí
Nortc dê Min*s

OF. SUPHÀM.NM.}P 8812015
Monte€ Clarc, 01 d€ iulho de 2015.

Ageunto: Emprêêndimento EmpreitBira Hainha

Prezadm,

Em rssposta a sdicitaÉo encaminhâda por V. Sa a €61a SupeÍir andência, por meio dos
protocolos no R03558802014 e no RÍ2il48il?s14 temc a idormar que o
emprôeÍdimênto EmpÍciteira Ralnha Ltda - EPP/ Fazenda Cstandwa - São tlgud
do GuaÉ, localizado no.murúdpio de Vargem Grande do Bio PaÍdo, deverá ormprir as
cofldicionantes impostas eín ReuÍúão do COPAM, oconida eín 09 d€ Dezemb,ro d€ 2008,
Gertificado do Licêrça LOC n" 098008 NM, em êspecial at6nçáo as condiciontntes no
3,4, 5, 6 aasim Como o an€xo ll para o auto moÍtitoramerflo com apÍês€nlaçáo d6
relalorio anual pare crmprovaÍ o cumprimeÍ o das mesmas. Realtanros que
atúalÍnenF o emprêendimento é nâo passívd de liccflciaÍnento, entretanto er endÊmc
Ere as cordickrnafites supracitdas sáo rêlevantas para a manuteÍrçáo da qualkladê
aínbiental do ÍeÍeÍido ompÍeêndi mênto.

Cdocamo-nos a vossa disposiçáo para esclaÍecimento de eventuâis dwklas.

' Aienciosâmerte,

@

lr',

,\r,ffi)Í
nranr/síIáüãírauo Mota

SuperinÉndente SUPRAM NM
Cláud tz O. A. Versiani

Técnica SUPRAM NM

À ETPREtrEIRÂ RAI}*IA Ltdá
Avenida: Pdre Hoíácio Giraldi, rf: 934
DüElrBai rÍo: JaÍdim F}5Í6lal
Bio PaÍdo dê Minâ,glvtc
CEP:3953O-{80

Rua JosÉ C.orreia }vlachado, S/N" - Bairro Ibirunrna - Montcs Orrcs - À,ÍG
CEP.; 19.10&ffi0 - Tel; (38) 322{750G - a-rr;af supram.nm(o-,neiôambienc.mg.gov.br
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GOVERNO OO ESTADO DE HINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENÍE E DESÊNVOLVIMENTO SU

cERTTDAO N' 1287 516t2A1 4

*r.-"Et
f,AÉÀi-t
I+là?I-i&{;ã-Er

SEMAD

ffi
CERTIFICA, poÍ requerimento do interessado que, RAINHA EMPREENDIMENTÔS

FLORESTAIS LTDA-EEP. CPF N" 04.636.368i0001-00. Drotocolou o Formulário de

Caracterizaçáo do Empreendimento - FCE, soh o no 811557591201.í, para o licenciamento

ambiental do empreendimento BAINHA EMPREENDIMENTOS FLOBESTAIS LTDA-EEP ,/

FAZENDA CANTANDUVA-SÃO MIGUEL DO GUARÁ o qual segunclo inÍormaçáo do

requerente desênvolv€ as ativiclades Ce culturas anuais de Íeiiáo, milho e mandioca( área

útil: 3 há), citricuhura (área util: 2 ha) e silvicultura (área úrtil: 300ha) enquadracia na DN

742004 sob o código G-01-03-1 ,G-01-06-6 e G-03-02-6 nô município de VARGEM

GRANDE DO RIO PARDO neíe Estado. Após análise do íormulário, Íoi veriÍicado quo c

porte e o potencial poluidor do empreendimento sáo inÍeriores àqueles relacionados no

Anexo Único da Deliberaçáo Normativa COPAM Ne 74, de og cle setenitro de 2004. nâD

sendo, portanto. passível de licenciamento, nem mesmo de autorizaçáo ambiental para

Íuncionamento pelo Conselho Estadual de Polílica Ambiental - COPAM.

Esta certidáo náo exirne o r.,querente de obteÍ iunto aos órgâos ambiêntais comDctenlas

outorga para díÍerto de uso de recursos hídÍrcos. autorizaçáo para intervenção em área dê

preservaçáo peÍmanente e supressáo de vegetaqáo e averbar a reserva leqal, assim como

\-. da anuência cto órgâo gestor em caso de estar situado no êntorno de unidaG de

conservação do grupo dê proteçáo integral ou em unídade de conservaÇáo do gÍupo de uso

sustentável.

A Sunclintctttlint ia Ilcgi(lnill rltr Rcqttiarizac;'" .'\mlrrcnt:rl 1r'' \rrrtç r!'-' \linirs

()vtTí§ ( t 
^r(()srM(;oamh i§nlc- Írlt. A, r\ .hí- | I, )l11. pssa= *ú1,wfitràr

Montes Ciaro§. ,O W,ry de 2C15.

J -e/tAra,$ úaÉeíuque Mot"

Superinteqdente Regional de RegularizaÇáo Amhienial No(e de Minâs

f,
!g:ar_*E!t ffi
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RAINH* EDTPEE FTENTOS FL@ÊEsTAfS LTDA-EPP .1

t

N,TRÉ 31

sêrúã AÍtera o cofittztaa,

Ncne emprêsaría!;
f,ione !ántasia;
Atividades Éconôrnicàs e sociais eatriz e Íiliei;
Capita! sotjâl;
E2éeÍeça de frliêt:
ReC à çã o aa adozl nifr.dáo ;
Co n s o l íd e çã o do íonüela Fl ds .s6€&.s ;

J ern 3i/o812001.
DE

2

Peto Dtês€nte ftlstn ÍÍr€nto Parti.uiâr- íiê êEeração de contratc scci-?!
e ra rÍ]el.imr forma de úrÉito, os ãt aixc-assinàclos l

FttÀl'íiÍgc(, nGÉ PEFETRA BRÂz, bías ,eiro, maior, ernpresáac,
Eesacic scb o regirrÍ€ & comu4kão pârciaÍ de bens, nascido eÂ LSILZ/7967, naturai ie
Rio Derdo de lttÍnas/Í.tG. InscÍÊo no CP= 595.139-886{g s idsntidade RG M-4'85-i'o /3
exoedido pela SSP/I§ÍG, residente €.rn RiO PãrCo de MínasllitG, a a1'enida Pãdíe Hcrac'.
GiiÊldl, gZC beirr-o jaÍdirn F_brest€I aEP 3953C-0C0,

RE tÁTÁ RÂÍr{HÀ BRAZ, t r"srleiíb, m6ior, empÍesãria, cas€cio srt)
c reqime de comuntrão pêrcial d€ be-s, rr'lscid3 efi IAOT! L978' natuÍãl de RiÔ Pa'-do

ie idi:ãs,/Mc; inscrlta no CPF O4-a.26ç,i46- 10 e RG i.tg-iC,677.046 2olicia Civil./v3
resiCenr--e em Rio Pãrdo de l!ílnâs,/}íG, ) avenid,ã Padre Horacio Giraldi, 92C be;rr'-
ja !-dir-,1 Élcrestal CEp 3953G-000;

Sôcl3s €ja Sociedade Emor€saria Lirnitada denominada: RATNHA
EHPREE§TE.u§ÍEIST6§ *€RiETãóÍs TP:A - EPP EX: 

=P1Pf,ETTE!RÂ 
RAINHA LTDA-=PE

a:-- :.nÉc social regulamente a'-quivadà e '.egistreda :a ,unfâ Cofleíciai do 
=stadcie ivi^as Gerais IUCEMGIh!iR= 31206319458 elrr r?1,/C3.i2oo1. Alierada e--'

2.ClJLizoOs sob o nuniero 3272833; en 291o4/ZOOa sob o numero 392O277. e:-t
23,íc2í?o!7 sob o numero 4541.52e em i5,/cgr'2oir scb o rumero 4686314 e eiYr

a5/A7/2AL2 sob o nume'!-o 4t81147 e InscÍr-tê ic. Cll€?-lvtF rÍiãtÍiz Go

04'636-3@0*8A4L E€d rêgÚstmda raa fUCEMG / '!çÍRE 31$f782t961 e CNPI-Mr
f;lí# no 04.636&WÉLÉZ;

Sendc todDs os sets sôcios eÍn Rleno guzô de §eus dir'ettos clvis, resolvem poÍ esie
instru;neflto particúlar Oioceder e sertô aÍteraç'ao coíttí?tual da empresa, € fazeB'r
'rediêi:e às clausúIas e ccndições seg'Jintes:

)s.
ê.la,

,-L

i

,ê
=tà\-\a

CIáusula primeira:
- ::.a 33ade eÍnpíêsaria l:--iteda, ç,:e ;.lss'.jía .-' .ct'tt e:'lpresailai/:-azãc socra ::
:Y PP.EI-RA RAINHA LTDA-!4E, ccÊr = oreseÍrte a:ieracão Dass3 e iercr:-'i-'1=--'-r('
RAINHA E!íTPREEM,ITTIEIÍTOS FLORESTÀIS I-TDÂ - EPP,
Parágrafo úoica;
-erdc o :eu nome fantasia de : RÀIiJ H Â PREENDIMÉNTOS EsrÀrs-

ClàusuIa segurrda:
a ?naereço da sociedaCe sed€ Fermalrece a: àvenida Padre Horacio Gitalci
aumero 934, bairrg rardirn Ftorestal, município de RiÕ pardo de Minas, estãdÇ
de Minas Gerais, CEP 3953C-OOo,i

l::4 2; .', .. .

Ju.:a Cor':e.ôai cc Frãó de rr*rF. iS.ÉÉ
cí-niÍ-. eg!-<rrc aot' 3 D' 9145188 €ín 2C81|2016(ls Ê*qr{Es€ RÂ,MiÀ ÉàrPÂEEN':lR.rEÉrO6É|OnÉSTAls LTDA - ÉPP. t§re 3120631s.ít ,

:/3rrc.rr .ia:32r31 - rao1l2c!5. anEüJ.#ô: zf§@FÍÊf uá,2§FEclBF49-1CD67t)68486B- rllEt ryêPàú Aôíren - Se6!ÍáÍlã-3erâ
ã11 çriid,ãr es:e csirÉfio, scaisêtl.riÍÉãrr|.úE€oy.D'e ,(,iÍrrE r'éo a'EEoro Éro7ê219-i e o (úógD dÊ3.grEr{z FÍ6v E3:â óo ! r

,â-]

.r _-ládr .icn3rErte e assr-rÊdã em Z2rt-1,78!15 l:6r VaÍirêrv ó- p-rã aor+i: Scitd.+§e=r. '*#hdd

CNPJ - M F A.i 
= 

636. 3 631 O0 C i -O 0



RAI N Í{ A É TÉíPBEÉ.IlTi}T.gt]i E Í'iT*§ F I- {i Íâ { É TA {S LTDÂ- E P P -*

Fe.ágrafo afltca:
osse:-veias =s 3i#osii6es da !e2isl;r;:-t -':N::i.'ri, .- âd(= Podeé ãbrir .iliàis.

sucuisals. agênc,as e sEÍftóaíns Íí-r' '.: âl':!1" -.i- f à:ie G$ :ãii-rii F9
sociSs.

cla usulâ Tsrceirar n.ú

DE

A tlc

BRi.C'

rie !-.rciqnai, a CriÉt.i '.iâ'--

-:4.*,í:.-:)! (vi+te íI1ii reaisi div;di..-,,(rpiêl $cciêi dÊ eíflpÉ§ã, lrlfii É, .' nc .'í.:. jr
el] 2O.00C (vi;rte írll-l (iDotasl
lctelFê":e sutE€iitas e t!'-€§r-êii?j]do'Jr ;J"]çÍ'-Gc :É-riiel
;ite.aÉc iÍâ alte|& í]ãre rl$ 1,rG oêtJ, i)Ô '.re.'

JUo:âS- seaÍdá Vãlilr úfii:áiic J1: ,ti

nc vahr l{lrÉi-ic ,?e i1Ê l.O! ium reei; cada q;c-
a !:ã-c:l€l, acín à Siesaât{l

i1,.dc e;n 1O0-3CO {.el,l
'.i:" rr.-1i) cll-iê quota, to:ai:1sr't:

'---a iÉl:ií:3r. :É f:::.-!§í}]'Çêo dê Cada §Licic, .'Ê,rhsc.iiôs e ínFgrãlizãdô el:i {Y..'ece :Ér:.il
seia:

a.! C3bêndG ac sáelo Fr-o'tcisco f{oÉ 3i::-ã:i3 Biâ4- : quaÉtklaCe de 97 SO (ncvenr''
e seie 

',.-,!i? 
e qúinheftEs) q{,€tas nc '1?l}Í C€ F.$ ?.j, !r,1'.'a,'03 { n'^'€nt-e e sete :r r: ?

cillr.nentÕs reaisi corrEspctxl€mE ã ?7 5', t, t:rJ'i e.ae ? sete 3 Íneio toÍ cel.}to): íi
cãpital soaiel ca ernflresa.

i) Cab€údc à só€.E Reante F.aini'à -)I--,1à : qrjíltll:ê;je -le z'soc-O0iCci§ r'' il e

e:rií,henias) q(das íJo Yã,ãi' de Ps 1,.s*Li.cÜ r'"jo'; :nli = qurnientos íeàisj
c.ríi.esoondêírte a 2f5Í& (dois E i:'re;G r,úr.{inii."}; f; alã{iltni s'3cial ca emp,-esa

;;can,:ê c caDitãi 5oa1á{ Éê eÍjlFrrssê Cjs::'rb '.t: -1:Í i5 saguil'':e 'canejra enr'-!'e os sócics 3ã

sÕc!eCêCe:

i SOClcs :

íref,1;isr:, Naé FeÍÉlra f,rdlz

, Renaia §.ôiÍhô Bt=z
: sotila,.......--.-

,a -rnr,

v4.l-í.ifi. RÉ.

97.5{}Ç,ofr

Z-2JJ.L'U

-roo.úo0,0{}

PÀRT]1:gPAçCC I

97,5ü/o .

);.;,--

.=r.

4

\-
§

Clàusltla qtlaÍüa:
r,.s et;\,ídaCes sC<iaiS e eConô,:.;ca: .Ja e'1p.,.y53 ià1l a ,í.]se nie. aitÊracão paSse a çeí

10ú-sB0,ao 1.GOo/o

t
Faraçrafo únrcc:

C .3pÍta I de empÍe*] fo:i sêb'scritô e intBJíã;izadü erii tnc€dâ coÍíenae do Pais i-eàI, rc
seu vãlür totãl das.gt oEá! € r,a ProPoi-çãú riâ PêrtEipaçá{} de ceda sócio

..t.juçãC de Caruâc vegretai _qo.es:C-.s jr..;,rlie!:ã i.. C:i/r",rjíaú v3í*jista e ate:adista ap
:1ii.a!a a seus derivadús, ir1,'J2r!;7c n1ôL'2,ia iíei:3?i,. :iJvea'-tç 3 íesíduos 4e íntd"ír=.
,;?-'=,-;e9 ccr.r} e sern c iesdctê *+Í-i .la :í êCa'.ã. 'a.a[;caião de .-arxàs. )ê!ia?;.
':lqt)ea.;as, embêíàgens e p?çàa:.1à'e r;si ,=çícs ni.j:1síriàis e coi1er:iais; rxít?çir{ 1.

-^-.: a .ledeiras PlenEiÍ:t: :rr,:::',',',:a ' :lci'. .)na' at 'ÃrÇas c'riL:t::
eaaÍ:ãiefidesr intettuuí|i*úal, ÍÍ1teae;íêduôi e int€firedonaj, e'xceia produtos peÍgo::n':, .:

,nucanÇas; Atividadés (íe 4póió a prúlüeÍ:,1 floir,stà! e AEííCú|? a pecüáie; LocaÇâ. ,
):! -1:.:-'i ce :naÚ.Dinàs. feriaÍíeites e '-{iÜipà:lent::. agrcgzcuárics e flor=siels.
:ic)s:.ie5 e come(tiaís; Colaeraio eÍ?.3â54â e ccínbustivei T egei;i. :ar"àr-
tiil.z.atedG e a gra1e!; eÍcétü áiía\i ce!-.\uíet{.

Folhês 02, ii

í

.!-:a .:lr.€r.rej co Estzdo de l-É-Ê eq6s
c.-Í,1c. -es'stro rrb o .n s*=1.sor1:Oóf,Zç*5 Éa E?ãneça RÂt$.t 1 F,.,,PFÊEí5p,1!:iL_a)§_FLORES-,.ÂJS ITDA - ãFP. §ire 312r63i9é5e .
3:crc.o:ê isciS2io'r - 1svgr/2úÍ5.r.t.ÉrE&tçro:'áccpescra:;;oz-roF.JiiÊF.'-cacD5zâ§s;Bs, rÀ.i',e1"ce e",-oa s"rer s:cFia.,-ce'-
râ-ê yatcã -itê cEllaÉrrb. a.e§*.1v',tr.iEÉ.rltt-.ng!grov-!r ê hÍo.iiiE ;-;- ai;/.Érjêoi.i i:rE?a2iB l Ê â cáÍrso de seorrêrEa fiêv Esi: :rsi.r ;.
1-1.4 '.... 1l:&:TEriee à*É e.n 22ê1,2Oí5 rrr Uaõy:v + :i:: , S.."Í!i-r - sêcÍrrái'É-Gêrà

Yêiffi.à

,ê--:;€

t\
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6

=

RAI I{ H Â E}TPRã€ FI Dã T"{ EHTT}S FL* R.ESI ATT LT D
Clausula QtIiI}tã:
| !!a_t lnlcq FÉgísL'êdá íra .lucÍ r,: i; !1â.ã : t!r-,r l-.7a495i e cNÊ_.)_Mí Íiiiê: nrC4.636.358/C0.C2-82; ccrn a. crâsert€ i1lüia!-ão, ;]:-,ss,3 c reu encÊr-rr:i ;n: e :Fazen_da caíãÍrduvã / são.i{iEue! rto euaia,-sú, 'coa,r 

p temeritgi ;à ii J=t"rc.para CaiânEuva, b€Íro/distrito: Zo'ra rurai. rnuriçipio ae Virgê; é;";;;;;Ril] Pardo, cEf É9538-m',.
Paràgraía ilntxa:
Á ,ilial Dossui â3 rne3mês atiErriâCes econôrci._ãs e sõciãr dA mâL.Íz.

cláusula sêrtã:q so.iêdâdÊ € adfnhistiadê p=tc(als sórÍe{e}s o(.ã}s Srta}s. Fràí}cisco floé pereira
-Bt_1=: 9-Ji- - 

airsltra e rEiSiee'iia a eftpresa' isoladi rreete, e e ele .ãbe ãresporsá5,ilidêde €rú represefiWo atts;3 ç lassiva da fudde,- j"dfã.; ;ex:i'ajudícial{!É}8, Ip*ígtdq Ft-arr"rcar todas 
", úiio"pr=*,,ididos no cbjeto 5o.i3l,sen.rpr€ no iêtêr.qÉ§é ÊÍá saéedãde, Fcando têÉbÉ.' p:rmitido o usc da :J""=,i;.;JC.ej em negócios esbanhos acs íi..rs s:rí,ei5, ,-.úrJu ..Àriu, ,-*ãu"-" ,j;;;_.i;-:.l3ns :nôv€is e imó.veis- álráis e lêÍça5,

RÂTN HD E ÔS FLO

€ óencmin;dà de

L DA-EPP

r+Á EII{PÊEEN .DÍN!EN:f,5

3s sócio§ resalvei: ccn=oiÍc+i -ir se.; co;1lrato sgarel

Cláustrla primeira:
'. ç taiedade ernFr6.afia

iLo_8-E sral§_lrpa_EPP.
ir.ãqr3f3 úãiao1:LJ.

4:
a'.-.t'í

. .r".;:e :aTiasiâ e RàrNHÀ E.p:PRFENDTÉ,Fry-TçS FLCRESÍAIS
Ci ã irsura seg.unda:
,l ..n,iei-e{c ca sogi.edads sedê e na a,rerrid-, padrê Horãdo siratOi, numefro !3 41"í-l t-gi1o. Flor€stat, mtrnicíplc, a* Àü p..U"-J" *r,"r, estado de MinirsGerais. cEP 3953e-ooo;
: a r a,;,a 16 Íg p ri m eiro :

:l',§e:,':Câs ês disposíçôes dâ iegisieaã,i a.irrà,/ei. â scciedade podeÍÉ abr.lr õir;is
:::"-:.o, 3grêúciàs e íescrftór.roe e- quàc.,"i eiJ* j, t.r-.rtO.-:, 

"-"ãiã"Jr, , 
-""jra.,. I_i

er.àg(afo segundo:
t,:ilde,.Éç3 dà filiai únicê e o'a. FÊzÊrada Caiãôduya / São Pfiguêt do Grrará, S1i-.§Epiemento: KÍn 11 estradu p"= Cot""á.r1,., ta:r.roldistrlto: zoÍr: r!rr:i.'-u,'ric-rpio de Vàrgem Gra !.idê dr :i1; t,-;'-4.,. CEp :,â=JS_<tC.".'-)r)íaíD:eíi:?fô:
.. :j;r..ti :-'assri as mesnlas atir;d:a!.s :_:._irrj!:;;ai, ,_ :oc;t iê .'-,::. ii.Iiáusuía terceira:

rRt.
'WJ+. . :'r:l a, -<ci3l da en-1pre9? e n9 vzlzr Jd RS 1OC.OO$}OO (Ceii :ril -e::5, ri,.,,,,1 r_-

: .-.'l,t.lsem- ínit) quotas- sen+! r,aicr uniierii, a= 
-ii-1,;li]"i,.* 

.u.',, ..1. -. -:: laii.l€I]te sL bscÍitcs € i3ieg,-ãliz3d j t,.*: n-,seda aorre;lie r,ealr-,!ei, -r; a-:11_a: i -..'-.::.: .:i,c. Srndo assir cjlstÀbuid,r: .t" -,;.;ri":= .-in*à'o.,,1" a= iào". ..,u-.,,.,".,...._

,' , .:. :'

c

j-íe-;! i
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E

RAI}ItI,* EIiPREEffTI}TF4 F.LGRESTATS PP
RUERICA

FOLHÂ NO

,?e

9DC]OS :

a,âac6ca Noe Pe:"eira Brei
Reiata Rãifihã B.tàz

scHÀ... --..-.....
:)-.)íjf'

:.tls.c,tlc,at}

\J_Ai-r.;e cg

,, ,,.'iJ\J' L:U

2.500, L)O

100.o(m,üo

pÃF.t-].cÍPAC,1C)v.

t flo o,/.

2,5ni)

Paíágrafo primeira:
C aãpital de empresã foi qrbscrÍta e .,1i9§ -<rtiiac o r.I""r .Ilcrede cry.rTenie dt p"is ieai .-...;
';?u veh). total dás quo(As" e riã ;.rTÉ).-:!!.í,1 ,la :a.il'. Jê?;ãc de caCa sócia.
Pa:éErafo se$Íniio;
liss :erynos do art. 1.052 dg Cfuigo ü.Jrl il ej nZ 1).4O6i.IOLrZ), a resúonsdbitidâ Ce .je.a.da sócio é restrita aD valôr de úas quoLs_
Cláusula guã.rta:
Á socie.Jade te,rr por objêtc sotiai as ss'ruintÊs ã ãi,viúiides eccnô-,cas € so( ra.s-

Píodução de arúão vegefd!, fraresbs ptenlaúâs; Cci,leicic vàÊiistô e atôcdciistê .e
set-íê:ias {aín e seh o ríesii,:;l:ra,-:,,,. ic de :o;}ottla, Fâbílcação de cetxas, oalitei
:::!::rl"^, enú|alagetts.e pe.:s pe -r ,:si,-,..ra:je.i trirjtJ.tric,§ ? colr'ertrâ..s; t,aL.íê:à.. :1(iennas e mAAei,AS DtAF:êdês: r--ic-.rs.: : r1.es ta.dõ\ .àri,s de cêrgas produ'tcs c.::y.rdu1!!te,!Eto'.i'p=1,,.r..,r€''r'c-.ià.í ,, ,*:+-iit,..ai exceto prúitos p.r,-;;, ànlcênçâs; AtividAdes Oe apon i Di-Jr.._.;.;, .Tí.4 -rs:_a,. ;;:íca,j e peaLáriz) i"iri;.. :atuguel de oaqui*s. Í.trrà:ntr?,, \ i;-1,i.,a, : s- agrcDecuànos e ilcrcs:a::tndwtriais € comerdais, Ctr;,.:;..it, ;,..t,-at,:: :a , .;";;ti;;t -;g;";,'" 

;;;-';,F:íTt&codO e ê gÊr,PJl; eyceb áic--t:i -r..-,:..:tj
C!áusula q,riirfa:
,+ sc_ql.Jdàde tem o prazo irÍoeterat ioá::i. a? ,.iLi, ãçêc, f tiy.: c inicic ce suas aiividêde.e* ?s/OA/?AOL
CÍáusula sexta:
Â Scciedade e ad'-irinistíâda paic(lls r:..,,_.:+ls:{;:)s.JrÍar\s. Francisco Noê perer:.;
11=:- g,y-a.. assinô e ísoresentê e €,.,r,e:a ;sol=j;;-.Bn1q, e a ti= ;e.:: -.-:s trcrrsêtliiiÍide ou re#res€nl.êçãü eü.. J a 2=:, ,o Oa so(Edade, ;rú.i. .'extj-3iu<jicialrÊ€írte, poderdo pr3tilàr .: d rs ,r= ,í* .:.r*C.".ndidos no áfj"t" -=u. u rseíngr'3 no interesse dê socieCaCê, il.;nõa ;.a:,.:5érn iü.rÍiitido .r usc dê aÉn"=_.1,'i: ài e.''l neqóios est aír.iôs êos fln.- :i1:,rr::. :.:1:.;51.j.. .*ri",- ";;;". 

-.liu-- 
r.;, -i,5+ns Roveis e;rqóvels, :vJs e.i-,.:cls

Cláusute sétima:
E.n.suas delibgra€c€s, ,s arira:i:,1.tj.é Llír,.a5 ;_.ôOta àc J-.,-et"reílciafrnírtt 

" 
j fc_..i._:'.ia )r,ieCrda- nO 6 30 d.. :I-: ..tr7-. :- .-_::: i dr 1:...r: . .-: -r. ., .-t.r;J-l/2iC?.,

C:a usulã oatavài

§§
\J

-Li'e

'§

N

:ic cxercicrc da adni-.tisirâa á:. -.;t ,- ,:i;êr I tit{.rlc de prc leacrc :u_,, . d......i:r..:in aCcrCO, Sernp!.e .espelti.i-,1:-,,
r'.ai:..: . <ia p.evidência :o.-i.ri
Clágsuta nona:

aaiI f iJ:.--ia:iÊj,_: :1.ã: úi-eÍt3 d L),.1-)e .eiii
.crj lil,;-itlir?iit a.J4,;et jcj'cnaac tn,are í:te-...,..)-:1;:rao Ca,Í':-i é i39iSlãçãú Cc :roOjl-l

l; e<ercícic sccial terminará em .1-: ie ilezer.b:.: ds ca:ê 3io. Çuâodo seão iev;iiau:,c b€l-nço Patrimonlat € o balançc d€ .â-<rtf?aac -_c'clôr^i*. r.r s -crá piltr.>.; 1 -À_,j .1-=.ics.esUltadoscomobSeÍvánCiadêsci1:Io'ic+"=r",;"l'oii.l;,J;'"'-.--
Folhas C4/C:,-

râ -". _o '-o-,er.er do Esãode tÉE6 cpÍEb1:5:1: . _ííi- É ,,' _.o slb ) ôc saas1E .ri! 2oíDtp,)i i ô rh$rêrsÊ 1qj\iÁ :,vr.!.-"- :,.i-:i. --B'?,o. ,.rcíp.r1i*,ç.,t-ça" zicaÃãitrr- ^:-j;i . l:-r.":1Y-Jri4ersos R'§,.isrÂrs L rl^ pê. i.tue.it2r€3.ea..:;-'- 
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:.ooor'ção de sua participaç+-. nc côpítêl ço:i?t.
Cláusula dãcinta;
C fel€cÍmen,,\r de qua{Euer dos ScC \1., .3o ;;.p,tlcará i:sscluçÊo Ca sDa-iedaúe. .Li
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ttrlco:
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REPUBLICA FEDERA VA DO BRAS L MINAS ERAIS
CARTóRIO DO REGISTRO DE It,Ióvers oe Rro PARDo DE MrNAs DE

Sérgio de Freitas Barbosa - Oficial do Registro
rel. (38) 3824.1852

tor Rafael Bastos Pereira, 146, Centro - Rio Pardo de Minas.

-18 '

Av. Dou

21.35 1.739i 000i
RIC PARD O DÉ IíINAS CART oRlo CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DO RE GISlRO DE IMOVÉrs

Dí. Ra Íael Bastos Petetta' .1É

:

5IS ts

ntíír' 39530'000

1lü PARDo DÊ i(rl['iÀ! MG

Sétgio de Frêitas Barbosa, Oficial
do Registro de Imóveis da Comerca de
Rio Perdo dê l,linas - ltlG,, na forma
da lei e etc.

Certifico a pedido verbal da pessoa interessada e para os devidos flns que revendo, neste cartório, no Livro
2-RG, sob a matrícula 11249 de 30ll2l291l verifiquei constar:
11249 - 3011212011 - Protocolo: 16582 - 23ll2l20ll
Imóvel rural denominado "Fazenda Catanduva - SÃO MIGUEL Do GUARÁ-, com a área de 446.6068

lo renta e a hêctãres- sessenta âr.êsêsêesêntaeo centaarescêntos e oua )

ANOFOL

RU BR laA

a u
situado no distrito e município de Vargem Grande do Rio Pardo - MG., confrontando em seu perímetro
com: Córrego do Guará; losé Dias da Rocha, Valmito Ferreira Mendes de Oliveira; lt4aurílio Lino da Silva,
Ana Paula Parreiras Dornas e Outra; losé Carvalho do Santos; Messias Dias da Rocha, Terras do Estado de

Minas Gerais; losé Dias da Rocha; Mauro Ferreira Neves; David Ferreira dos Santos e Córrego do Guará.,
encerrada num perímetro de LL.407,64 m, conforme planta e memorial descritivo. ItlEÍt{ORIAL
DESCRITM: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Vl, de coordenadas N 8.304.727,9478 m,
e É 784.L94,8294 m., situado no limite com o Córrego Guará, deste, segue com azimute de L27"2O'22" e

distância de 2OO,O3 m, confrontando neste trecho com a margem esquerda do Córrego Guará, deste,
segue pelo referÍdo Córrego a montante, ate o vértice V2, de coordenadas N 8.304.620,9415 m e E

7 84.363,8298 m., deste, segue com azimute de 120o01'50" e distância de 84,60 m, confrontando neste
trecho com losé Dias da Rocha, até o vértice V3, de coordenadas N 8.304.578,6000 m e E 784.437,0768
m.; deste, segue com azimute de Ll7o29'20" e distância de 423,77 m, confrontando neste trecho com
Valmito Ferreira Mendes de Oliveira, ate o vértlce V4, de coordenadas N 8.304.383,0000 m e E

784.813.0000 m., deste, segue com azimute de 13058'42" e distância de 240,11 mo, confrontando nest€
trecho com Valmito Ferreira I.4endes de Oliveira, até o vértice V5, de coordenadas N 8.304.616,0000 m.e E

784.871,0000 m.;' deste, segue com azimute de lLgo19'26" e distância de 67,54 m., confrontando nest€
trecho com Maurílio Uno da Silva, até o vértice V6, de coordenadas N 8.304.585,0000 m e E 784.931,000C

, m.; deste, segue com azimute de 112o51'52" e distáncia de 90,08 m., até o vértice V7, de coordenadas N

8.304.550,0000 m. e E 785.014.0000 m.; deste, segue com azimute de 96o28'11" e distância de 292,87
m., até o vértice V8, de coordenadas N 8.304.517,0000 m. e E 785.305,0000 m.; deste, segue corr
azimute de 96"29'29" e distância de 459,95 m, até o vértice V9, de coordenadas N 8.304.465,0000 m. e E

785.762,0000 m.; deste, segue com azÍmute de 98048'10" e distância de 392,46 m., até o vertice V10, d€
coordenadas N 8.304.404,9403 m. e É 7A6.L49,834L m.; deste, segue com azimute de L22oO7'54" e

distância de 336,55 m., até o vértice V11, de coordenadas N 8.304.225,9398 m. e É 786.434,8347 m.l
deste, segue com azimute de L24o27'49" e distância de 328,69 m., confrontando neste trecho com
Maurílio Lino da Silva, até o vértice Vtz, de coordenadas N 8.304.039,9392 m. e E 786.705,8353 m.;
deste, segue com azimute de L93o22'48" e distância de 27L,75 m., confrontando neste trecho com Ana
Paula Parreira Dornas e outra, até o vértice V13, de coordenadas N 8.303.833,9387 m. e E 786.656,8351
m.; deste, segue com azimute de 194015'52" e distância de 365,26 m., até o vértice V14, de coordenadas
N 8.303.479,9379 m. e E 786.566,8348 m.; deste, segue com azimute de L95o49'46" e distância d€
271,29 m., até o vértice Vl5, de coordenadas N 8.303.218,9373 m. e E 7 86.492,8345 m.; deste, segu€
com azimute de 296oSL'07" e distância de 267,88 m., até o vértice V16, de coordenadas N
8.303.339,9377 m. e E 786.253,8340 m.; deste, segue com azimute de 2L4o29'73" e distância de 957,23
m., até o vértice V17, de coordenadas N 8.302.550,9359 m. e E 785.771,A324 m,; deste, segue corr
azimute de 190000'29" e distância de 362,52 m., até o vértice V18, de coordenadas N 8.302.193,9351 m.
e E 785.648,8321 m.; deste, segue com azimute de 212o53'36" e distância de 239.38 m., confrontandc
neste trecho com Ana Paula Parreira Domas e outra, até o vértice V19, de coordenadas N 8.301.992,9346
m. e E 785.518,8317 m.; deste, segue com azimute de 301005'04" e distância de 488,09 m.,
confrontando neste trecho com losé Carvalho dos Santos até o vértice V20 de coordenadas N

aó tiltot{r '3ubÍtlt§tr
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até o vértice V22, de coordenadas N 8.302,560,9363 rn. e E 784'592,8296 m'; deste, segue com azimute

de 300029'09" e distância de 143,89 m , confrontando neste trecho com l'4essias Dias da Rocha, até o

vértice V23, de coordenadas N 8.302'633, 9366 m. e É 784.468,8294 m.; deste, segue com azimute de

7013'57" e distância de 198,58 m', con frontando neste trecho com Messias Dias da Rocha, até o vértice

v24, de coordenadas N 8 302'830,93 70 m. e E 784.493,8295 m.', deste, segue com azimute de

7a5"22'35" e distância de 165,94 m , co nfrontando neste trecho com Te rras do Estado, até o vértice V25,

e coordenadas N 8.302.874,9372 m' e E 784'333,8291 m deste, segue com azimute de 29o24'18" e

istância de 3g'1 ,17 rí., confrontando neste trecho co m Terras do Estado até o vértice V26 de coordenadas

8.302.744,9354 m. e E 785.100,8308 m.; deste, segue com azr

m., até o vértice V21, de coordenadas N 8.302.537,9363 m e

azimute de 350'08'02" e distância de 23,35 m., confrontando nest

DÉ l'1

z
8" e distância de 582,98

97 m.; deste, segue com

e losé Carvalho dos Sa ntos,

c

n en
T

dat ada de 22/0312005 e 1.700, Livro 2 - Reoistro

I,R

N 8.303.220,9380 m e E 784.528,8297 m deste, segue com, azimute de 1!7o59'70" e distância de

234,4L m., confrontando neste trecho com losé Dias d a Rocha, até o véÊice v27, de coordenadas N

8.303.110,9376 m. e E 784.735,830 2 m.; deste, segue com azimute de 16'08'40" e distáncia de 79,72

até o vértice V28, de coordenad as N 8.303.186,93 78 m. e E 784.157,8303 m.; deste, segue com

d
d

m.,

m./

m

azimute de 8" 55'11" e distância de 451,46 m., até o vertice V29, de coordenadas N 8.303.632,9389 m. e

E 784.827 ,8306 m deste, segue com azimute de 340"37'49" ed istância de 135.68 m., até o vértice V30,

de coordenadas N 8.303.760,9392 m. e É 784'782,8305 m'; deste, segue com azimute de 295o37'33" e

distâ ncia de 736,42 m até o vertice V31, de coordenadas N 8.303.819,9394 m. e E 784'659,8303 m;

deste, seque com azimute de ?05"17'44" e distância de 161,48 m., até o vértice Y32, de coordenadas N

8.303,673,9391 m. e E 784.590,8300 m'; deste, segue com azimute de 224'36'13" e distância de 11,15

confrontando neste trecho com José Dias da Rocha, até o vértice V33, de coordenadas N

§rO:.OOO,OOOO m. e E 784.583,0000 m ; deste, segue com azimute de 282010'33" e distância de 246,55

m confrontando neste trecho com Ma uro Ferreira Neves, até o vértice V34, de coordenadas N

8.303.718,0000 m eE784.342,0000 m ; deste, segue com azimute de 274"08'05" e distância de 166,43

até o vértice V35, de coordenadas N 8.303.730,0000m.eE7 84.176,0000 m.; deste, segue com

azlm ute de 264'43'34" e distância de 130,55 m', ate o vértice V36, de coordenadas N 8.303.718,0000 m.

e E 784.046,0000 m.; deste, segue com azimute de 331'06'48" e distância de 33,12 m até o vértice

V37, de coo rdenadas N 8.303.747,0000 m eE 784.030,0000 m'; deste, segue com azimute de

3260 4g'),7" e distância de 62,13 m até o vértice V38, de coordenadas N 8.303 799 ,0000 m. e E

783.996,0000 m.; deste, segue com azimute de 308'39'35" e distância de 51,23 m , até o vértice V39, de

coordenadas N 8.303 831,0000 m' e E 783.956,0000 m.; deste, segue com azimute de 306'13'30" e

distância de 10 6,61 m até o vértice V40, de coordenadas N 8.30 3.894,0000 m. e E 783.870,0000 m

deste, segue com azlmu le de 297049'27" e distância de 81,41 m , confrontando neste trecho com lvlauro

Ferreira Neves, at rtice V41, de coordenadas N 8.303.932,0 000 m, e E 783.798,0000 m.; deste,eove
segue com azlmu te de 273"28',40" e distância de 362,67 Írl onfrontando neste trecho com David

Ferreira dos 5a ntos, até o vértice v42, de coordenadas N 8'303 954,0000 m. e E 783.436,0000 m'; deste,

segue com azimute de 2g3"OL'32" e distância de 173,85 m, confrontando neste trecho com David

Ferreira dos Santos, até o vértice V43, de coordenadas N 8 304'022,0000 m, e E 783,276,0000 m.; deste,

segue com azimute de 50'11'39" e distância de 582,14 m', confron tando neste trecho com a margem

.rerd a do Córrego Guará, deste, segue pelo referido Córrego a montante, até o vértice V44, de

àÍórdenadas N 8.304.394,6816 m. e É 783.723,2719 m,; deste, segue com azimute de 58"03'32" e

distância de 95,00 m., até o vértice V45, de coordenadas N 8.304 4 44,9412 m. e E 783.803,8284 m

deste, segue com azimute de 34"56'54" e distância de 214,72 m., alé o vértice V46, de coordenadas N

8.304.620,9416 m, e E 783.926,8288 m; deste, segue com azimute de 51oOO'32" e distáncia de 135,09

até o vértice V47, de coordenadas N 8.304.705, 9418 m. e Ê 784.031,8290 m.; deste, segue com

aztm ute de 82o18'48" e distância de f64,48 m , confrontando neste trecho com a margem esquerda do

Córreg o Guará, deste, segue pelo referido Córrego a montante, até o vértice V1, de coordenadas N

8.304. 727 ,9478 m. e E 784.L94,8294 m ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as

coordenadas aqui descritas estão georeferencia das ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se

rep resentadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45" WGr tendo como o Datum O

SIRGAS2OOO. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção
iro Civ CR 2.27 ART no

UTM
t420L
datada de 19/08/1993, 4.5A4, Livr R Ger

Responsável Técnico: losé Maono SarmenJq: E

TOOOOOOOOZ:g337. REGISTROS ATTTERIORES: MA cu 3.589, Livro 2 - Reoistro Geral,

r
Geral, datada de 27/07/1982. PROPRIETARIO: MPREIT IRA NHA L A Pessoa Jurídica de

Direito Privado, inscrita no CNPI/MF sob o no. 04.636 368/0OOt-OO, com sede na Avenida Padre Hora cro

Giraldi, no. 934, Bairro lardim Florestal, município de Rio Pa rdo de Minas - MG., te ato senta

co Noé P reira B 2 bra sileiro, maior, casado, empresário, portador dar. Fror u socl erente
Cedula de Identidade RG no, MG-4 853.073 SSP/MG, inscrito no CPFll'4F sob o no. 695.139.886-00,

residente e domiciliado na Avenida Padre Horácio G iraldi, no. 920, Bairro Jardim Florestal, município de Rio

ão lu ria: R 11. Tot

í{aÍtt lt a|| Santo§

Pa rdo de f,linas' - MG. Emolu ntos: R 08. Ta Fis

Er.r.ütrth Subrlllüa

4
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AY-l-11249 - 30ll2l20ll - Protocolo: t6SB2 - 23/l2t20tt cF
Procede-se à presente averbação à vista de requerimento datado de 19 de ro de 2011 deproprietária, acima qualificada, para ficar constando que a presente matrícula a em virtude deunificação dos imóveis objetos das Matrículas 3.589, Livro 2 - Registro Geral, cadastro no INCRA
sob o CCIR, emissão 2006/2007 /2008/2009 no.403.024.008.060-6, Número do Imóvel na Receita Federa

NIRF: 6.803.485-7 datada de 19/08/1993, 4.5a4, Livro 2 - Registro Geral, cadastro no INCRA sob c
CCIR, emissão 2006/2007 / 008/2009 no. 950.157.05A.432-6, Número de Imóvel na Receita Federal2
NIRF 6.777.988-3, datada de 22/ 03/2005 e l,7OO, Livro 2 - Reglstro ceral, cadastro no INCRA sob o
CCIR, emissão 2006/2007 /200812009 no. 403.024.046.345-9, Número de Imóvet na Receita FederatNIRF 0.693.872-8, datada de 27/O7/L982, respectivamente, deste Cartório, por serem contíguos osreferidos imóveí s, nos termos do artigo 234 da Lei 6.075/73, cujas matrículas foram encerradas
Emolu mentos: R$ tzacao Judiciária: R$ 3.27. Tot 13,66a

AV-2-11249 - 3011212011- Prorocoto: 16582 - 23fi2tàOtt
Procede-se à presente averbação, de ofício, nos termos do pa grafo Unico do Artigo 235, da Lei 6.OtS/73,ra
para transportar os onus do AV-8- da Matrícula 3.589, datad o de 74/05/2008, Registro Anterior desseimóvel, o quaí consta a existência do seguinte
Floresta, devidamente transcrito na integra. Aos
RAINHA LTDA., CNPJ/MF no. 04.636.368/0OO1
Catanduva, situada no local de Vargem Grande do Rio Pardo de Minas MG., registrado sob o n".6,matricul a 3.589, Lo 2-N do Registro de Imóveis de Rio pardo de Minas declara perante a a utoridad efloresta I que tambem este termo assina, tendo em vista o que determina a lei no 14.309, art. 14,t5,t6,ue a floresta ou forma de vegetação existente, com área de 78:9O:OO ha, não inferior a 20% do total

Tefmp dq Resoonsabilidade de preservacão de
08 dias do mês de maio de 2008, a fUpRetfUna-00, proprietário do imóvel denominado Fazenda

da propriedade compreendida nos limites abaixo indicados fica gravada como de utilização limitada, nãopodendo nela ser feito qualquer tipo de exploração, a não ser mediante autorização do IEF. O atualproprletário compromete-se, por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame sem prebom, firme e valioso. Características, confrontantes e área do imóvel- Contendo área documental e real de374,70,00 hectares, em terrenos de predominância de floresta e cerrado, relevo ondulado, latossolovermelho amarelo textura argiloarenosa, presença predominante de espécies florestais como a pequr, paud'agua, sucupira, carne de vaca, jatobá e outras; a propriedade I imita-se por seus diferentes lados comAna Paula Parreira Dornas e outras (leste), Ma urílio Lino da Silva, Empresiteira Rainha Ltda e José Dias daRocha (Norte), Ana paulo parreira Dornas e Joaquim Dias da Rocha (oeste) e Ana paulo parreira Dornas(sul), com coordenadas geográficas UTM 23 LÂT 8303500 e LONG 785OOO Conforme planta topog ráficaem anexo, que pêssa a fazer parte deste termo. Limites da área preservada Contendo 78,90,00hectares, a área a ser preservada esta dividida em duas glebas, sendo que a primeira inicia-a no ponto 6,deste segue em divisa passando pelos pontos 5,4,3,2,7, 39,38,37,36,35,34,33,32,3 fechando no ponto1inicial 6, totalizand o esta primeira gleba em 69,00 hectares. A segunda gleba assim de limitada em plantatopogravida ini cia-se no ponto P5, passando pelos pontosP6 P7 P8, P9, 24, 25, 26, 27 fechando-se noponto inicial P totalizando uma área de 9,90 hectares , onde co nclui-se o perímetro das áreas que
5

compoe a reserva legal, somando 78,90 hectares, conforme planta topográfica em anexo. Fica arespon sa bílid a d e dê preservação desta área através do isolamento da mesma, evitando a entrada de\..zanimais exóticos e/ou intervenção antrópica na mes ma, estando sujeito a sanções penais das leisambientais. A autori dade florestal local do IEF declara que a area acima descrita foi localizada dentro dapropriedade referida. Assim sendo, o proprietário firma o presente termo em três vias de igual teor napresentça da autoridade florestal e testemunhas abaixo que igualmente rubricam o croqui ou plantatopográfica. (a) João Luiz de Mello. Au toridade Florestal. (a) Francisco Noé pereira proprietário. (a) Fábíodos Passos Cordeiros e Elkegean Ba rbosa Testemunhas. Em ent ET deF O: I ntosn05 tefmos iq 2o, da LeiJ5-424 2
AV-3-t t 249 - 07 /0412014 - Protocoto: IBIEZ - 03t04t2014
Procede- se à presente averbação. nos termo do Ofício do Núcleo Regional de Regulariza çao Ambiental deSalinas/ MG Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desen volvimento Sustentável - Governo do Estadode Minas Gerais, datado de 25 de fevereiro de z\il assinado por patrick Mendes Aguiar AnaltstaAmbiental NRRA/Salinas MASP: 1337913-6, para constar o CA CELAI{ENTO do AV-2 da presentematrícula, relativa à Averbaçao do Term deR on ad Pr eFla f sta tendo em vistaa necessidade de ampliação da reserva legal, resultando em ganho amb iental, conforme AV-4 seguinte edocumentos apresentados e arquivados nesta serventia. Emolumentos: R$ 12,57. Taxa de FiscalizaçãoJudiciária: R$ 3,95. Total: R$ 16,52
AV-4-t1249 - 0710412014 - Protocoto: lB2B3 - 03/04t2014

conforme Termod Res onsabi lidade de
ado de 25 de fevereiro de 20 14, sob a inteira
Regional de Regulariza çao Ambiental NRA

RE
inaIdc5

RESERVA LEGAL - procede-se à presente averbação,
PreservaÇão.de Floresta, processo no. O8040OOO341_ L3,' datresponsabilidade administrativa, civil e criminal do NúcleoSalinas - MG., assinado pelo representante legal -i p roprietária
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total da proPriedade, nos term
á reas/q lebas, com os seguintes llm Ites e confrontações: - Com área de 71,4574 na..

perímetro de 3.7L9,78 metros. lnicia-

q ua lificad a matrícula suP ra e por Patrtck l'lendes de Aguia

constar oue do imóvel objeto dessa matrícula, foi destaca

n
os da Lei 14.309, artigos, 1

ental MASP 1337913-6, Pj1Ii.
, com a área de 99,8E49 ha'.

não inferior a 2Oo/o do
n id m Tes

h

m

8.303.672,541 m e E'184.552,

8

,L6,

se a desc rição deste Perím etro no vértice P15 de coordenadas N 8

situado no limites com EmPrei teira Rainha Ltda, deste segue confro ntando com Empreiteira Rainha Ltda,,

com os seg uintes azimutes e d istâ ncias: 122"20'72" e 189,10 m, até o vértice P14, de coordenadas N

8,304.595,5 947 m e E 784.347.7818 m, 163'37'03" e 328,67 m, até o vértice P13 de coordenadas N

8.304.280,77 14 m e É 784.440,482r m' 151018'00" e L6O.?7 m, até o vértice P12 de coordenadas N

8.304.139,2509 m e E 784.517,6889 m, 157045'48" e 154,05 m, até o vértice Pl1 de coo rdenadas N

8.303.996,6547 m e E 784.575,9878 m, g2o72'4a" e 40,70 m, até o vértice P10, de coo rdenadas N

8.303.995.0830 m e E 784 616,6528 m, rdenadas N

8.303.900,1835 m e E 784.630,0969 m, 188007'48' e 83,88 m até o vértice P8 de coo rdenadas N

8,303.817,1464 m e E 784 618,2345 m, 204o23'06" e 158,77 m até o vertice P7 de coordena das N

6843 m deste segue confrontando com Mauro Ferreira Neves com 0s

seguintes azimutes e d istâ ncias:
8.3 03.718.0000 m e E 784.342,0000m e 274008'05" e 166,43 m até o vértice V35, de coo rdenadas N

8.303,730,0000 m e E 784.L76,0000 m, 264043'34" e 130,55 m, até o vertice V36 de coo rdenadas N

P 303.718,0000 m e E 784 046,0000 m, 331006'48" e 33,L2 m, até o vértice V37 de coordena

03.747,OOOO m e E 784.030,0000 m, 326049'17" e 62.13 m, até o vértice V38 de coo rdena das N

8.3 03.799,0000 m e E 783.996,0000 m, 308039'35" e 5L,23 m, até o vértice V39 de coo rdenadas N

8.303.831,0000 m e É 783.956,0000 m, 306'13'30" e 106,61 m, até o vértice V40, de coo rdenadas N

.303.894.0000 m e E 783.870,0000 m, 2gl"4g'27" e 81.41 m., até a vértice V41, de coo rdenadas N

8.303.932,0000 m e E 783.798,0000 m, deste, segue co nfrontando com David Ferreira dos Santos com os

171o56'12" e 95,85 m até o vértice P9, de coo

.304.696,749A m e E 784.188.0134 m,

értice V34 de coordenadas N282"10'33" e 215,53 m até a v

das N

até o vértice V42 de coordenadas N
seg u intes rdenadas N
8.3 03.968, 0000 m e E 783.718,0000 m, 280o42'47" e

rdenadas N
8.303.989. oooo m e E 783.607,0000 m, 270"00'00" e

8.303.989,0 OO0 m e E 783.495,0000 m, 254034'40" e 90 .25 m até o vértice V45, de coordenadas N

8.303,96s,0000 m e E 783.408.0000 m, 293o77'74" e 1lO, até o vértice P20, de coordenadas N

8.304.008,8106 m e E 783.307,0340 m, deste, segue confronta ndo com a Empreiteira Rainha Ltda com os

se9uintes azimutes e d istâ ncias: 50o11'39" e 564,68 ín, até o vértice P19, de coordenadas N

8.304,370, 58'03'32" e 99,07 m, até o vértice Pl8, de coordenadas N

8.304.422, 7285 m e E 7a3.824,9048 m, de coordenadas N

8.304.600, 2873 m e E 783.948,9944 n, 51oOO'32" e !22,45 m, até o vértice P16, de coordenadas N

de coordenadas N
L304.677 ,

74gB m e E 784.188,0.134 m, Ponto inicial da descrição deste perímetro'

azimutes e distâncias: 294oL3'40" e 87,

3149 m e E 783.740,8333 m,

73m
712,97 m até o vértice V43, de coo
112.00 m até o vértice V44, de coo

06 m.,

3357 m e E 784.O44,17L7 m,

34056'54" e 216,62 m, até o vértice P17,

82"18'48' e 145,15 m., até o vértice Pl5,

8.304.696, , perímetros detn n
Com área de 9 o

rímetro no vértice V26, de coo rdenadas N 8.303.220,9380
nicia-se a descrição deste Pe ue confrontando com José

\-a e E 784.528,8297 rn, situado no limite com losé Dias da Rocha, deste, seg
vértice V27, de

Dias da Rocha com os seguintes azimutes e distâncias: 117

coordenadas N 8'303.110,9376 m e E 784.735,8302 m, deste seg ue confrontando com a Empreiteira

Rainha Ltda com os seguintes azi mutes e distâncias: 206"4A'17" e 77,24 m, a

coordenadas N 8.303.042,0000 m e É 784.701, 0000 m, L95"52'33" e 226, 65ma

coordenadas N 8.302.824,0000 m e E 784.639,0000 m, deste, segue confron tando com Terras do Estado

com os seg uintes azimutes e dist a nctas: 278" 40'08" e 225,58 de coordenadas N

de coordenadas N

215,70 metros I
059'10" e 234,4! m., alé o

té o vértice P27, de
té o vértice V23, de

OOO m e É 784.416,0 ooo m, 295o53'13" e 75,58
m, até o vértice V24,
m, até o vértice V25,

8, 302.8 58,0
8.302.891,0 OOOmeE784.348,0 OOO m, 28'43'33" e 376,24 m, até o vértice v26, de coordenadas N

380 m e E 784.528,8297 m, Ponto inicia I da descrição deste perímetro.
a 303.220,9 ), perímetros
Com área de 43
de 2.49 3,1 metros, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V5 de coordenad as N 8.304.616,0000

00 0O m, situado no lim ite com Maurílio Lino d a Silva, deste, seg ue confrontando com

[4aurílio Lino da Silva com os seguintes azimutes e distancias: 11 T019'26" e 67,54 m, até o vértice V6, de

coo rd enadas N 8.304.585,0000 m e E 784.931 , 0000 m, L!2o51'52" de

coordenadas N 8.304.550,0000 m e E 785.014,0
de

coordenadas N 8.304,518,0828 m e E 7A5.295,4 518 m, deste, segue confro ntando com a EmPreiteira

Ra e distân

coo rdenadas N 8.304.314,9846 m e É 78 214o3l'5!" e 119,99 m

coorde nadas N 8.304 205,a245 m e E 785.L74,0873 m, 279003'46" e 3O7 .72 m, até o vértice P25, de

coo rd enadas N 8.304.254,2L75 m e E 784 .870,7009 m, 181008'45" e 454,23 m, até o vértice P26, de

261001'39" e 96,80 m, até o vértice P27 ,

h

000 m,96028'11" e 283,

n

e 90,08 m, até o vértice V7,
26 m, até o vértice P22,

m e E 784.871,

inha Ltda com os seguintes azimutes cias'. !g9oz4'?2" e 215,33 rí, até o vértice P23, de

, até o vértice P24, de5.223,905t m,

coorden adas N 8.303.800,0785 m e E 784 .861,6180 m,
Página,l de 5
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Oreferidoéoqu
12 de dezembro
Fiscalização Judiciá

e consta dos meus arquivos. Dou fé. Rio pardo de Minas-MG.,de 2OL4. Emolumentos: R$ 13,05. Recompe: R$ 0,78. Taxa de
fla: R$ 4,88. Total: Rg 18,7 1.

ETTO
tII r1e70

J- ,d,l*J d-s'f, i1--.r}lLqJ-)
Sérgio de reitas Barbosa - Ofi cial Titular
Luzia Vanilda Lemos de Freitas - Oficiala Substituta

Maria losé Alves dos Santos - Escrevente
Íldr Joú ttrrr dot 3mloÊ

Eactcrorlê Suittltrl8

Página 5 de -5

coordenadas N 8.303.784,9807 m e E 7A4.765,9987 m, 3430 m, até o vértice P2B, decoordenadas N 8.303.813,6451 m e É 784.75 7 ,74A9 m, 0055' 1 m, até o vértice p7g, decoordenadas N 8.303.934,5347 m e É 7A4)5 9,7123 m, 346 o01' ,57 m até o vértice p30, decoordenadas N 8.304.049,6000 m e E 784.731,0841 m, 5oOO'52" e 2L2,99 m, até o vertice p31 decoordenadas N 8.304.261 ,7707 m e Ê 784.749,7008 m, 27o34'76" e 136,76 m, até o véftice V4 decoordenadas N 8.304.383 ,0000 m e E 784.813,0000 m, deste, segue confrontando com Valmito FerreiraMendes de Oliveira com o seguinte azimute e distância: 13o58'42" e 240,7L m. até o vértice V5 decoordenadas N 8.304.616,0000 m e E 784.g7f,0000 m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todasas coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasilei ro e encontra -serepresentadas no Sistema UTM referenciadas ao Meridiano Central 45o WGr tendo corno o Datum oSIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculad os no plano de projeçãoUTM. Resoonsável Técn ico: M hei 7 e
A floresta ou vegetação existente, fica gravada
q ualq uer tipo de explo ração a não ser medianteautorização do IEF, obrigando-se por si , seus herdeiros ou sucessores a fazer este gravame sempre bom,firme e valioso, declarando a autorid ade florestal local do IEF que a área acima descrita tbi loca lizadadentro da propriedade referida. Emol umentos: Rg 12 ,57. Taxa de Fiscalização Judiciária: Rg 3,95. Totat:R$ L6,52.
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18l%ln17 CoÍnprovarte & lrscrição e de SitLraçao Cadastrd

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junt
RFB a sua atuâlizâção cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DÊ

SI

o
@

à

o

NUMERO OE TNSCRTÇÃO

0/í.636.36E/0001-00
MATRIZ

CoMPROVANT_E DE TNSCR|çÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

OATA OE ABERÍU RA

31|OBDOO1

NO',IE EMPRESÂÂIAL

RAINHA EMPRÊENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA . EPP

LO OO ESIÀAE|EC rM ENÍO ( NOI\,| E OE FANTÁSIA)

RAINHA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS

c tco E oEscRtÇ DAATMDADE EC

02.'|.0-1-01 . Cultivo de eucal

cÔDrco E DESCR!ÇÀO OA5 AÍ|VIOADES ECONóMtCÀS SECUN r5
02.í0-1.05. Cultivo de espécies rÍradeireiras, exc.to eucalipto, acácia-negra, pinus e teca
02.30-6-00. Atividades dê apoio à produçáo florestal
02.10-í.0E . Produção de caÍvào vêgetal - rlorestâs plantades
46.71.í.00 . CorÍÉrcio atacadista de rnadeira ê produtos derivados
47.44-O.O2 . ColÍrércio varejistâ de rnadeira e adêfatos
16. 10-2-01 . Sêrra.ias com dssdobÍamento de rnadeira
í6.í0.2.02 . Sêrrarias sêm dêsdôbramento de madêira
16.22.6.02 - FabÍicação de esquadrias de .nadêira e de peças de madeira para instalaçóes industriais e coinêrciais
02.10-1.07 - Extração de Ínadêirâ em florestas plantadas
49.30.2.02 - Transporte rodoviário de cârga, êxcêto produtos perigosos e mudanças, Intennunicipal, interestadual e
intemacional
0í.61.0.99. Atividades de âpoio à agricuhu.a não especificadas anterioÍmentê
0í.62-E-99. Atividades do apoio à pecuária nâo especificadas antêdonnente
77.3í-4.00 . Aluguêl de rÍúquinas e equipaÍEntos agrícolas sêm operadot
77.39.0.99 - Aluguel de outras máquinas € gquiparÍEntos coÍrerciais e industriais não êsp€cificados anteÍiorÍnente,
sem opêrâdor
46.81.8.03. ConÉrcio atacadista dê combustíveis dê ori em al, excato álcool caóurante

rco E oEsc DA NATUREZAJURIOICA
206-2 - Sociedade E resária Limitada

LOGRÁDOI-] RO

AV PAORE HORACIO GIRALDI
NÚMERo

934

cÉP
39.530.000

COMH-EMENTO

BAIRRO/DISTRiTO

JARDIM FLORESÍAL

ENDEREÇo ELÉÍRôNtco

l\tuNtciÊo
RIO PARDO DE MINAS MG

IELEFONE

ENiEFEDERAÍIVO !El- (EFR)

SITU

ATIVA
DAÍA OÁ SIT

03/íí12005

MoTt/o oE srÍuaÇÀo cADAsÍRAt

stTUAÇÃo EsPEcrar oATA DA snuaçÁo EsFEcrAr

Aprovado p€la lnslrução NoÍmativa RFB n. 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 1AlO4l20'17 às '11:02:59 (data e hora de Brasítia).

Consulta OSA / Cadtal Social

hltps /^v ww.recel tá- fazênda.g()t/. ú/Pesso{ur idtcdC N PJ/cnpjrevaC np,r reva_C om oíol\/aflte.asp

VoltaÍ

Pàgina.'ll1

1i2
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RECTBO DE TNSCRTçÃO DO IMOVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3170651 -F 442.1 479.CBEA.4F2C.B12O.8A5B.BE0A.78A1 Data de Cadastro: 21104/2016 01:36:36

RECIBO DE INSCRIçÃO DO IMOVEL RURAL NO GAR

Nome do ImóveI Rura|: FAZENDA CATANDUVA.SÃO MIGUEL DO GUARA

Município: VaÍgem Grande do Rio Pardo UF: Minas Gerais

Coordenadas GeogÉficas do Centroide do lmóvel RuÍal Latitude: 15"19'41,69" S Longitude: 42' 20' 36,1 1 " O

Área Total (ha) do lmóvel Rural: 462,0930 Módulos Fiscais: 7,1091

Código do Protocolo: MG-3í 70651-6249.D849.E398.8991 .1 188.255F.C10D.6242

\-"{FORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 20 do aít. '14 e § 30 do art. 29 da Lei no '12.651, de 2012, e
se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no aÍt. 78-A da Íeferida lei;

2. O presente documento repÍesenta a confirmaÉo de que foi realizadê a declaraçáo do imóvel rural no CadastÍo
Ambiental RuraI-CAR e que está su.leito à validaÉo pelo óÍgão mmpetente;

3. As informaÉes prestadas no CAR sáo de caráter declaratório,
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoâl ou dominial, sáo de Íesponsabilidade do proprietário ou

possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.84E,
de 7 de setembro de 1940) e no art.69-A da Lei no 9.605, de '12 de fevereiÍo de '1998;

5. O demonstrativo da situaÉo das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservaçáo Pêrmanente, de
uso restrito e de Reserva Legal podeÉ ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;

6. Esta inscriÉo do imóvel rural no CAR podeÉ ser suspensa ou cencelada, a qualqueÍ têmpo, em função do não
âtendimento de notific€ções de pendência ou inconsistências detecladas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de inegularidades constatadas;

7. Este documento náo substitui qualquer licênçâ ou autorizaÉo ambiental para exploraÉo florestal ou supressão de
vegetaÉo, como também nãodispensa as âutorizações necessárias ao exercício da atiüdade econômica no imóvel
rural;

8. A inscriÉo do imóvel rural no CAR náo será considerada título para fins de reconhecimento de direito de pÍopriedade
ou posse; ê

9. O declarante assume plêne responsabilidade ambiental sobre o imóvel rural declarado em seu nome, sem prejuízo de

\/ responsabilizaÉo por danos ambientais em área conligua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou
posse.

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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RECTBO DE TNSCRTçÃO DO TMOVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3170651 -F442.1479.C8EA.4F2C.81 2D.8A5B.BEoA.7EA1 Oata de CadastÍo: 21104/2016 01:36:36

INFORMAçÕES ADICIONAIS

Não Íoi detecladâ diferença entre â área do imóvel rural declaÍada conforme documentaÉo comprobatória de propriedade
ou posse e a áÍea do imóvel identificada em ÍepresentaÉo gráfica.

REPRESENTAÇÃO ONÁTICI

. DENTIFICACÃODOPROPRIETÁRIO/POSSUIDOR\,
CNPJ: 04.636.36E/0001-00 Nome: RAINHA EMPREENOIMENTOS FLORESTAIS LTDA-EPP

ÁneAS oecuRADAS (em hectares)

lmóYel

340,5570

11,9734

Área Líquida do lmóvel Reservâ Legel

APP / Uso Resúito

7,9780

lmóYel

Area Total do lmóvel 462.0930 AÍea Consolidade

Area de Servidão Administratrva 1,5214 Remanescente de Vegetaçáo Nativa

460,57'16

Árêa de Reserva Legel

Área de PÍeservação Permanente

0,0000Área de Uso Restrito

Página 2/3
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RECTBO DE TNSCRTçÃO DO TMOVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3'170651-F4r'2.'1479.CBEA.4F2C.B12D.8ASB.BE0A.78A1 Data de Cadastro 21104120'16 0'l:36.36

MATRíCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMOVEL

NúmeÍo da Matricula Data do Documento LivÍo Folha

í 2850 04t06t2014 2-RG FICHA

11249 30t12t2011 2-RG FICHA Rio Pardo de Minas/MG

Município do CaÉóÍio

Rio Perdo de Minas/MG

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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Otício 37 /2014

Rocho de Souzo.

BARBOSÀ & SIQUEIRA
Âdvocacia Ambiental

Élido Bôrboso do
oAB MG 58.927

s,.il,:::À r.iii li,f i;, i iii: íiir:i l;
:'rc-,':çrir r," t'ty-a-Lí--! !.1f a"it
,:,. . ,,', '- 91LoCl?9:7
' '' .' Pr-*S^. n^jn""l l'f "6*

Montes Cloros, 15 de ogosto de 2014

Referêncio: Licenço de Operoçõo CoÍretivo -
LoC n. O92I2OOA (processo odministrotivo n'

OOlO9/2005/OO2 l2OO7l - Empreiteiro Roinho Ltdo'

llustre SuPerintendente,

Com nossos cordiois cumprimentos'

vimos opresentoÍ estudos técnicos pertinentes qo

cumprimento do condiciononte n' 0ó do licenço' quois

sejom o Plono RecuperoÇõo de Areos Degrodos - PRAD e

o Projeto Técnico de Reconstituiçõo do Floro - PTRF' em

epígrofe, expondo e requerendo o que se segue'

Ao ensejo, renovomos nossos votos de

estimo.

Amorol.

Ao ilusÍre Superintendente Regionol de Regulorizo-çõo

Ambientol - SUpBnu Norte de úinos, Sr' Gísíqndo Vinícius

Av. Coroflel PÍotes,3.18 -Solo 13B Centro, Edifrcio Alhenos Montet Cloros - MG CEP394@104

fef, lSSt 3Ogf -f $ó. E-moil: boÍbosoesilqueiío.odvococioombienlol@hotmoil com



BF"ASIL

€lcoí(elos
R$ 12'60

24 04.17 - 17 49 DH G,.(p

O" Qo

*"1 ,-;; l;l'_ll*r*,r

(. 8il

!s

DE À'

PEsà /

t

J*^o 4,Q- "l*lu aE -"{

,59 +o/. o/, o

§..p,c.a"^ ,o4
1^oq- 4naÁ

4ss

IP
I ''í

R,

À
ó

d-ars

nd*c{cx'

$ta C1/\,A4

íd,/L.À-/ a

\ lqç
a)

trn )Iii S Ír *,,

l/l/fit/tíll flÍt1 ll/íllríiíilílllllíililíil

REGÍS
REG

TRADO URGE NTE/STERED PRIORITY

o !'l - -: i.

4.

C'

lnL el


