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sob o n" I 1-606.543/0013-07; Da Fazenda Sarrta Terezinha, s/rL
Zona Rural, CEP:35.74G000, EsÍleraldas/tr4c, inscrita no
CNPJ/MF sob o n' 1 1.606.543/0014-98; na Pazenda Agro
Roch4 sÁ! Zona Rural, CEP:39.328-000, Ponto ChiqueMG,
inscrita no CNPJ,MF sob o n" : 11.606.543 /0015-'79: naFazenda
Patos, Tigle e Bom Sucesso Lugar Virador, slo, Zona Rru'âl,
CEP:35.620-000, AbaetéÀIG, - imcrita no CNPJ,MF sob o n"
I 1 .606.543100 1 G50, com seus Alos Constimúvos registrados na
Jmta Comercia.l do Estado de Minas Gerais - JL'CEMG sob o n"
3120A72322-1 eB 2510212010 e ultioa (6') alteração contratual
registrada na mesma Jrmta Comercial sob o a' 5365055 em
02/09/2014, neste ato representado em confomidâde com a
C1áusu1a Quarta e Quinta da referida alteração conhâtual, por
seus sócios, Rodolfo Giannetti Géo, brasileiro, que se declarz!
casado, engenheiro civi1, inscrito oo CREAIMG n' 57.'701/D e
dô CPF&ÍF ío 500.961.25Ç91, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Alcides Pereira Lim4 n' 205, Bairro
Malgóeiras; José de Lima Géo Neto, brasileiro, que se declâra
casado, índustÍial, portador da CJ- M-3.331-91I-SSP,MG e do
CPFMF n' 633-575-006-63, residente e domiciliado na Rua
Alcides Pereira Lim4 n" 205, Bairo Mangabeiras, Beio
Horizonte,Mc; Adolfo Géo trilho, brasileiro, que se declam
câsâdo, engenheiro, portador da CJ- M-l.073-523-SSP.MG e do
CPFMF n' 408.935-026-34, residente e doEiciliado na Rua
A.laoeda do Morro, no 85, apto 900, Vila da Serr4 Nosa
LimaÀ{G identifigados, conforme docrmeDtos apresentados e

acima úef,cionado. E, então, pela outorgante, atavés de seus
represeDtaDtes, Be foi dito qtte po! este público iDstrumento,
nomeia e coníitui seu ba§ânte Procuadór, EULER
MIRANDA DÂ COSTÁ" brasileiro, casado, empresário,
portador da C.I. M-878- 130-SSP^/ÍG e do CPFMF n"
232s74-76Ç72, rc,siddtê e domiciüado nesfa Câpital, na Ruâ
Engenheiro Ocelo Cirino, n' 170, Bairro Êstoril; com poderes
pârzr reprc§eotâr a empresa outorgaffe, perante estâbelecimentos
bancáúos, inclusive Baaco do Brasil §.A. e Caixa Econômica
FedeÉl S,/A podendo dito procurador abrir, movimentâr e

enceÍar conlas banoárias, emitA e endossar cheques, requisitar
sâldos, exFatos e Íalões de cheques, autolizff débitos, fazer
transfeíencias e pagamentos por cartr, meio eletrônico ou outIo
roeio legal; prestar aval fiança e garanúa em coúâtos em geral;
assina contratos de empréstinro/finaaciaúeDto/conta-gârâÍrtid-a;
assinâr cédulâ de crédito banqário ou titulos de crédito; âssinâr
pela prestação-de fiança idônea junto a instituições financeiras
em geral ou em coDtratos de locação, também assinar prestação
de iança idônea em termos de respoosabüdade da Secretaria da
Rêêeita Federal, relativos a regime aduâneiio de admissão
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temporária, emitir, assinar e processar quaisquer documentos
relaJivos ao comércio exterior, assinar contratos de locação de
imóveis, representáJas judicial e exea judicialmente no fàro em
geral, inciusive junto às repaÍições públicas êderais, estaduais
municipais e autárquicas, empresas privadas e de ec
mist4 INSS, IBAMA, Ministério e Justiça do Trabalho, assinar'
balaoços e peças contiábeis, podendo dar quitação em
docuqentos de pagamentos de qualquer natuleza, que tenham
como beneficiária a empresa oulorgante, assinar escritura de
compra e venda de bens imóveis, emitir notas promissórias,
assinar todos os documentos Íelativos a licitações públicas desde
a inscrição rlos órgãos, proposta tecnicq comelcial; contratos e
demais documetrtos, asshar documentos de compà e vend4 de
veículos automotores, tendo estes validade legal perante as
repartições de tràosiro em todo território nacional; exercer a
reprêseEtação peraDte oufias empresas ou quaisquer pessoas
jurÍdicas de dircito púvado, com poderes para assinar contratos,
inclusive contrato de locação, conEato de seguro, coqtaÍo de
prestação de serviços, contato de empreitada, contrato de
transporte, contrato de comodato, contraúo de depósito, contrato
de compra e venda de bens móveis ou imóveis registrados ou
não no ativo imobilizado da emprcsa outorgante; constituir
advogado com os poderes da cláusula "ad judicia" para o foro
€m geral, notadamente para defender os dileitos e interesses da
outolgante, rcceber Oficiais de Justiça e demais Agentes
Públicos Federais,. Estaduais e Municipais com a finalidade de
receber citações e/ou notificações de quaisquer natureza
endereçadas o(axao)G) outorgslte, podendo toElâr ciência do
co eúdo dâs notificações, presta! declarações, confessar,
transigir, recoEer, desisú de tudo, assinar terEos, forEulários e
demais documentos, passar recibos, dar ciência dos fatos,
confessar recebimenro de notiEcações; podercs aindâ para
promover eú nome da empresa outoÍganÍe parcelamenlo ou
loteamento de teEeno, podeDdo dito prccurador, assinar
requerimento dê rcgistro de loteamento no cartólio de imóveis,
cârcelamento ou pedido de baixa de comauções decorrentes de
demolição, requerimentos para averbação de eventuais
construções remanescetrtes e sua hansfeÍênÇia para outros lotes,
pode[do assinar e prâticar todos e quaisquer atos necessiírios ao
registo de loteamento no catório do registro de imóveis, bem
como em relação à legalização do empreendimertto no caii[riô;;'.
errr todos os municípios do Território Brasileiro e tudo d Àãis -
necesúrio ao fiel cumprifiento da presentc procuraçâo;ào
inclusive substabelecer. A presente é valida todo
Nacional e no Exterior sem prazo de vencimen E tudô
assim for feito pelo seu dito procurador

FONES: {3í ) 3222{584 I 92224954
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valioso e firme. Assim o disse, do que dou fé e lhe fiz esta em

razão do meu oficio. Escrita e$a e lida- aceitou e assina a

presente- Dispensadas as testemuúas com base na Lei Federal

n" 6952 de 06.11.81. Emolumentos Rl$7t,4J, Recompe-Mc
R$4,29, Taxa de Fiscalização R$23,80, Total R-S99.52. Art. 3',
Lei Estaduat 15.424 de 30.12.04 e suas alterações.

Arqúvamento da documeúaçào requerido pelas PaÍes adiante
assinadas. Emolumentos B$5À8qi Recompe-MG RS3.l2- Taxa
de Fiscalização &!lz;'z Total P§73.44, Art. 3", Lei Estadual
15-424 de 30.12,04 e suas alteraçôes. (Arquivamento de 12

Folhas). Eu, Débora Cleópata Souza Lima, Escrevente
substituta, a digitei, sob minutâ, subscrevo e âssino. (a.) Deb.ora

Cleópata Souza Lima. (a.) RODOLFO C IÀNNErTI GEO.
JosÉ DE LIMÁ GÉo NETO. ADOLFO GÉO FLHO.
TRASLADADA EM COM 04 LAUDAS,
CONFORME ART
Horizonte, 19 de setem

Em testemunho

PROV. 260/CGJ/2013. Belo

coc 7537?

cãrtó o1o 1" Oíício
Dóbora Cleópãta Souza
ESCREVENTE SU

CPF: 041.516.926_73

al



SüPÊ.r lltl

7q

.l 3iií a,
í:3
rEg l-llrll Eí



*
//o

fL5.

grpram Nfll
45iUit

RECTBO DE TNSCRTÇÃO DO rMOVEL RURAL NO CA

RegisiÍo no CAF: MG31 62401 -EAFFACCgaB4D4954BDEB1 89C2F5.{5824 Data dê CadasrÍo: 02,08/2014 23:59:29

Nomedo lmóvelRuíal: Fazenda Santá lzabel

À,runicÍpio: Sáo Joào dâ Ponle UF: À,1lnas Gerais

Coordenâdas GêogíáÍcas do CentÍoidê do lmóvel Rural: Latiludê: 15'59 41,09" S Longiude: 43'46'50,07' O

Área Íolâl iha) do lmóvêl Rural: 2-626,1 800 Módulos Fiscâis:52.52

INFORMAçÔES GERAIS

1. Esle documenlo garante o cumprimenlo do disFosto nos § 2r do aÊ 14 e § 3c do aô 29 da Lei nq 12.651, de 2012, ê sê
êonslifui em inslrumenio suncjênte paía aEndeí ao disposto no arl,78-Â de rêledda lei;

2. O píêsêntê documenlo repÍêsênia a confímaçao de que Íoi realizada a declaraÇão do imóvel ru.al no Cadastro
Ambientel Ruíal{AR e que está sujeito à validaÉo pêlo órgão coÍpetenle;

3. As inloímaçóos píêstâdas no CAR são de caráteí d€claralório;-
4. Os docuÍÍrenbs. espêcialmenie os dê canáêr pessoai ou ôminial, são d6 rêsponsabilidade do propÍieLíÍio ou possuidoí

ruÉl dêdaranlê, qu€ ficârão sujeilos às penas preü§ras no aÍL 299. do Códlgo Penal (DecÍeto-Lei nq 2.848, de 7 de
seleÍüro de 1940) ê no aít 69-A da Lei nq 9.605, de 1 2 de íêvoêiÍo de 1998i

5. O deÍnonslraüvo da siiraçáo das infoÍma@es declaÍadâs no CAR, íêlatvas às áreas dê PreseNação PeÍmanentê, dê
uso restito e de Fleseívã Legal podêá seí acompanhado no siiio êlêiônico www.caí.ôôv-br:

6. Esla insciçâo do imóvelruralno CAR @êÉsersuspensa ou canc€lada, a qualqueítempo, em tunçáo do não
atendimenlo d€ noüllcãções de p€ndêncja ou inconsistênôias delectadas pelo órgão compêtenle nos prazos concedidos
ou poí moüvo d€ iíêgulaíidades constâhdasi

7. Eslê documênlo náo subslitui qualquer licença ou auloÍizâçáo ambl6nlal pârê êxploÍâçáo florestal ou supÍêssão do
vegêlaçáo, como também nàodispênsa a§ autodzaçoês necêssádas ao 6x6rcício da aliüdade êconômica no imóvê|ruÉl;

6. Âinscíçáodo imóvelruíalno CAR não será considêredâ lílulo paía lins de rêconàêcimenro de direito de píopíiedad6 ou
po66ê;e

9. O decleÍenlê âssumê plêna rêsponsabilidade ambientalsobíe o imóv6l rural declaíado em seu nome, sem prejuízodê
responsabilização por danos amb:êntais em áíea contíguâ, poslêÍjorÍnente comprovada como de sua píopíiedade ou

CAR - Cadaslro Ambiental Rural

Páglíe112

RECTBO DE INSCRTÇÃO DO |MÓVEL BURAL NO CAR
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RECTBO DE INSCRTçÃO DO |MÓVEL RURAL NO C

ResislÍo no CÂR : MG31 62401 -EAFFÂCc98B4D43íBDEBI 89C2F54582A Data de CadastÍo: 02/08201 4 23:59:29

INFORMAçOES ADtCtONATS

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

!' tDENTtFtcaçÂoDopRopRtETÁRp/possutDoR

Foi dêtectada uma dirercnça entê â áreâ do imóvel rural dêclarada coníoÍmê documentaÉo compÍobatóna de
propriêdade&osse/concessâo [2.625,1839 hectrre§]E a área do imóvelruíal idenlificadâ em Íopíesenlaçào gÍá,ica
[2-626,1 800 hsclâíes].

c PF: 032056290001 66 NOME:FORÍÂLEZA DE SANÍA TEREZINHÂ EMPREENDIMENTOS E PÂRTICIPAÇÓES LTDA

ÁREAs DECLARADAS (em hectares)

Área Total do lmóvel 2.626,1800 Area Consolidada 2.052,1100

Árêa de Seruidáo ÂdministÍativa 0.0000 Remanescênle dê Vêgetiação Naüva 0.0000

Área LÍquida do lmóvel 2.626,r800 Rêservâ Lêgôl

Área de Uso Rest ito

CAR - CadastÍo Ambiental Rural
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ff§), oor,*no oo ,rrÁDo DE MrN^s G.iars
à:r# sê.íeráriê dê ríádo de Meto Ãmbt..te . o.@etvimenlo surrentávêt - sEM^o

39.430.000; Tel.íone: (381 3222-j376tcatutar pAt a42?-35s4
E.mãrl. razendâsántâmonici@orupoiro.coo.br

§oRÀ4Ut1iF& 0§ 0Ô (sl8gEHQhisrit6f, .

2. tDENTtÉtcÂçÃo DO EMPREEI{DIMENÍO
Raáo sociat ou nomê da propriedâde: FÂZENOÂ SANÍÂ MÔNGÂ.
CNPJ/CPF: 11.60§.Si3ro0oí-73i lmcíiçáo esiaduat 0Oí5555580{40.

À, Rodouâ. êrc ): ESTRAOA oEAqESSOSÃO JoÁo DÂ poNÍEÂTAMBoR|L; N,/tm: 25.ZONÂ RURALi aaiÍroIocátuáde: ZONA RU
Muni€ipio: sÃO JOÀO DA poxrE; UF: MG; CEP

NÃO.

265AZJ2O1 4i 27 685t ZO1 4i
2§U7l2O14i

I Sltl (nlo.rnâÍ)

§tr't tinonnar as onlt.r 
............----_-'-

to tm aoreoor oe úc)'oiliiiããtãõi6ãão
ou ern oul.a áíáa dô intere$E amôiêntât ,egêhe;re

FG ASJUi?

27686/201 4; 2768712011i
26A4a12011. 26650/20141
27?70tu11i 277ô912011i
27761t20.t4i 2776012014

Fax:(38) 3222,1376; Caüa posret:

4. LOCA OO EMPRÊENDIMENTO
emprcendimêôlo âurange outros municipios? t4 NÂo t

(UC) de uso illl§têntá,êl oo dê

Í\) NÃo t I sLt nm.

2768A12011t 276a912014
27791nOUi

27Ê9012014;
2179?j2014j 2779312014i

27691t2014i 2f692t2011

- O êínpÍ6endimeío está
xlNÁoÍ I

prol#o intêgrá1, cràda ou

- 

(Rêspoodâ tt ín,t.3.í)

Bidrlco élrêrá tx ll,1Locâri kl t lslM rpásse â; /etr, 5l5.3 - Exi§r. p.oêêsso d€ Oltorga já sotictt do iunio âo lGÂM íEm
Ano 2§65&20.t4; 26A57/201277891 2014i zTlg0noi4l 1i 266a'8 t 2014. 27787t?01 4,27788120l1i

*;..,i,'";fr 
%?f.ffi.T#ff"1i"i',iffi ã1i11",,,,*,,,,

líl;ireH*,ffi,*,triqfiffifrstrjt1.tr*$T*d6ceÍpíünissodeaveôáçêd,EFooAvêrbçao)?

.1.3.1 A-imptanlâÉ9 dot I NAO t Ist
emprsêndimênto é ãnbÍioÍ à dâtâ de ..Ítação da Unidrdê dâ Co\erváç5o?

4,4,2 - As atividâdes d€sla
t I A.Íêndâtáío; t

5.2 - Uüliz.çào

26651t2014i 2665?r'20Í
2776A12011i 27167A01
?775gno$i 27Z5At2O1

,t:26653120í4i
4i 2776ata}l

4i 2n56t2014i

24654t?014i
27765n014a

27757t2071

2655512014j
27764120141

2777?J2014i
2ôA4Al2014i
27f7112íJ11i

27763t201 ; 27762!2O14i

LTOA,T:rÁq,c
ü

EQUITÂÍ; 39.370.000i

ooroENTtFlcaçÃo Etú ENRE DEDOR

FORTALEZA DE SANT ÍERESIN AGRIC UL E

CN PJIC ,606_543/0001 -73; 001 5555680040,
I.l:,5BR 365i 1 1 6_

ZONA L; ZONA i(,,.,1.J CríG: € 3222-1I38) 376/Cel 74?3 -3554.(38)) 3222-1{ ) 376i E maii: a@9tupoars.
stM x NÂo

srÀ1 x NÀo.

5.4 -^U^so ná"o outoÍrgâdo (aind, náo po§sut Outor§a)
Loorgo do usoj 08 quarrijâdê: oí i có(fgô do uso:
Loorgo do uso: qúaniidado: : cOfrgo ao uso.
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.;fd§ o*.^no oo .rrÁoo oE Mrn^s 6riÀrs
í+:gqr se'.raÍiá dê r3tndo dc Meiq Ámbr.rt.. oerívotvimeíro íst.núv.t. SEMAO

Atividedês Agrossívípasrqjs

6.3 Havê,á ôêcessidâ<,e
6.rê6.2?Í lStM, rêracionatu nas pê.guntas

6.4 - OcorÍêíá ípÍ63sáo
6.4.'l I I mtivâ

p.rã o 6.5)
6.4,2 É vhculada. IegEt ou contraluôhênte. . e.nprcsâs cô.rsuÍí,ido.àsr,â podüios floíeíâis? [ lNÂOÍ iStM

5.5 - Ocon€É srpíêti5o/int íve,l§áo.m Ar€a dâ qíe!€rvãÉo p€flnâíê,nê êpp)? t lNÃO Í I S[ú
7. OADOS DÂ (S) ATIVIDÁDE {S} OO EMPR

cÓdigo a ser iôÍo.mado
EENDIMENTO:

íão píeencheí e ent.ar êm côntâto coín o ôrgao. peta esaarectmentos_Os coorái êstão listôdos r.o âno(o , da Oetiberàção No

Código Arividadê
oN7

06/010/í.1

06/09/14

0rrlr/09 i

01/10/91

câbeçâs 
i

01102t91

01102191

01/08l/90

01/05/90

-Aivnálk§ Ag@!iMp.slo,is.

0úl Ope,ação

âl!9

-l
-j

EA TOTÂL OÁ PROPRIEOAOE: E.233 (h.)
SOüENTÉ â untd.cà c;hêdü. Bpêinc. D3ra éd. ú. dr(.) .tlitadq.). díon!. rÀ1.9m c

7.1- oo
t I ProFto I I tn§tatâção

.p.êsenta. requênimênto concomluntede Lp 6 Lt ? [ ] NÃO t JstM

Medidâ.
9l

280

700

D*cdção dã(s) arivldado(§) cto eln

Criaçáo
búÍaios

G42-10{

G-02{E-9 CÍlação dê

F{6.01-7

o{1-13.9

G 3.{}5{
o!Ínula9áõ

G-01-07"5

G{1.{)5-8

G41-03-1

G.03{2-6

Í5.370

E.620

45

300

394

I

: N! dâ CeÍlidão/âno:

E/OU

I }NÃO t I Slrú, inÍoÍmar

I

;ojdrgo do uso: quantidadel
(ÍnÍoÍmâr: DAC/lcArí

--/__.J

: N! da PoÍlâÍia/ano: t
i Ncda Cêíidào/áno

I

t

/ | Nodâ po.tê.iâlaDo:

(DAlÂ)

Tonrdiâ I Ollo3Íls

I

I

570 I
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FC Á5JUÂGoú€RNo oo Esraoo DE M[tAs GlRÁts)rrêtrri. dê Éq.do de Meio Ámbtê ê ê o.leNotvtmenro suí.ntávêt . sEMÂD

ernirida pêto órgáo

É L.eirds t€.nbBndó

...íom. tig.lsn c _ Atiyijáds
7.6.r.2 - oêdo€ da advktâde do êmprê.ndimerto ,á Ísouhrtz.dã âmbiearatmonê íêtacionadâ à

Código â

7

AnêE I dâri. bniljà-ó. FASE ATUAL DÁ ÂMPLIAçÃo:
Í I P.or6ro tl
7.8 - Está cump ob.igaçôês - t I operição

InêÍont .à ticengã vtgenro. inclusivê sues condicionantês? Í7.9 - Ouêr

Dssãi:& da(s) ahiidêde(3) do emprêendtmênb

Côdigo
.eÍêrente à âmdtaçáo

§2qaÉ8! da DN 74t2004 i NÃo t tstit
8. iI ] NÀÔ t l Slv

o
8_ 'l - O €mpre€ndimênro

dt íormâçõê! vegetâis nâtivas:, Biômâ Caatioga I I Mâra Aünti:a I OütÍo. Esddfc',ê:
lxl Nênhuma dâs opçõ€s82 - 

-O"e,npreenOiniento eo$ui Rêsêrvâ peíicutâ. .to pârrimôniô l{.tltÉl - RPPfl n. p.opíiêrtâdê objÊto doÍ I SrM (XI NÀO

dê antmât3 domésticos, confo.mê d€Ínidô Da

t33)

frffi1.'pga*#lir5i;""sfs:#Ij5r:dâcomêocupaçãodevdâmênreconso,dâdâ,conromê

Il;*?::ffiÉ"mr'" 
p'ogio' *nr'" roso' conrornê dê,rndo na Do,,b€raçâo Normâ..vâ copAf, n§

.lê 2009:

il

l§l

IIOC -I JREVTO

Í I §rM

t tNÃo Í

I

ti

I

i
l

OescÍíÉo da(s) ãiividâie(s) ô êmpr€€ndimento



GOVÊRNO OO IsIADO D€ MINAS 6EiAI5
sê.rêl'riá dê Eíado d. Mêio Ahuên!ê ! D€!tuotvimenro slltêntáyet . SEMÀO

i 
ti;,fl 

T!ffi*.!q r.z r,,o di quêrma do câ.'a dã âçúcâ. êono mátodo racritâc,or cra corheria?

oBsERvaçÀo: Nos câsos I ou2-Â F -o ê.rtificaÍto só sê.á

:;',tá"if"1§1ffi5ffi#,gTãg**t u 
"onsid.Íádâ 

de vurnêr.brdado nárurâr.rr. ou muito ârrâ pâroI l slM (Rêspoítdâ ao3 tieíBS.i4ê8.lSt Ír I ÃO (peÀse pârâ o[.mg.t8)

| 'i ;,â'i'"iip,o"* "ê 
v.rrircâ í. ê3c.h do ci,pí€rndrhênro?

l 'i ;âii 1gg" '" 
,.odur;o ê conr,orê pâE edução dâ vurnc-brr.radê nar!,ar:

8_6 'uTsm compromrrso íorÍEr dá ÍEcup€ràçâo rom Qrg;o competanre, êsp.crficancro âtos ê cronosrâmas dêlI I srM FI Âo

i'i.1,:'1;;13"",,. "sij 
rõcarizado êm Ár.a ds prêse,vaçã6 pârmanêntê - app?

&i ;lri,f"1'*'"" "s 
rocârr'â os propÍiêdad€ que possui Ároa da eosêpaeào pêrmãnedie - app

i i' ; â'ff "ó'-i3?[*;;]rror'âd'mentc p'e!êNad'

8.Í0 . A APP ênconrrâ€o orotêoidá
c,ê Janêiro de 2OO9:
tx, slM t lNÃo @espqda 8.tz)

contrâ fogo, go;ro.|n6 dêfintGÍo.n. Írêtiborâçáo Noímativa COF,ÂM n, 130, dê .ta

f{1#ffíft":i;If;d3}lf*"âEim:b 
do anrÍ''rs r'oné!üc*' coníonno dê'|inido nã Dâ,i!êÉeào

:;1âçJIn 
cômPíomrs3o rom;át d€ 

'rcupêEção aom órsão compâtên!â, espociÍcando ârôs ê cronosramas dêI ls rxl NÃo

ii!fl1?Hltf,""*ffiH,.;':;:f#ff:#;f"x?Í;em*. 
Por Píonssronâr dâ secotârra d€ Es!âdo 

"e

iil !::if: ::tr[Í:H[ as 6mt'êrâgêns & asmróxn:o

l.\ | Po8sur côíkote se. á,io êíelivo

i*11':'íTi:[?i:#ãffi L1',#óffi'lHffiJ:ffi"ftrff_fjáffl ff#L,:ffi :Ji,jy.:;".
I I Ut,l:à outÍos sbrema. agroecotógtG. O.scÍ6va:

i'' #:§i,ffir,S"nH'Jã:,m',rffgfffim*:tHf.*#"ni#T$^" 
o" *".^*,

IEF/FEAM NC19í9 DE 17 DE sETEi/tBRO OE 20í3.

9.

9.í- [ ] No âto dâ FoÍmâlzâçlo do oíoce$o- e
sejao s,de,iorar, paeaia ãíe,€;;;t";;ómo var'cr o,rêYãr dã ráb€i6 e cáso os o,st6 apuÍa&s na dânirha
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60vtnNo oo ESIAOO OEMTNÁs
5ec.e!â.tid. Esiâdo de M.ioÁ mtiêírê ê oesêdotuidento Sú3têÍtiivet - JEMÀD

E ta.

AgJU.'I

1%
2% ldais das pá

:f;"["r,1§."#;"",Ã,J,fff;f djgg**.c"s,.o%dovârordarsberaêo,êsrânredeÍoímâinresÍar

flil1iiffi;gg'l*i"§ffi1"'"'""J"'t"1"f,:i:.""T;ni'.:,':riil",r';,."r;l.ir;r,?iflH";r,
;:ffi*,*:*::::*?"";":f;.:g"6ilãB;d,,1,.;fl,"jl,S..aemissáocreuconçacon.,icionâdosàqüirâção

iiiH:.i:"j:":"*:[ifj*]?H""#iif#11':i1::ã:*:§Í;ri"3f.xt*x?"rjj.#5"rtT*"

EULER MIRANOA DACOSTÂ I

oocuMENTÀcÀo
FORMALIZE O

eíbo ,9. §36.

o 299, do
ilem 5. 39424e8, dc

t / DIRETOR

i'l

Coordenedas Gêográffcas: latitudê í6o00,l8,,S e longitude /u,o44,S3,,W _ sêde da fazenda

RDAENTRÂR
ENTÂL

oÂ OU
DESTEDENTRO PRAzO, MÁIORES

:.e6 §!! 1?, MIqIIC 36r€€36r,
êil!

I

L

I



COVERNO DO ESTADO DE MINAS CDRÀIS
S]STEMA ESTADUA! DE MEIO ÁMBIENTE
E RTCURSOS HID&ICOS - S1SEMA
Consebo Eíâdual d. Políicâ Afthicnlll- COPAM
Cols.lho Eíâdtal d. Rcoúsos Hldiicos - CEI(H

í#, Í",Êe* #rEí .ffi

r. auroDEri\.rRÁÇÀo'*, 4i760
El 

^úo 
d. Fi*li-çio o' 2 3 í I t

D Bobri. d. cr.ooêeü n' d,!1 /v\
Layado eD Subíitoição&N d í.a.

2. À!eúd,: EIFÉAÀ, E rEF

TEÀM ICAM IET'

^§lu.?
M [aulrã simplB ]
de-IâbÍicação 7-E
4.

Vnl
8

Aprensãô 5' Emh.rso: n de obm ôu E de

Í,'
E CPF E CNPJ nRG E RGPE Titur"Eleiro6r DcNH'tFEPlacadoveiculo E RTNAVAM

- r-l
D.nro (corre§pondênci.) N'. /Km

'ilelc ll.' r
L'P

^')
b

CEP
i lc1 .ll (à)r.l lcl /- ?lolo. lc14 ol úP

EÍAÁF Elicenciáoento Eoer.l Eoutotea Exa"háD'lcesso lPro.€sso í'
Ariüdade desenvolYidâ;
a u,.,,; .{. --.1, *.^, ,. ",*)",,'-. J- a-.1'. . ..|...riú

Côdiso d! Alilidide Poí.
A ci'1'; 1 ? )

ECPF C CNPJ

D CPF E CNP.,

Fóderc(o dâ lolmcào' Ru. Ar@dê. I odovid, Fdeídâ,elc
F.,?.,'d., saaf., 1... L.l

Complemcnto (a!âÍaneÍto, Ioja, Briro4rgradour.r'Distilo{-@alidade

?-*, a, -,."1

? ! cIE} /l
hftação eD arbi€trle aquáti.ol Rio

!
DÁTUM
E SÂD 60 B córeqo Âlesre

tt
rUSO
)2 2l l.l X=l ll Í6disitos) Y= | I I I (7 disilos)

RelcÊnci6do L@q ,íc r' t,\a .k'lr;t Je í.-t"".1

C t

l5':,;'

I

I
Âssirãtum do Aeenr. Aútulnre MASP/MáIricul.'nA^;- 

I I l'r t{]á 1 l-rrindm Carnih Silta À'íruler (",,.^,L co,.,. A(,
NUFIS. NM.MASP 123470ô8

' I ú. 
^&l 

MinúrÉnô Púhri.n - f Mr 
^miEIã 

BrGo
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DN órgãorl|
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CONTTNUÂÇÃO I)O AUTO DE INÍ ÍTÂÇÁO N': 4L 760

N'

lull. SiúDls BMulh Diórisi) EÂdveiênciâ

No cáe de advcÍtenciâ, o âutuado posui o dús p.á àIeÍdeÍ ái ftomendaçõcs .onslâni6 no @mpo 14, sob Pcna d.

I2. RelNidê!.ir: nc$éricâ E Esp.cifica ENâo foi possirel vdificár

üAcrés.iúo D Redúçro

EÂdveíêociâEMulta Simpld Dlulra Diári.

EÂdvcíêDciaEMdr' Snnp,es Blruxa Diária

E^dv.nenciaflMltb Snnpbs ll4ulta Diária

lAdv.íênciâDMúlrâ siôpl6 f]!.lulra Diáns

Tolál:Rsvalo. tRf por Kgr RS

Toral: R$Vâlor ERP porKg:RSFB]

Valor tolâl dos Emoluncnlos de Rcposiçãô da Pes@: RS

(

@lvetsão eh mul{a siDptes no varoÍ de RÍ

:1

<=
2!

i!

AloÍàçÂo Coúplemcnlar/ Rêconr.td.çõ€s/ ObseNÀções

1...,

i

-A

E !?O

ERG8)cPF fl qNPJ
t)tL )a; 5- )L'

9)Eoaq*o, nua,eveniaa,ac " -1.... <,..; olo.,. AlK, ,n,,n
CEP íli ) ljrl - ?'l

;

ERGT.,] (?F TI CN?J".Jl .'(). Ía( - Q('/t^.t,-. l1l,*d-.,,Iq-ü,ru
1l t.- l-...A i("", a.

t**r,
lVtttn",-n

T,J .:f1q\i - dtl l't;l()tJ)11
O ÀUTUADO TEM O PRAZO DÉ ATÉ 20 (VDÍ[E) DIAS DO RECEBII,IE'IIO DO ÀUTO DE NfRÁÇÀO PARÁ O PACAMENTo DA MULTA OU

ÂfREsEI.IT^cÀo DA DETESA PÀRÁ,B PRESIDEiIrÊFEAM E DI REÍOR GERAUICÁM E OTREIOR OEÀÀ.L,4EF, NO SEGUINÍE ENDEREçO:

Mês

Aotuado/Enpr€endim.nto (Nooe Lesivel)
r1(d)

Sdidor CNohc r*sivcl)

Assinalúrã do Àutuadô/RepÉsentânle Legal
]SEMAD I IFEAMI ]IEI t ]ICAMt JPMMG

NIJFIS - NM.

l*.Bí*ô^uMdq !V]i!.xd.Pre60Àdninnhdw l'\Ír Âãl MiiiíEio Púhlio ' a vrÀmEb Blao
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