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| - Admissibitidade do recurso

l.i - Tempestividade

1. Conforme disposto no artigo 44 do Decreto estadual no 4738312018, o interessado

poderá apresentar recurso no prazo de 30 dias contados da data da pubticação da decisão

impugnada.

2. Considerando que a decisão da 32" Reunião Ordinária aqui impugnada foi pubticada

na lmprensa Oficlal em edição do dia 28 de agosto de 2019 (quarta-feira) (doc.4), o prazo inicia-

se em 2910812019 (quinta-feira) e encerra-se em 27/0912019 (sexta-feira), de modo que o

recurso é tempestivo.

1.2 - Apresentação e endereçamento

3. Dispoe o art. 42 do Decreto estadual no 47.38312018 que "compete à Câmara

Normativa Recursal - CNR - do Copam decidir, como úttima instância administrativa, o recurso

referente a processo de licenciamento ambienta[ decidido pelas câmaras técnicas ou pelas URCs

do Copam, admitida a reconsideração pelas respectivas unidades." As mesmas disposiçÕes são

encontradas no art. 30, Vll e 80, ll, "a" do Decreto estadual no 46.953116.

4. Assim, o presente recurso, considerando ainda o disposto no art. 47 do Decreto

estadual no 47.383118, está sendo protocotado na Supram ZM, de modo que deve ser conhecido.

1.4 - Recolhimento da taxa para interposição da defesa administrativa

5. Conforme disposto no art.46, lV do Decreto estadual no 47.38312018, é requisito

para o conhecimento do recurso a apresentação do comprovante de recothimento integraI da

taxa de expediente prevista no item 6.22.1da tabela A do regulamento das taxas estaduais.

6. Atesta o comprovante anexo (doc.s) que a taxa foi devidamente recolhida pela

Recorrente, razão peta qual o recurso deve ser conhecido.

§
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ll- Síntese dos fatos

1. Em 1711?12012, conforme decisão da Unidade Regional Cotegiada Zona da Mata

(URC ZM), foi concedida à ora Recorrente a Licença de Operação no 0681 ZM na qual foi

autorizado o exercício das atividades de lavanderias industriais com tingimento, amaciamento e

outros acabamentos em roupas, peças de vestuários e arlefatos diversos de tecidos.

2. A LO foi concedida com vatidade de 04 (quatro) anos, ou seja, até 1711?/?016.

Tempestivamente, em 16108/2016, a empresa iniciou o processo de revalidação da LO 068'l ZM

por meio do Processo Administrativo COPAM no 20605120111004/?016.

3. No curso de validade de sua LO, a Recorrente, buscando expandir suas atividades

empresárias, deu início à regutarização, perante o orgão ambienta[ municipat, de atividade NÃO

passÍvel de licenciamento ambiental e, para tanto, aviou uma solicitação para construção de um

gatpão ocupando 372 mz de uma área de preservação permanente (aRR) situada na área urbana

do município de São João Nepomuceno.

4. O pedido foi anatisado e devidamente acatado pelo Consetho Municipal de

Desenvolvimento Ambientat (CODEMA) de São João Nepomuceno, que assim se manifestou no

corpo da autorização (doc. 6):

o terreno objeto da autorização está localizado no perímetro urbano em

área antropizada, bem como se caracteriza por uma situação

comprovadamente já consolidada sem camada vegetal existente na área de

intervenção.

5. Contudo, quando da reatização de vistoria ordinária por parle da Superintendência

Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata (Supram ZM), a intervenção em área de

preservação permanente foi considerada irregu[ar, nada obstante a comprovação de que houvera

autorização municipat, tendo sldo [avrado na ocasião o auto de infração no 9651/2015, ainda

pendente de julgamento definitivo.

6. Sem atternativa, a Recorrente formalizou, em 20 de novembro de 2017, pedido de

intervenção ambiental (processo APEF 60 8541/2017), gue foi apensado ao processo

administrativo de revatidação de licença de operação.
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7. Por ocasião do julgamento do processo no 2060512011100412016 na 32a reunião

ordinária da CID/COPAM, a Supram ZM etaborou parecer único recomendando o deferimento da

REVLO, mas sugerindo o indeferimento do pedido de intervenção ambientat, o que foi acatado

por aqueta cotenda Câmara Técnica.

8. Segundo se extrai do citado parecer único, a motivação para o indeferimento do

pedido de intervenção ambientaI decorreria, sinteticamente, dos seguintes fatos: (i) havia

condiclonantes na LO que determinavam a recuperação e cercamento da APP intervinda; (ii) o

pedido de intervenção em APP autorizado pelo município viotaria o princípio da unicidade do

licenciamento ambientat, decorrente do art. 13 da Lei complementar no 14012011 e (iii) não

haveria no processo de APEF comprovação de alternativa técnica e locacional e viabitidade

jurídica para o pedido.

9. Conforme descrito no Relatorio de Atendimento de Condicionantes apresentado no

momento da solicitação da LO no 0681 ZM, a condicionante no 5 tinha como objeto

"Providenciar o novo cercamento da área que se encontra em APP. Com envio de retatorio

fotográfico". O retatório fotográfico comprovando o novo cercamento da área, tal como

determinado pela condicionante, foi devidamente apresentado em 1710712013.

'10. Entretanto, como se demonstrará, a atividade que viria a ser exercida no gatpão é

ctassificada como "Confecção, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionárias

sob medida" e não se enquadrava em qualquer uma das atividades listadas na revogada DN

COPAM 10 7412004 e, por isso, escorreito foi o procedimento formalizado perante a

municipalidade.

11. Dessa forma, a intervenção posterior na Area de Preservação Permanente

devidamente autorizada peto orgão competente para tanto - não pode ser considerada como

descumprimento de condicionante, uma vez que a condicionante foi devidamente cumprida no

prazo determinado pelo órgão ambienta[.

1?. Ademais, ainda que assim não fosse, o processo de intervenção ambiental apensado

ao pedido de REVLO contava, diversamente do quanto afirmado no parecer único, com as

justificativas necessárias para a sua autorização.
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13. Já as condicionantes no 08 e 09 da LO no 681 Zl'1, determinavam à empresa,

respectivamente, a apresentação e a execução do Projeto Técnico de Reconstituição de Ftora

(PTRF) da Area de Preservação Permanente do empreendimento.

14. Ocorre que a empresa soticitou à SUPRAM ZM a exctusão das condicionantes (doc.7)

devido à impossibitidade técnica de cumprimento das mesmas. O pedido de exclusão, admitido

conforme o art. 10, 56o1 do Decreto estaduaI no 44.84412008, sequer foi analisado pelo orgão,

que autuou a empresa sem [he dar sequer uma resposta à soticitação realizada.

15. Diante do exposto, imperlosa será a reconsideração, por esta co[enda CID/COPAM da

decisão que determinou o indeferimento do pedido de intervenção ambiental ou a sua revisão

peta CNR/COPAM, na hipotese de não ser reconsiderada a decisão peta instância a quo.

lll - Das razões recursais

lll.1 Da inexistência de malferimento ao princípio da unicrdade do

[icenciamento ambiental

16. Conforme anotado em breve sÍntese, um dos motivos que teria ensejado o

indeferimento do pedido de intervenção ambientatseria o malferimento ao princípio da unicidade

do licenciamento ambiental, consagrado no art. 13 da Lei Complementar no 140111, cuja redação

e a seguinte:

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados,

ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições

estabetecidas nos termos desta Lei Complementar.

17. Segundo os anatistas responsáveis pela elaboração do parecer único se "a licença

ambiental fora concedida peto Estado (. ) por. óbvio não seria possível, num momento posterior,

lDecreto no 44.84412008. Art..10, § 60- No caso de impossibitidade tecnica de cumprimento de medida
condicionante estabelecida pelo órgão ambiental competente, o empreendedor poderá requerer a exclusão da
medida, a prorrogação do prazo para cumprimento ou a alteração de seu conteúdo, formatizando requerimento
escrito devidamente instruído com a justificativa e a comprovação da impossibitidade de cumprimento, com
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pteitear junto ao município uma autorização para a expansão da unidade industrial, em claro

descompasso com as condiçÕes da licença concedida."

'18. Com o devido respeito ao posicionamento exarado pela Supram ZM, essa não pode

ser a methor interpretação dada ao dispositivo transcrito.

19. O princípio da unicidade, que determina a exctusividade de ticenciamentos e

autorizaçÕes por um único ente federativo deve, necessariamente, ser articulado com as regras

que determinam as atribuiçÕes de competência para [icenciamentos e autorizações entabulados

na mesma lei complementar.

20. Dessa forma, somente a partir da aná[ise daquilo que pode ser repartido entre os

entes federativos e que se poderá concluir sobre o respeito ou malferimento ao referido princípio.

Assim, sondar o que é a atribuição de cada um dos entes federativos no licenciamento ambienta[,

na lei comptementar, é fundamental para se verificar o desacerto da decisão que desconsidera a

validade da autorização municipa[.

21. Nesse sentido, cada um dos entes recebeu, de forma ctara, suas atribuições para o

licenciamento ambientat, encontrando-se no art. 70, XIV as ações administrativas da União para o

licenciamento ambiental, no art. 80, XlV, aquetas afetas aos Estados e no art. 90, XIV as

pertencentes aos municípios, conforme segue:

Art. 7o São ações administrativas da União:

tl
XIV - promover o licenciamento ambientat de empreendimentos e atividades:

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no BrasiI e em país timítrofe;

b) localizados ou desenvolvidos no mar territoria[, na plataforma continental ou na zona

econômica excIusiva;

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;

d) loca[izados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas peta União,

exceto em Areas de Proteção Ambiental (APAs);

e) [ocatizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;

f) de caráter mititar, excetuando-se do licenciamento ambientat, nos termos de ato do

Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas,

conforme disposto na LeiComplementar no 97, de 9 de junho de 1999;
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g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor

materia[ radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuctear em quatquer

de suas formas e apticações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia

Nuclear (Cnen); ou

h) que atendam tipotogia estabe[ecida por ato do Poder Executivo, a partir de

proposição da Comissão Tripartite Naciona[, assegurada a participação de um membro

do Conselho Naciona[ do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de

porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;

Art. 80 São ações administrativas dos Estados:

tl
XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potenciatmente potuidores ou capazes,

sob qualquer forma, de causar degradação ambientat, ressatvado o disposto nos arts. 70

e90

Art. 90 São ações administrativas dos Municípios:

tl
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei

Comptementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou

empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito [oca[, conforme

tipotogia definida pelos respectivos conselhos Estaduais de Meio Ambiente,

considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou

22. Como decorrência logica, aquito que estiver fora do ro[ de açÕes administrativas

elencadas na lei NÃO pode ser por eta reguladol Assim, se dada atividade ou empreendimento

não se amotda ao Previsto nos transcritos artigos, não há que se fatar, a priori, na sua subsunção

aos preceitos normativos em comento. Em suma: se uma atividade ou empreendimento não

atende aos critérios para o licenciamento ambientat, por qualquer dos entes, sua análise não deve

ser perpassada pelas regras da LC no 140111.

?3. Como afirmado, a Recorrente amptiou seu gatpão industriaI para o desenvolvimento

de atividade diversa daquela licenciada peta REVLO. O desenvolvimento da atividade de
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"confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionárias sob medida", como

sabido, não é uma atividade licenciada peto estado de Minas Cerais, porque ausente na [istagem

de atividades constante da revogada DN COPAM no 74104 e mesmo na atual e vigente DN

COPAM no 217117.

24. O município de São João Nepomuceno tambem não desenvotve o licenciamento

originárioz, nos termos da DN COPAM no 213117 de forma que a questão aqui debatida não está

sob a incidência das regras que determinam a repartição de atribuições para o [icenciamento

ambiental e, por isso, não há que se fatar em violação ou matferimento ao princípio da unicidade.

25. Este e o grande equívoco na aná[ise levada à efeito pela Supram ZMI

26. Ao citar, no parecer único, a repercussão geraldo princípio da unicidade constante no

art. 80, XVl, o equívoco se torna ainda mais evidente, senão vejamos:

Art. 80 São ações administrativas dos Estados:

t1
XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras

em:

tl
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,

pelo Estado; (grifos nossos)

27. O comando normativo transcrito claramente se dirige às atividades ou

empreendimentos que foram licenciados ou autorizados, ambientatmente, pelo Estado. Ora, se o

Estado não detém atribuição (competência) para o licenciamento de atividade NÃO passívet,

Porque não prevista nas suas regras internas, tambem NÃO deve aprovar a supressão de

vegetação necessária ao desenvotvimento dessa atividade não passívet!

28. Diante disso, outra regra estabelecida pela Lei comptementar no 140111 deve ser

utitizada no caso concreto, qua[ seja, aquela que detimita a competência estadual para a

aprovação da supressão de vegetação, fora das hipóteses vinculadas ao licenciamento, aos

imoveis rurais, conforme previsão do art. 80, XVl, b:

Art. 80 São ações administrativas dos Estados:

2 http://meioambiente.mg.gov.brlcomponent/content/articte/l3-informativo/3 058-ctique-aqui-para-consuttar-a-
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XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de ftorestas e formações sucessoras

em:

I]
b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7o;

29. DaÍse extrai que a competência para a aprovação de supressão de vegetação situada

em imóveis urbanos, como foi o caso destes autos, e municipal e, [ogo, a autorização expedida

peto CODEMA do município de São João Nepomuceno é vátida e eficaz!

30. Ainda que se entendesse que o empreendimento seria passível de licenciamento

ambienta[, se a atividade não está sujeita ao licenciamento ambientaI em âmbito estadua[,

conforme certidão de dispensa emitida pelo proprio Estado de Minas Cerais (doc.8), e causa

impacto de âmbito [ocat, não perpassando sequer os [imites de um Município, [ogo, o orgão

ambiental competente para licenciar ou autorizar quatquer intervenção ambiental é o Município

de São João Nepomuceno.

31. O Município, por sua vez, emitiu autorização para a supressão da vegetação, em

consonância com o previsto peto art. 82, §3o do Ptano Diretor Participativo Municipal de São João

Nepomuceno.

32. Peto exposto, a recorrente pugna, desde [ogo, pelo reconhecimento da validade e

eficácia do ato municipalque a autorizou a intervenção ambientat, por atender, estritamente aos

ditames legais, determinando-se, por consequência, a exclusão das condicionantes apostas no

parecer único sob o no 3, 4 e 5 que fixam obrigações relativas à área de preservação permanente

intervinda.

lll.2 Da comprovação dos requisitos para forma[ização, aná[ise e

conclusão do processo de intervenção ambientaI

33. Caso esta d. Câmara não acolha o pedido anteriormente formutado, o que, como

exposto, configurar-se-ia em itegatidade e, por isso, admitindo-se aqui apenas por argumento,

outros fundamentos mostram o desacerto da decisão que determinou o arquivamento do
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Processo de intervenção ambientaI e impôs condicionantes para remoção das estruturas

construídas com a autorização municipat.

34. Como mencionado, a Recorrente, após a fiscalização levada à efeito pela Supram ZM,

viu-se obrigada a formalizar o processo de intervenção ambiental no 8541/2017, para regularizar a

intervenção em APP, malgrado a autorização municipatobtida para tanto.

35. E, diversamente do que restou consignado no parecer único etaborado pelos analistas

da Supram ZM, tanto a ausência de alternativa técnica e locacionaI foi demonstrada (doc.9),

como há fundamento normativo para a intervenção legalmente autorizada. Neste ponto,

necessário sa[ientar que antes mesmo que a Recorrente pudesse se manifestar acerca da

viabitidade técnica e jurídica da intervenção soticitada por intermedio de ofício etaborado pela

Supram ZM (doc.10), mas que nem sequer foi encaminhado ao seu conhecimento, o processo foi

pautado com sugestão pelo indeferimento.

36. No sentido do que se afirma, compulsando-se os autos do processo, verifica-se às f.

ru7 @oc.11), no documento denominado "Análise de documentos - Licenciamento Ambiental" a

confirmação da apresentação, às f . 1161125 dos mesmos autos, do estudo de inexistência de

alternativa tecnica e locaciona[, acompanhados de ART contemplando a atividade fim da APEF.

37. A afirmação constante do PU de que a "inexistência de atternativa técnica locacionat,

não (foi) devidamente demonstrada" deve ser rechaçada, ante a comprovação cabaI de sua

presenÇa nos autos!

38. Quanto à viabitidade jurídica do pedido de intervenção em APP, se não há mais a

possibitidade de fundamentar a intervenção com base no disposto nos art.Zo, lll e lZ da Lei

estaduaI no ?0.9??1i3, porque dectarados inconstitucionais pelo E.TJMC, não significa que a

intervenção esteja despida de fundamento jurídico.

39. Como sabido, admite-se a intervenção em APP nas hipóteses de utitidade púbtica,

interesse social ou baixo impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados

em procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 12 da Lei estadual no ZO.9Z?|ZO13.
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40. Visando regu[amentar os casos de baixo impacto ambienta[ (cf. art. 30, lll, "m"), este

Conselho de Política Ambiental do estado de Minas Cerais editou a Detiberação Normativa no

2?612018.

41. Dentre as hipóteses elencadas na normativa, destaca-se a prevista no art. 1o, lX, que

permite a intervenção em Area de Preservação Permanente para "edificação em área de

parcelamento do solo regularizadas ate 22 de dezembro de 2016, inseridas em meio urbano detentor

de infraestrutura básica que inclua vias de acesso pavimentadas, iluminação pública e solução de

esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares de

abastecimento de água e energia elétrica, desde que não haja supressão de fragmento de vegetação

nativa" .

42. Todas as condiçÕes determinadas pelo dispositivo transcrito encontram-se cumpridas

no caso vertido sob anátise desta CNR, como demonstra a matrícula do imóvel (doc.12), de modo

que a sua aptlcação é cogente!

43. Dessa forma, alem de se tratar de uma intervenção que deveria - como de fato foi -
ter sido autorizada peto município, todos os elementos necessários para sua autorização pelo

Estado, atternativamente, encontram-se presentes e demonstrados.

44. Pelo exposto, não sendo acolhido o pedido precedente de reconhecimento da

va[idade e eficácia do ato autorizativo municipat, o reconhecimento da possibitidade técnica e

jurídica da intervenção em APP deve ser reconhecido!

lV - Da atribuição de efeito suspensivo ao recurso

45. Como visto ate aqui, a matéria debatida no presente recurso versa, essencialmente,

sobre a possiblidade de manutenção de parle de um gatpão (372m'z) em área de preservação

Permanente, situada em trecho urbano e antropizado do município de São João Nepomuceno,

devidamente autorizada peto CODEMA [oca[.

46. Em razão da discussão aqui [ançada, torna-se imperiosa a atribuição de efeito

suspensivo ao presente recurso a fim de se evitar que as obrigaçÕes entabutadas nas

condicionantes de no 3, 4 e 5 se tornem imediatamente exigíveis.

§
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47. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso encontra previsão no art.57, parágrafo

único da Lei estaduat no'14.184/02 que exige, para a sua ocorrência, que haja justo receio de

prejuízo ou de difíciIou incerta reparação, hipotese concreta na presente situação.

48. Ante o exposto, requer-se, desde [ogo, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso

até decisão definitiva.

V-Conclusãoepedidos

49. Petas razões de fato e de direito expostas, CONFECÇÔES CHILDREN requer que o

presente recurso seja conhecido e provido Para:

a) Que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a finatidade de se

impedir a implementação imediata das obrigaçÕes constantes das

condicionantes no 3, 4 e 5 da revatidação de [icença de operação

aprovada peta CID/COPAM;

b) reformando a decisão da CID/COPAM, reconhecer a vatidade e eficácia

da autorização municipa[ para intervenção ambiental expedida pelo

CODEMA do município de São João Nepomuceno, em atendimento ao

disposto no art. 8o, XVl, "b", da Lei comptementar 10 140111

determinando-se, por conseguinte, a exclusão das condicionantes

apostas no parecer único sob o no 3, 4 e 5 que fixam obrigaçÕes re[ativas

à área de preservação permanente intervinda;

c) na eventuatidade de não ser reconhecida a vatidade da autorização

municipaI e reformando a decisão da CID/COPAM reconhecer a

existência de fundamentos (inexistência de atternativa tecnica e

locacionat e atividade de baixo impacto ambienta[) Para a intervenção

em APP, determinando-se o deferimento do pedido aPosto no Processo

APEF no 854112017 e a consequente exclusão das condicionantes apostas

no parecer único sob o no 3, 4 e 5 que fixam obrigaçÕes re[ativas à área

de preservação permanente intervinda;
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50. Para todos os fins [egais e processuais, sob pena de nutidade, requer que as

intimaçÕes, comunicaçÕes e notificaçÕes retativas ao presente recurso e processo administrativo

correlato sejam remetidas, via postat, em nome exctusivo da ConfecçÕes Children Ltda, Para o

endereço da Rua Euvatdo Lodi, no 156, Bairro Cidade Nova, no município de São ioão

Nepomuceno/MC, CEP 36.680-000.

51. Protesta provar os fatos ategados por todos os meios legalmente admissíveis e

requer, desde já, a juntada dos documentos em anexo. Protesta, ainda, neste ato, pela juntada de

outros documentos ate que o processo administrativo seja remetido à autoridade julgadora.

Pede deferimento

Belo e,26des bro de 2019

4

Á
Azevedo

lsabe[a Cunha

OAB/MC 179.329

B

OAB/MC 9 63

Bianca Barbosa

OAB/MC 197j42
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.1 - Cartão CNPJ

Doc.2 - Atos constitutivos

Doc.3 - Procuração e Substabelecimento

Doc.4 - Pubticação do indeferlmento do Processo APEF no 854112017

Doc.5 - Comprovante de pagamento da taxa

Doc.6 - Autorização emitida peto CoDEMA de São João Nepomuceno/MC

Doc.7- Pedldo de exctusão das condicionantes no 08 e 09 da LO no 681 ZM

Doc.8 - Certidão de dispensa de [lcenciamento emitida pelo Estado

Doc.9 - Parecer Unico elaborado petos anatistas da SUPRAM

Doc.10 - Ofício etaborado peta SUPRAM ZM, não entregue ao emPreendedor
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Doc.1 - Cartão CNPJ
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2610912019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 dedezembro de 2018.

Emitido no dia 26/09í20í9 às 12:O2:51(data e hora de Brasília). Página:111

1 Voltar l

Pruparer Fágine
prri lífiBrüãrâo

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NOME

CONFECCOES CHILDREN LTDA

E DA

14.12â41 - de do oxceto Íntimas e as confôccionadas sob medida

OA NATUREZA

206-2 - Sociedado Limitada

LOGPÁDOURO

R EUVALDO LOOI
NUMERO

í56
COMPLEMENTO

CEP

36.680-000
BAIRROiDISTRITO

CIDADE NOVA
MUNrcÍPro

SAO JOAO NEPOI,IUGENO

ENDEREÇo ECrRõntco TELEFONE

(32) 326í-1'153

ENTE FEDERATIVO

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03t11t2005

DE CADASTRAL

ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIÂL

NúMERO OE TNSCRTçÃO

í9.776.54ír000í.34
ÍYIATRIZ

coMpRovANTE DE INSCRIçÃO E DE SIrUAçÃO
CADASTRAL

DÂTA DE ABERTURA

131'.t011978

1

1

1 1

ATIVIDADES

3./O-5.02
3.40.5€9
4.' 2.6{3

32.404-99
6.42-741- Comórcio atacadista de aÉigoe do vestuário e acessórioe, exceto profiseionals e de segurança
17.81-440 - Cornórcio vareiista de aÉigoe do vestuário e aceseórios
77.403{0 - Gestão do ativos não-financeiros

UF

MG

https://ww!v. receita.fazenda.gov. br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva-Comprovante.asp 'U2

-
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Doc.2 - Atos constitutivos
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Sêcretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência de RepÚblica

Secretaria de Racionalização e Simplificaçáo
Departamento de Registro Empresarial ê lntegração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

(Uso da Junta Comercial)

sede ou Íilial, quando a Matrícula do Agente
sede em outra UF) do Comércio

31200046786 2062

Nome

ILMO(A). SR.(A) PRESTDENTE DA JUNTA COMERCTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFECCOES CHILDREN LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
No FCN/REMP

requer a V.S'o deferimento do sêguinte ato:

ill ilt ll]illt lllllll I llllllll I lll
N" DE CODIGO CODIGO DO
VIAS DOATO EVENTO QTDE DO ATO / EVENTO

J173122650528

1 o02 ALTERACAO

026 1 ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

SAO JOAO NEPOMUCENO Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Local Nome

Assinatura:

17 Fevereiro 2O17

Data

Telefone de Contato:

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

I srrr,l

flNÃo _t_t_
Data

I NÃo 
-t-t-Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

_t_t_
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
2" Exigência 3'Exigência 4a Exigência 5" Exigência

Processo em vigência. (Vide despacho em Íolha anexa)

Processo deÍerido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

tr tr tr

_t_l_
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA 2a Exigência 3" Exigência 4'Exigência 5'Exigência

Processo em vigência. (Vide despâcho em folha anexa)

Processo deÍerido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

tr tr tl tr

_t_t_
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Íurma

OBSERVAÇÔES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n" 623C.404 em23lO2t2O17 da Empresa CONFECCOES CHILDREN LTDA, Nire 3í200046786 e protocolo 17'1120957 -

15tO2l2O'17. Autenticação: 1FCg6471C2FCCF79D9A267AE7CE8816FA8EA44. Marinely de Paula Bomfim - secretária-Geral. Para validar este

documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e inÍorme no do protocolo 171112.095-7 e o código de segurança kqHg Esta cópia foi autenticada

digitalmente e assinada em 241O2t2O17 por Marinely dê Paula Bomfim - Secrêtária-Gêra'' .*#rt*r5*h$. 
pàg. 1t.t7

s.a6^RuE+t-

ffi
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

ldentificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

136.318.706-63 JOSE MARIA TEIXEIRA DA SILVA

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
CertiÍico registro sob o no 6230404 em23lO2l2O17 da Empresa CONFECCOES CHILDREN LTDA, Nire 31200046786 e protocolo '171120957 -
15lO2l2O'17. Autenticação: 1FC96471C2FCCF79D9A267AE7CE88'16FA8EA44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe no do protocolo 171112.095-7 e o código de segurança kqHg Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24lOZl2O17 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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30" Alteraçáo Contratual
CONFECÇÔES CHILDREN LTDA.

CNPJ 19.776.54 I /OOO 1-34
NIRE 3120004678-6

(FOLHA 1/12)

CONFECÇÕNS CHILDREN LTDA.

CNPJ - MF no. t9.776.54r/ooot-34
NIRE 3rzooo4678-6

TRIGÉSIMA ALTE,RAÇÃO CONTRATIJAL

ANDRÉ FURTADO SILVA, brasileiro, empresário, casado em regime de

separação total de bens, residente e domiciliado em São João Nepomuceno, Estado

de Minas Gerais, onde com endereço na Rua Carlos A. Veiga, no 43, apto. zo2,
Centro, CEP.: 36.68o-ooo, portador do documento de identidade no MG rr.8o8-
zo6, expedido pela SSP/MG, CPF-MF no o64.862.166-97; filho de José Maria
Teixeira da Silva e Rita de Cassia Furtado Silva, natural de São João Nepomuceno,

MG, onde nascido em 30.04.1985;

HOLDING ALPHABETO PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária,
admitida neste ato, registrada na JUCEMG sob o NIRE 3rzo918960-1, em

oz/o8/zorr, inscrita no CNPJ-MF sob o n." t4.o46.rrr/ooor-43, com sede em
São João Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, na Rua Euvaldo Lodi, n.o t56,
sala zo3, Bairro Cidade Nova, CEP 36680-000, por seu administrador, JOSÉ
MARIA TEIXEIRA DA SILVA, residente e domiciliado em São João
Nepomuceno/MG, na Rua Joaquim Crrtz,n.o 4Zg, BairroAvenida, CEP 96.68o-
ooo, portador da Cédula de Identidade no M - 9.864.803, expedido pela

SSP/MG e inscrito no CPF-MF sob o no 136.318.Zo6-65;

Declarando não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei, ou
nas restrições legais, que os impeçam de exercer atividades mercantis,
declarando, ainda, cientes de que em caso de comprovação de sua falsidade,
será nulo de pleno direito o ato de Registro do Comércio, a que se integra esta

declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos; ÚNICOS
sócios da sociedade empresária limitada CONFECÇÕES CÍIILDREN LTDA,
com sede na cidade de São João Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, onde
com endereço na Rua Euvaldo I-odi, n. t56, Bairro Cidade Nova, inscrita no
CNPJ - MF sob o no t9.776.54r/ooot-34, registrada e arquivada na JUCEMG
sob o no 9120004678-6 em oz.to.tg79, e úlüma alteração registrada em
tt/o8/zot4, sob o n.o 5352285, resolvem de comum acordo, por este instrumento
e na melhor forma de direito promover a presente Alteração Contratual, o que

fazernmediante as cláusulas e condições seguintes:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n" 6230404 em23lO2l2O17 da Empresa CONFECCOES CHILDREN LTDA, Nire 31200046786 e protocolo 171120957 -
1510212017. Autenticação: 1FC96471C2FCCF79D9A267AE7CE8816FA8EA44. Marinely de Paula Bomfim - Secrêtária-Geral. Para validar este
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e inÍorme no do protocolo 171'112.095-7 e o código de segurança kqH9 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 2410212O17 por Marinely de Paula BomÍim - Secretária-Geral.
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3O" Alteraçáo Contratu aI
CONFECCOES CHILDREN LTDA.

CNPJ 19.776.54r / OOOL-34
NIRE 3120004678-6

íFOLHA2/72)

1a DAABERTURA DE, FILIAL - Mediante este ato constitui-se Filial que

se estabelecerá na Avenida das Américas, n.o 3901, bloco 02, salas 2oS a 2oT,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: zz.63r-oo3, com o objetivo de

realizar Serviços combinados de Escritório e Apoio Administrativo.

2a Após as alterações, procede-se a presente CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL, quando os sócios declaram, sob as penas da Lei, nos
termos do Art. 1.011, parágrafo ro do C.Cf zooz, que não estão condenados por
nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade
empresária, mediante as cláusulas e condições:

coNSoLrDAÇÃO DO CONTRATO SOCTAL

CONFECçÕNS CIIILDREN LTDA.
CNPJ - MF \o.L9.776.54L/CIooL-54

NIRE Ba2ooo467$-6

DENOMINAÇÃO E, SEDE,

1. A sociedade é constituída na forma de Sociedade Empresária Limitada
en o2/LofLg79, sob a denominação social de CONEECÇÕES CIIILDREN
LTDA., está sediada na Rua Euvaldo Lodi, n. 156, Bairro Cidade Nova, São João
Nepomuceno, MG, CEP g6.680-000, possuindo filiais nos endereços a saber:
Filial r: sediada na Av. Dr. Carlos Alves, 1oo - Loja 18, Bairro Avenida, São João
Nepomuceno, MG, CEP g6.680-000; Filial z: sediada na Rua Mato Grosso, S39 -
Inja gtz, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte, MG, CEP 3o.r9o-o8o; Filial r:
sediada na Avenida das Américas, n.o 3301, bloco 02, salas 2oS a zo7, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: zz.63r-oo3; podendo abrir outras filiais,
escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior e a
qualquer tempo, para exploração do mesmo objeto social.

OBJETO SOCIAL

2. A sociedade tem por objetivo social: MaIEz "confecção e comercialização de
roupas para homens, mulheres e crianças, podendo comercializar produtos de seu
fabrico, ainda comercializar, por atacado e varejo, roupas adquiridas de outros
fabricantes, indusive por meio de comércio eletrônico (e-commerce); comercializar
tecidos adquiridos de terceiros; prestar serviços de fac@o sob encomenda para

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n'6230404 em23lO2l2O17 da Empresa CONFECCOES CHILDREN LTDA, Nire 31200046786 e protocolo 171120957 -
1510212017. Autenticação: 1FC96471C2FCCF79D9A267AE7CE8816FA8EA44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse www.jucemg-mg.gov.br e inÍorme no do protocolo 171112.095-7 ê o código de segurança kqHg Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 2410212017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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3O" Alteraçáo Contratua.l
CONFECÇÔES CHILDREN LMA.

CNPJ 19.776.541 /OOO 1-34
NIRE 3120004678-6

(FOLHA s/ 12)

outras indústrias ou para outros comerciantes. Exportar produtos próprios e de

terceiros, assim como importar mercadorias para comercialização no mercado

interno. A sociedade objetiva ainda, licenciar marcas, formatar, desenvolver e gerir

redes de franquia. Para que isso ocorTa, ela poderá proceder a estudos

mercadológicos, elaborar estratégias de divulgação e comercialização, bem como

identificar e selecionar franqueados, haja visto, ser proprietária da marca

"ALPHABETO". Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos

têxteis e peças do vestuário. outros serviços de acabamento em fios, tecidos,

artefatos têxteis e peças do vestuário. Filial r e z: Comércio atacadista de artigos

do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurançâ. Filial 3: Serviços

combinados de escritório e apoio administraüvo.

DURAÇÃO

3. O prazo de duração da sociedade é indeterminado, sendo o início das

atividades sociais en LL/og/tg79. As atividades da filiais 1 e 2 tiveram início em

23.07.2OO7-

CAPITAL SOCIAL

4. Composicão. O capital da sociedade, totalmente subscrito e integralizado

em moeda corrente naeional é de R$ 1.25o.oooroo (hrrrn rnilhão e

duzentos e cinqrrenta rnil reais), diüdido em 1.25o.ooo (hum milhão e

duzentas e cinquenta mil) quotas idênticas de R$ 1,oo (um real) cada uma, assim

distribuídas:

(a) HOLDING ALPIIABETO PARTICIPAÇÕES LTDA possui t-237.5oo
(Hum milhão, duzentos e trinta e sete mil e quinhentas) quotas, no valor total de

R$ r.z37.5oo,oo (Hum milhão, duzentos e trinta e sete mil e quinhentos reais);

(b) ANDRÉ FURTADO SILVA possui 12.5oo (doze mil e quinhentas)

quotas no o valor total de R$ rz.5oo,oo (doze mil e qunhentos reais);

§ro A sociedade reconhece um só proprietário para cada quota, e cada quota

corresponde a um voto nas deliberações sociais.

szo A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas

todos respondem, solidariamente, pela integralização do Capital Social.

S. Cessão de quotas. As quotas da sociedade são indiüsíveis e, sob qualquer

título ou pretexto, nenhum dos sócios poderá ceder, transferir ou de qualquer

forma onerar qualquer de suas quotas ou direitos a elas inerentes a terceiros
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estranhos à sociedade, sem o prévio consentimento do outro sócio por escrito, o

qual terá o direito de preferência na aquisição, pelo seu valor líquido real,
informado pelos seus registros contábeis e deverá ser formalmente notificado
para exercer sua preferência, sob pena de nulidade absoluta e plena da
alienação.

§ro O sócio que pretender se retirar da sociedade deverá atender às exigências
contidas no caput.

6. Exclusão de sócio. É permitida a exclusão de sócio por justa causa, desde
que aprovada por sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social.

DELIBE,RAÇÃO DE SÓCIOS

7. Reuniões. dispensa. quorum de deliberacão. representacão. presenca. As
deliberações de sócios preüstas em lei ou neste Contrato Social serão tomadas
em reuniões de sócios, em alterações do contrato social ou outros atos de

deliberação.

§ro A reunião de sócios poderá ser dispensada nos casos expressamente
preüstos neste Contrato Social, assim como no caso de todos os sócios
decidirem, por escrito, sobre a matéria a ela sujeita.

§zo As deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos do sócio ou sócios
titulares de mais da metade do capital social, nos casos em que não estiver
expressamente previsto em lei ou neste Contrato Social maior quorum.
§3o Qualquer sócio poderá ser representado na deliberação por outro sócio,
ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos
autorizados.
§4" Serão considerados presentes os sócios que transmitirem seu voto por
carta, telegrama, fac-símile, correio eletrônico, ou qualquer outra forma escrita.

§So Os sócios poderão participar e votar nas reuniões, ainda que não estejam
fisicamente presentes nas mesmas, por conferência telefônica, r,'ídeo conferência
ou por qualquer outro sistema eletrônico de comunicação que permita a

identificação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais
pessoas presentes à reunião. A respectiva ata deverá ser posteriormente
assinada por todos os membros que participaram da reunião

B. Convocação. As reuniões de sócios serão convocadas pela administração
da sociedade ou pelos próprios sócios rlos casos previstos em lei ou neste
contrato social ou, ainda, por sócios representando mais da metade do capital
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social sempre que considerarem necessário. As convocações serão feitas sempre

por escrito, mediante carta registrada ou protocolada, com 8 (oito) dias de

antecedência em primeira convocação e, em segunda convocação, com 5 (cinco)

dias de antecedência, ou, ainda, se necessário, por edital.

§ru A convocação deverá especificar o dia, a hora e o local da reunião, bem

como a ordem do dia, e só sobre ela poderá haver deliberação, a menos que

todos os sócios acordem diferentemente.

§zo Ficam dispensadas as formalidades de convocação sempre que todos os

sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora,

e ordem do dia da reunião.

g. Ouorum de instalação. A reunião dos sócios instala-se com a presença,

em primeira convocação, de titulares de, no mínimo, mais da metade do capital

social, e, em segunda convocação, com qualquer número.

10. Comnosicão da mesa e atas. As reuniões serão presididas por sócio,

representante de sócio, administrador ou terceiro designado pela maioria dos

presentes, cabendo ao presidente da reunião a escolha do secretário.

sro Dos trabalhos e deliberações será lal'rada, no livro de atas de reunião, ata

assinada pelos membros da mesa e pelos sócios presentes, quantos bastem à

validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la.

§zo Cópia da ata será apresentada à Junta Comercial competente para

arquivamento e averbação, nos termos da legislação aplicável.

§go A administração da sociedade entregará cópia autenticada da ata ao sócio

que a solicitar.

MODTFTCAÇÃO DO CONTRATO SOCTAL

11. O presente Contrato Social poderá ser livremente alterado, a qualquer

tempo, por deliberação do sócio ou sócios que representem, no mínimo, 3/+ (três

quartos) d.o capital social, salvo nos casos de modificação do Contrato Social

para refletir matérias cuja deliberação dependa de quorum especial preüsto

neste Contrato Social, hipótese em que prevalecerá o quorum especial, ainda

que inferior ao quorum geral de z/a (três quartos).

ADMINISTRAÇÃO
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Lz. Designação. destituição. mandato. remuneração. A administração da
sociedade será exercida por r (um) ou mais administradores, pessoas naturais,
residentes no País, designados pelos sócios.

§ro Os sócios poderão designar terceiros não-sócios para exercer a

administração social.

§zo A designação dos administradores dependerá da aprovação da

unanimidade dos sócios, caso o capital não esteja totalmente integralizado, ou
de sócios titulares, no mínimo, de z/3 (dois terços) do capital social, caso o
capital esteja integralizado.
§3o Os administradores serão designados pelos sócios em reunião ou no
próprio Contrato Social, cuja ata ou t ersão, levada a arquivamento na Junta
Comercial competente, valerá como comprovante adequado da designação.

§4o Os administradores terão as designações que lhes forem atribuídas no ato
de sua designação e serão investidos em seus cargos mediante assinatura de

termo de posse.

§So Os mandatos dos administradores serão estabelecidos no momento de

suas respectivas designações, sendo admitida a recondução e dispensada a
realização de uma reunião anual de sócios para designar administradores.

§6o Os administradores poderão ser destituídos a qualquer tempo, mediante
delibera@o, em reunião, de sócio ou sócios titulares de mais da metade do
capital social.

§7" A remuneração dos administradores será estabelecida por deliberação de

sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social, podendo a
deliberação estabelecer que os administradores não perceberão qualquer
remuneração.

§8o Decidem os sócios nomear o Sr. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DA SILVA,
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São João
Nepomuceno, Estado de MG, na Rua Joaquim Crttz, n.o 429, Bairro Avenida,
CEP 96.680-000, portador da Cédula de Identidade no M - 9.864.803,
expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o no 136.318 .7o6-69; que declara,
sob as penas da lei, não se encontrar incurso em qualquer disposição que o
impeça de exercer a função, em especial decisão judicial transitada em julgado
condenando-o em qualquer dos crimes previstos no parágrafo primeiro, do art.
1.011, do Código Ciül Brasiieiro, para o cargo de administrador da sociedade,
por tempo indeterminado, dispondo de todos os poderes necessários à

administração da sociedade, respeitadas, entretanto, as disposições e limites
previstos neste Contrato Social e na legislação em vigor.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n'6230404 em23lO2l2O17 da Empresa CONFECCOES CHILDREN LTDA, Nire 31200046786 e protocolo 171120957 -

1510212017. AutentÍcação: 1FC96471C2FCCF79D9A267AE7CE8816FA8EA44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse www..iucemg.mg.gov.br e inÍorme no do protocolo 171112.095-7 e o código de segurança kqHg Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 2410212017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Wg*,*#" Pàs' 8t17

ii::. l"



3O" Alteraçâo Contratu al
CONFECÇOES CHII,DREN LTDA.

CNPJ 19.776.541 / OOOI-34
NrRE 3120004678-6

(FOLHA 7/12)

1g. Reuniões dos administradores. Os administradores reunir-se-ão sempre

que necessário, mediante convocação escrita de qualquer de seus membros.
para que a reunião possa se instalar e validamente deliberar, é necessária a

presença da maioria dos administradores que na ocasião estiverem no exercício

de seus cargos, ou de dois, se só houver dois administradores ern exercício.

sro A convocação deverá ser feita mediante aviso escrito enüado com, pelo

menos, S (cinco) dias de antecedência, dispensando-se essa formalidade sempre

que houver reunião com a presença ou todos se declararem, por escrito, cientes

do local, data, hora, e ordem do dia da reunião.

§zo As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes e serão

registradas em ata lavrada no livro de atas da administração-

L4. Competência geral. Compete aos administradores a gestão dos negócios

sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou

convenientes a esse fim, ressalvadas as restrições indicadas neste contrato

social, dispondo, entre outros poderes, dos necessários para:

(a) zelar pela obsen ância da lei, deste contrato social e pelo cumprimento

das deliberações dos sócios;
(b) administrar e superintender os negócios sociais, podendo comprar,

vender, permutar, onerar ou por qualquer outra forma adquirir bens móveis ou

imóveis para a sociedade, determinando os respectivos preços, termos e

condições;
(c) expedir regimentos internos, regulamentos e outras normas da mesma

natureza no tocante à administração da sociedade.

Parágrafo único. A representação da sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou

passivamente, perante repartições públicas ou autoridades federais, estaduais

ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades

paraestatais, compete, isoladamente, a qualquer administrador.

15. Atos que importem responsabilidade ou obrigacão da sociedade. Todos

os atos e documentos que importem responsabilidade ou obrigação da

sociedade, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, promissórias,

letras d,e câmbio, ordens de pagamento e outras movimentações financeiras,

empréstimos, finaneiamentos e títulos de díüda em geral, serão

obrigatoriamente assinados Por:

(i) um único administrador, se só houver um administrador em exercício; ou
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(ii) dois administradores em conjunto;
(iii) um administrador em conjunto com um procurador; ou
(iv) por dois procuradores, em conjunto, desde que investidos de poderes

especiais.

t6. Regras para nomeacão de Drocuradores. A outorga de procurações pela

Sociedade ficará condicionada à préüa autorização, por escrito, de sócios

representando no mínimo e não menos q\Je gsyo (noventa e cinco por cento) do
capital social, exceto no caso procurações para representação da Sociedade em

Juizo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer
repartições públicas federais, estaduais e municipais. Após autorizadas, as

procurações outorgadas em nome da sociedade deverão especificar os poderes

conferidos, terão peúodo de validade limitado e deverão ser assinadas pelo

Administrador em exercício, quando este for único, ou por quaisquer dois deles,

em conjunto.

tZ. Atos que necessitam de autorização prévia. Para a prática dos seguintes

atos, os administradores e/ou os procuradores da sociedade dependerão de

préüa autorização escrita do sócio ou sócios titulares de mais da metade do
capital social, manifestada em reunião, declaração, carta, telegrama, fac-símile,
correio eletrônico ou qualquer outra forma escrita:

(a) a aprovação e reüsão do plano de negôcios anual, do planejamento
estratégico de longo pÍazo, e do orçamento anual preparados pela
administração;
(b) a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimos, emissão

de títulos ou assunção de díüda, ou qualquer outro ato que afete a estrutura de

capital da sociedade, bem como a prestação de garantias, em operações próprias
ou de terceiros, excetuadas as operações previstas no orçamento anual ou
operações no curso normal dos negócios da sociedade de valor inferior a R$

3oo.ooo,oo (Trezentos mil reais), corrigidos anualmente, com base na variação
do IGP-M/FGV no período;
(c) a aquisição, alienação ou oneração ou qualquer cessão de direitos sobre
participações societárias;
(d) a aquisição, alienação ou oneração ou qualquer cessão de direitos sobre
ativos relevantes, cujo valor seja superior a R$ 3oo.ooo,oo (Trezentos mil
reais), corrigidos anualmente, com base na variação do IGP-M/FGV no período;
(e) a celebração, alteração ou rescisão de qualquer contrato, acordo ou
transação não preüstos no orçamento anual e que possa representar a assunção
de obrigações ou renúnci.a a bens ou direitos, de valor superior a R$
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3oo.ooo,oo (Trezentos mil reais), corrigidos anualmente, com base na variação

do IGP-M/FGV no período."

18. Atos vedados. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em

relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores,

procuradores, prepostos ou funcionários que a envolverem em obrigações

relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social.

CONSELHO F.ISCAL

19. A sociedade não terá conselho fiscal

E,XERCÍCIO SOCIAL

2ç.. O exercício social terá início em 10 de janeiro e terminará em 31 de

dezembro.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBErS E DESTTNAçÃO DE LUCROS

2L. Ao fim de cada exercício social os administradores farão elaborar o

balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as demais

demonstrações contábeis exigidas em lei, de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil.

§ro Aprovação de contas. As contas dos administradores e as demonstrações

contábeis serão encaminhadas aos sócios ao término do exercício social e

aprovadas por sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social.

szo Aprovação da destinacão do lucro líquido. A destinação do lucro líquido
do exercicio e a distribuição de lucros será aprovada por sócio ou sócios titulares

de mais da metade do capital social, garantida a todos os sócios a sua

participação proporcional, salvo se de outro modo aprovado pela totalidade dos

sócios.
§3o Participação nas perdas. O rateio das perdas será proporcio_nal à

párticipaçao 
"o 

tapital social, salvo se de outro modo aprovado pela totalidade
dos sócios.

§4" Reunião anual. É dispensada a realização de uma reunião anual de sócios

ou de qualquer outro ato de deliberação formal para tomar as contas dos

administradores e deliberar sobre as demonstrações contábeis, a destinação do

lucro líquido do exercício e a distribuição lucros, salvo nos exercícios em que a

ffS Lunt" Comercial do Estado de Minas Gerais
$*§ü[ c".titi"o reoistro sob o no 6230404 em 23t1212o17 da Empresa CoNFEcCoES CHILDREN LTDA, Nire 31200046786 e protocolo 17112os57 -
'W' tstoztzgtiAutenticaçáo: .1FC96471c2FCcFTgogA267AE7cE8816FABEA44. Marinely de Paula BomÍim - secretária-Geral. Para validar este

documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe no do protocolo 171112.095-7 e o código de segurança kqH9 Esta cópia foi autenticadâ

digitalmente e assinada em 2410212O17 por Marinely de Paula BomÍim - Secretária-Gera' ,r*g**frú. 
o^n. ar,r,

*4Êd^R'^.,Eür"



3O" Alteração Contratual
CONFECÇOES CHILDREN LTDA.

CNPJ 19.776.541 / OOOI-34
NrRE s120004678-6

(FOLHA 1Ol12)

realização de uma reunião ânual ou de outro ato de deliberação escrito for
solicitada por qualquer dos sócios ou administradores.

§5o Balanços intermediários. A sociedade poderá levantar balanços
intermediários, semestrais ou em períodos menores e, com base nesses

balanços, distribuir lucros.

§6o Juros sobre capital próprio. A sociedade poderá distribuir e pagar juros
sobre o capital próprio, conforme deliberação de sócios titulares de mais da

metade do capital social.

FUSÃO E TNCORPORAÇÃO

22. A sociedade poderá ser fundida ou incorporada, a qualquer tempo, por
deliberação de sócio ou sócios titulares de, no mínimo, 3/a (três quartos) do
capital social.

crsÃo E TRANSFORMAÇÃO

28. A sociedade poderá ser cindida ou transformada, a qualquer tempo, por
deliberação de sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social. Os

sócios renunciam ao direito de retirada no caso de transformação em
companhia, nos termos do que faculta o parágrafo único do artigo zzr da Lei
das Sociedades por Ações.

RECUPERAÇÃO JUDICTAL E EXTRA;IUDICIAL

24. A sociedade poderá pedir recuperação judicial ou extrajudicial por
deliberação de sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social,
salvo se houver urgência, caso em que os administradores podem requerer
recuperação judicial, com autorízaçáo de sócios titulares de mais da metade do
capital social.

DrssoluÇÃo, LTQUTDAÇÃO E EXTrNÇÃO

25. Em caso de dissolução da sociedade, o liquidante será indicado por sócio
ou sócios titulares de mais da metade do capital social. Nessa hipótese os

haveres da sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o
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remanescente, Se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número
de quotas que cada um possuir. Encerrada a liquidação, a sociedade será

declarada extinta por deliberação do sócio ou sócios titulares de mais da metade

do capital social.

26. A retirada, dissidência, extinção, morte, exclusão, falência de qualquer

dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, a

menos que a eventual falta de pluralidade de sócios não seja sanada no prazo de

r8o (cento e oitenta) dias contados do evento.

§ro No caso de morte, extinção a qualquer título de sócio ou aquisição de quotas

de Capital Social üa de adjudicação decorrente de praça ou leilão, a sociedade

não admitirá o ingresso dos herdeiros, sucessores ou adquirentes, estando-lhes

assegurado o pagamento de seus haveres, no limite de seus direitos e vantagens

líquidos ao tempo da morte, extinção ou aquisição de quotas via de constrição
judicial decorrente de praça ou leilão.

§zo Os haveres do sócio retirante, dissidente, extinto, morto, excluído ou falido
serão calculados em balanço especialmente levantado, e serão pagos a quem de

direito, no prazo de 6 (seis) meses contados do evento;

REGÊNCIA

22. A sociedade será regida pelo disposto neste contrato social, bem como

pelo estabelecido nos artigos 1.052 a L.oB7 da Lei no. ro.4o6, de to de janeiro de

2oo2 (Código Civil), aplicando-se, nos casos omissos, exclusiva e

supletivamente a Lei no. 6.4O4, de 15 de dezembro de t976, conforme alterada
(Lei das Sociedades por Ações).

FORO

zB. Para dirimir todas e quaisquer dúüdas e/ou controvérsias oriundas deste

Contrato Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca da Cidade de Belo

Horizonte/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ALTE,RAÇÃO DE QUORIJM POR LEI SUPE,RVENIE,NTE,

29. Os quoruns de deliberação de sócios indicados neste Contrato Social

serão automaticamente reduzidos para os mínimos permitidos em lei, mas

Junta Comercial do Estado de túinas Gerais
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nunca inferiores a mais da metade do capital social, no caso de modificação
legal que autorize a sua redução.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente

instrumento, na presença de duas testemunhas.

São João Nepomuceno - MG, o6 de fevereiro de zotT

Sócios:

Holding Alphabeto Participações Ltda
José Maria Teixeira da Silva - administrador

André Fuúado Silva

Administrador:

José Maria Teixeira da Silva
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WILLIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.5 - Comprovante de pagamento da taxa

§

B€LO HORIZONTE - M6
Rua Paraíba,476 4o andaí
Edifício Monthétie Savassi CEP 30130-141
Íet (31) 3261 747
Fax (31)3261 6745

BRAsÍLh - DF

SCN-Q2, blocoÂ 5ô ôndar
Edifício Corporate Financial Centeí CEP 707'12-900
Íet (61) 3329 6099
fax (61) 3329 6199

williamf reire.com.br
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TIPOM trNTIFEACÀO
!,INSCRrcAOESIÁóW 4 CPF
2. INSCRÉÀODEPR@UIMRHfu S,OUIROS
3, CNPJ ' 6, RÉNAVÀM

3 19.776.54í /0001-34

ldentiÍicação

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUIúENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL .
Código [,,lunicipio

629FECCOES CHILDREN LTDA
Mês Ano de Referência

01 a 2710912019

No Doamento (autuação. dívida ativa e

4300938001098SAO JOAO NEPOMUCENO MG

istorico
Ôrgão: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E

Serviço: ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO - INDEFERIMENTO

Rêcêita

1081-9 TAXA EXPEDIENTE - SEMAD

Valor

538,98

TorAL 538'98

lnformações Complementarês:
TAXA pÀRA tNTERpOStÇÃO DE RECURSO AO INDEFERIMENTO DO PROCESSO APEF No 8541/2017

Em caro de drhrida qu.nto ao DAE pÍocure a(o) SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

P.guc no! banco3r BRAOESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL OO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pagu. tamHm nos colrrpondcntc. banéri6: Agência§ Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Calxa, êstê documênto deve rer recabido excluslyamento pala leltura do códlgo de barÍú ou llnha dlgltávol.

Llnha Digitável: 85610000005 3 38980213190 1 92612430093 6 80010980137 6

Autenticação

oAE i/oD.06.0í.11
J.-

85610000005 3 38980213190 1 92612430093 6 80010980137 6

ililllil ilt ilil ilillll lil llillllllllllll llllll llllll l]ililtiltilil

". a..r\
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SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL .

]IPO ÔÉ IENIIFICAÇÀO
l,INSCRICAÔESÍMUAL 4 CPF
2. rNscRréÁooEpRourm RURAL 5. oulRos
3 CNPJ 6.RENAVM

Tipo
3

Número ldentiíeçáo
19.776.541/0001-34

Código Município
629Nome

CONFECCOES CHILDREN LTDA Número do Do@mento

4300938001 098Endereço:

Receita R$ 538,98
l\,,lunicipio: UF:

MGSAO JOAO NEPOMUCENO

Autenticação

Telefone

lvlulta R$

Juros R$

DC

ooc
oo
.g

N
o
x
tr

DAE iroD.06.01.11

R$ 538,98

t voli,lr,in:

TOTAL 538,S8



Ew§*§á#tür-
# G338231654244293016

2310912019 17:18:28
Ernissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMÀ DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/A9/20t9 - AUTOÀTENDTMENTO -17.l,8.13
4478404478 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVÀNTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFECCOES CHILDREN LTDA
AGENCIÀ: 4478-4 CONTA: 3.138-0

Convenio SECRET
Codigo de Barras

Data do pagamento
Valor Tota1

FAZENDA MG

85610000005-3
92612430093 - 6

38980213190-1
80010980137-6

23/09/20:-9
538, 98

DOCIIIvIENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB 1.A1D. 6DD.27 8. 7D5. 9E4

Transação efetuada com sucesso por: J0356704 JOSE MARIA TEIXEIRA SILVA.



WILLIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.6 - Autorização emitida pelo CODEMA de São João Nepomuceno/MC

§

BEI"O HORIZONTE. MC
Rua Paralba, 476 4o ãndar
Edificio Monthéüe Savassi CtP 30130-141
Tet (31)3261 247
Far (31) 3261 6745

BRAsI[h - DF
SCN-O2, btocoA 50 andar
Ediflcio Corporête tinànciàt Center CEP 70712-900
Tet (6]) 3329 609Í)
Fax: (61) 3329 6199

williamfreire.com.br



FRE"F§írURÁ MTTN,CIPAT §§. SÂO ;O,qO
Â}EPO/MUC§ruO

ffi §SIA§S0§M,NÂSG€RAJ§ rc

§ecretarh de Âgriculturt e Meio Âmbieute

§€L: (321 3r8't -r?8§ * rÀ- t*?,lliffi;ru:tgi:§ã§ffi",*on§pomuôâno-ms.gov'br

Á(tTa&IZÁÇ"i{}:

R§§§RÊ,I§CI.{: Lei Complemeníar no 06 de 04 de Março de 2008 * PLANO
DII{ETOR PÀRTICIpÀTIV0. Ârtig* 8? * Farágratu 3o;

R§QUER§NIF§: MdÍ? Participações §,'4. insçEita C:NPJr 07.729"34"5/00fll-30

LOCÂL IIA VISTORIÂ - TERR§N(}; Rua liuvaldo Lndi, No l5ó Bairra:
Cidade Nova em §ão Joãn Nepomulleno - Mü.
I)ÀT'À I)Á YI§TüIIIÀ: 32 de üutubn: de ?ülel

L) CCID§lvÍÂ de Sâo J*ã«: Nepomuceno pÕr intennédio de seu

representantc legal ahaixc assinado, vsm por mei* rleste cr:nceder
Â{"TTORIUÂÇÃO parâ ii rxecuçãt: de eelificações no terreno acima
epigrafado.

Ressalta-se que, o terreno ohjeto da Àti"fORIZAÇÂO está localizado
n* perímexro urban* em área antrnpisada, bem corno se caracterizâ fxlr uma
situação c*mprovadamerlte já consolidada sern camada vegetal existente na
área da intervençãc.

ÂtenciCIsaÍ$cnte:

Salrlm*u Queiruz $rrtr':r
Secrrrária §{uniuipal rÍe Âgrir:utt*ra e Meio Ánrbiente

ilrr;si dente dcr CO D*: lv{ À

Üüt)§${Â.
§ão Joâ* Nepomuceno.



Sâo João Ncpomucnnoo {}2 de ÜuÍubro de 2ÜI{.

llnro. Sr.

§alomão Dutra Queiroz
Presidente do CODEMA * flonselho de l)esenvolvimenÍo do ll{eio Ambiente

dc li§o Joâi: llepn§]ucerro.

§rezad* Se&hor llresiderte-

§,'tÀI: Ilarticipaçiies §rA. inscrita tlNIlJ: t]7.729.145;'Ü0{)l-2ü ltrcaliz*cla à ruü.

Euvaldo l-CIdi. N'156 Bairro: Clidade Not'a em Sâo João Nepomucillo.
Representado pelo Diretr:r Presidente Andre Furtado §ilva CI: b'ÍÜ:

ll.§08.206 CPF: ü64.X{}()2.1ó6-97, vêtn a presença de V.Sa. solicitar uma

autorizaçâo pâ^râ execução de sdifisaçõss s b*nfeitorias no terrsno localizado

na Rua Iiuraldo l.odi, 156 Bain'c: Cidade Nova São Jo§o Nepornuceno-MG
prdencente à nossa limpresa.

Tal solicitaçôo sr: no*eiei pei* cunloúdci da L,ei Complementsr n" $6 de

0{. de Março de 2008 * PLÂNO DIRETOR PARTICIPÂTM. Artigo 8?

- Parúgrat'o 3". I{.essalta-sc ainda que, tl terrsn$ objetr da AU"IÜRIZAÇAO
*stá localizado nc perímctro urbanc ern írrea ar*rapisada. bem como é
*aracterizado por uma situaçâo cornprovaelametrte já consolidada sem camâdâ

vcgetal existerrte deirlro da àt:a da intervençâo.

,\guaxianda detbrimenttl da soliçitação, apnrveitarnos â oportunidade
p&râ rrnovâr ilo§sos ,*{}tos de §onsideraçâo e âpÍ$ço.

Àtsnc rltc

F"PA (:
Silv

,t
t

j[xrl,{.

§ecrstania Municipal de Agriculfura t Meit Ambiente.
Rua J*aquirn Mtrtinho- s/no'. Bairro Centro.
Sâr: .k:ão Nepomu*eno -- MG.
{'ll P:36.(i80.í}00.

/di
I,J ,1t

.t'; I4l
{

irr
TU I

§shínáô
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WILLIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.7- Pedido de exclusão das condicionantes no 08 e 09 da LO no 681 ZM

BELO HORIZONTE - MG
Rua ParaÍba,476 40 andar
Edifício Monthélie Savassi CEP 30'130-141
reL (31) 32617747
Fax: (31) 3261 6745

gusíln- or
SCN-Q2,blocoA 50andar
Edifício Corporate FinanciaI Center CEP 70712-900
TeL (61) 3329 6099
Fax (61) 3329 6199

wilIiamfreire.com.br



5ãa.loõo l.iepomuceno, 21 de ãgo§to de ?014

SEMAD

SR§A.EM

Rodovia Ubá - Juir de Fora km OZ * t-loric Florestal

ubá - MG

t

Â

§up§fintêndência Regional da Regulari:ação Ambiental zona da Mata

Att; Luir 6u§tavü de ftBrÊfide Rag8i

Çestor ArnbiÊntai

Ssi PI* ns 2060512.01U003/?012

üumPrimentc de condicionante

Prerado §enhor,

fm curnprimento à condicionante do anexo t itens I e 9, pedimos deseonsideraí estas

c*ndlcionantes, pois acreciitamos gse nii. data da an*lise do processo e julglmento no CCIFÀM,

naa foi onser*ado um d*cumento erxitido pelo IEF atestando qu§ o gâlpão e§Jâva a mais d* 30

,o*tro, da AFp (anexo). O documento embora esteja nominal à MAF Empreendimentos

lmobiiiários e particlpações Ltda, proprietêr'ia da área. foi cedida à empresa Âlphalav l.avanderia

Ltda, cr.rio endereçc da vistoria é Rua Euvaldo tcdi, 1"56.

Assim sendo seria ,1ustu urrra rtav;iiação no sentido de desconsielq:ãí o curnprimento d*çtas

condicionantes.
No aguardo de um partcerfavorável.

Àt-encios*rilerrtr

ir'j i'-t

, ,1.., .
, - lrla-i^'\
- :!

t.,.
i-1- - P;';1Urilqi



WILLIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.8 - Certidão de dispensa de licenciamento emitida pelo Estado

§

BII-O HORIZONTE. MG
Rua Paraiba, 476 40 andâr
EdifÍcio Monthétie Savassi CEP 30130-141
rel (3r) 3261 247
tax: (31) 3261 6745

BRASIL|A- DF
SCN-Q2, blocoA 50 andar
Edilicio Corpo.àte Financiat Center CEP 707'12-900
Tet (61)3329 6099
Fâr (61)3329 6199

williamfreire.com.br



üOV§RNO DO E§TADO O§ IIIIINA§ GERAI§

SECRETARIA DE TSTADO PE MEIO AMBIENTE E DES§NVOL\IIMENTO §U§TENTÁVEL - SEMÀD

§rcLARAÇÂs N' 02209§71201 3

§uperíntendência Regionalde Regularização Ambiental Zona da Mata

DECLARA, por requerimento do interessado que, CONFECÇÔE§ CHILDREN LTDA,

Na 13,?26.541/ü001-34. píotocolou o Formulário de Caracterização do Empreendimento

lnt§§rado FCÊ|. sob o no Ft357ô9§/2013, para o licenciamento ambiental do

*mpreendimento CONFECÇOES CHILDBEN LTDA, o qual segundo informaçâo do

râquÊíenre desenvoive a atividade CONFECÇÃO, DE PEÇAS DO VESTUARIO. EXCETO

RfiiJpA§ ÍNrtugg E A§ CONFECCIONAS SOB MEDIDA, nâo enquadrada na DN 74!2444,

t-ocALtzÂDA NA RUA EUVALOO LOD|, 156, CIDAOE NOVA. no município de sÃo JoÃo

NEPOMUCEN§ neste Estado. Após análise do íormulário, foi verificado que o porte e o

potencial potuidor do empreendimento sáo inferiores àqueles relacionados na Deliberaçào

tr,iormativa COPAM Ns 74, de 09 de setembro de 2004, ou sua atividade nào está

*nquacirada na referida Deliberaçáo, e não faz parte do Anexo I da Resoluçáo CONAMA Ne

?IT, dê 22 de dezembro de 1997, nâo sÊndo, portanto, passível de licenciamento, nem

mêsÍfio de autarização ambientat para funcionamento pelo Conselho Estâdual de Política

Árnbiental- COPAM.

Seclara ainda que o requerente náo está desobrigado de obter iunto aos órgàos ambientais

*ompetentes outorga para captaqâo de águas públicas e autorização para intervençào em

ârea de oreservaÇáo pêrmanente e supressáo de vegetaçáo assim como da anuência do

$rqao gestôr em caso de estar situado no entorno de unidade de conservaÇâo do grupo de

r:r*teÇáo integral ou em unidade de conservaçáo do grupCI de uso sustentável.

UBA, 13 de Março de 2013

§uperintendente Flegional de RegularizaQâo Ambiental Zona da Mata

Esta dscteração tam vatidade de guetro anos

fr!

i [í-,rtír l:loí{§râl -- .1{,5[r{lfl{Rl -. tJBÁ1\,ít.;

urcrmíâccpam"rng.gor.br ltomt p;lgc: wwrt.siam.mg.gor.hr

&m,* u, lEFíç*$/!r,{f!tÍ M:8rc!st*1ir(X.iid[§$



WILLIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.9 - Projeto Tecnico de Alternativa Locacional

BELO HORIZONTE - MG
Rua Paraíba,476 40andar
Edifício Monthétie Savassi CEP 30130-141
rel (31) 326l.n47
Fax (31) 3261 6745

snasíLh - or
SCN-QZ, blocoA 5oandar
Edifício Corporate FinanciaI Center CEP 70712-900
TeL (6'l) 3329 6099
Far (61) 3329 6199

wiItiamfreire.com.br



CONFECÇÕES CHILDREN LTDA

sÃo JoÃo NEPoMUcENo - MG

PROJETO TECNICO DE

ALTERNATIVA L OCACIONAL

Av. Coronel Arlur Cruz. 193 - CentÍo -

OUTUBRO 2017

I Tel: 32 3429.2780 - l2 1422.1385

www. vertamtliêntâ1. com. bl

V€,.{- Áo$ierr*al
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STTMÁRIO

J LocALIz,r,çÃo Do EMrREENDIMENTo..................

3.1 ROTEIRO DE ACESSO 4

43.2 ÁRBa »B INTERvENÇÃo

4 LAUDo rÉcNrco DE ALTERNATTVA LoclCIoNlL................. ..................s

Av. Coronel Arlur Cruz. l9l - Centro - I Tel: 12 3429.2280 - 32 3422.1385

,
www, vertambiental,com, br

t
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1 TNTRODITÇÃO

Este documento constitui o Iaudo Técnico quanto àlocalização do empreendimento em

Area de Preservação Permanente - inexistência de Alternativa Técnica Iocacional ao

Empreendimento.

2 rNT'ORMAÇOES GERATS

2.I QUALIFICAÇÃO DO REQTIERENTE

2.1.1 REQUERENTE

2.1.2 TDENTTFTCAÇÃO DA PROPRTEDADE

Av. Coronel Aílur CÍuz. 193 - Contro - Cataguases I Tel: 32 3429.2780 - 32 3422.1385m

RAZÃO SOCIAL OU NOME Confecções Children LTDA

CNPJ t9.77654U000 1 -34

ENDEREÇO
CORRESPONDÊNCIA

PARA Rua Evaldo Lodi, 156 - Cidade Nova - São

João Nepomuceno-MG

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 23K705567 7618307

TELEFONE DE CONTATO (32) 3261-6e30

DENOMINAÇAO Confecções Children LTDA

MUNICIPIO São João Nepomuceno

BAIRRO Cidade Nova

L O GRAD OURO/L O CA LrZ AÇ LO Rua Evaldo Lodi, 156

CEP 36.680-000

REGISTRO DE IMOVEIS Mat.6.228

www,vertambientêl.com, bÍ
Página 3 de 5



I
3 LOCALLZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.1 ROTEIRO DE ACESSO

O acesso ao local do empreendimento, partindo de Ubá, e feito através da rodovia BR-

265 até o trevo de acesso a Piraúba, de onde toma-se a MG-285 ate a citada cidade. Deste

ponto segue-se pela MG-353 ate a cidade de Guarani, de onde toma-se a MG-126
passando por Descoberto antes de chegar a São João Nepomuceno, percorrendo um total

de, aproximadamente, 80 km.

Figura 1: Croqui de acesso ao empreendimento

i.2 Ánna DE TNTERvENÇÃo

Aárea total de intervenção em APP do empreendimento é de372m2.

193 - CentÍo - I Tel: 32 3429.2780 - 32 3422.1385

t

Ê t h3r min

tF{

E}

I'i@A

kdlo âÀ.a

l\esl

lwrÉ1

licrã] Ct:aoueô

trf':E llFôrú

l,::.:,:ld ^i
Itu

Av. CoÍonel Artur

www. vertambiental,com.br
Página 4 de 5
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I
4 LATJDO TÉCNICO DE ALTERNATIVA LOCACIONAT

A APP do empreendimento, no local proposto para intervenção, está totalmente

antropizada, não apresentando nenhuma especie vegetal nativa e plantio, apenas de capim

brachiária.

A intervenSo ,a Área de Preserva$o Permanente deve-se pela construção de um galpão

para amplia$o das atividades da empresa, que será responsável pelo aumento na

demanda por emprego na cidade e geração de renda para toda a região e para o país.

Cumpre salientar que a obra já foi realiza"da, sendo o impacto de sua construção já
absorvido pelo meio ambiente. Procura-se agoÍa, a autoriza$o do órgão ambiental para

a permanência e consequente início da operação das atividades destinadas ao galpão.

O impacto da construção do galpão no local do empreendimento é pequeno, visto que a

ârea jâ é totalmente impactada pela ação humana, não possuindo, inclusive, vegetação na

APP, por estaÍ na área urbana do município, lade"rda por duas indústrias e um campo de

futebol evidentemente subtraindo de tal espaço a condição de exercer sua função básica

definida por lei. Uma vez que já está construído, uma possível demolição causaria

impacto igual ou maior ao da construção, não sendo possível, apesar disso, o retorno da

área às carateristicas iniciais do terreno.

Por se tratar de uma obra de baixo impacto e ocupação antrópica consolidada, a atividade

é passível de licenciamento desde que o empreendedor realize as atividades pertinentes

para mitigação dos impactos gerados, conforme proposto no PIIP e PTRF.

Apresentamos, em Anexo, I-audo Tecnico do Engenheiro Civil Milton Salgado Filho, que

demonstra a não existência de alternativa locacional no terreno, para a construção do

referido galpão.

Nesse sentido, concluímos que o local selecionado e a situação evidenciada pela já
construção do galpão, apresentam-se como favoráveis à liberação para operaSo do

galpão pelo empreendimento, sendo o único local possível do terreno para tal construção,

não existindo, portânto outra alternativa locacional que melhor se justifrque.

Sendo o que apresento para o momento.

São João Nepomuceno, 05 de outubro de2017

'íd,fr*.t (/,"vt/r.ê^

Av. Coronel Artur Cru*. 193 - CentÍo - Cataguases I Tel: l? 34a9.278O - l2 3422.1385

-' \...i

Paulo Roberto de Oliveira Júnior
Biólogo

www , vgrlambiental.com. br
Página 5 de 5
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o8l03?O17 lmpimirÂRT

§erviço Público Fedeml
coil§El.lro FEDERÀL/COHSELHO REGIONAL DE BTOLOGIA -

4A REGIAO

Situação: TRABAIIIO EM ANDAMENTO
11"""

08/03/2ü17 1l:04:43

anoreÇÃo D€ REspoNsAarLrDADE rÉcrtca - lnr
li*, 

,or,ro,,oo

lmnrimlrART

COiITRÂTADO

Nome: PÀULO ROBERT0 Df OLIVEIRA IUNIOR llReqistro CRBio : 076544,r04-D

CPF: 053S5166692 llret, :z 88265058

E-ma il: Juninho_kta@ya hoo.com.br

Endereço: R OFELIA RESENtr n"o 682

idade: CÁTAGUASES llBairro, MENEzES

llúr: Mc

COíITRATANTE

Nome: CONFECÇOES CHILDREN LTDA

Registro profissiona l: llcpr/ccc/cNpJ | 19.72 6.s4U0001-34
Endereço: RUA EUVALDO LODI

: SAO ]OAO NEPOMUCENÔ

36680-000 llur: ue
Site

DÂDOS DA ÂTII'TDADE

Prestação de Serviços - Execução de esb.rdos, projetos de pesquisa elou serviços,
ode

o: O - INTERVE OEM DÊ

nicípio do trabalhoi lo tr. da sede
,ENO

de Individual
conhecimento; de Meio

EMDE INTER DEda atividade ntr
MANENTE DEPLANO PRfiENDIDA DEPROTE-rO(PUP).

FLORADA E DE 5REFERENTEÊSTUDO LOCAC1ONAL,(PrRr)
AREAEFt DE NÀFERIqANEI{TE

de horas: 100

Â§§$TÀTURÃ§
Para verificar a

autenticidade desta
ÀRT aaese o CRBio*
(}4 on§nc em nosso

§teedepoisoserviço
Conferênsir de ÀRT

D€daro §€rarn verdadgirae as inÍormações admaftM ll ,+r: .c)/ r^l I i'l

ll É,"/-'^a^'\rll nssinatuiíe carimbo dõ contrabnte
de bai:ca por distnto

Âssinatura do profissional

Data: I I

Assínatura e carimbo do

solidtagão de baixa por mndusão
Declaramôs a conclusão do trabaiho anotado na present€ ARI razãô

qual solicitamos â devldâ BÀIXA Íinto aos arquivos desse CRBio.

No do protocolo: 2lO65lt{ET

Data: i / Assinahrrd dc proÍissional

Dahi í I Assinatura e carimbo do contratante

Data: I I

httpr/app2,i rcarpn€t"oorn.br/ap/i nccrpttiB0&dl/prinorpal 1t1



I.AUDO TÉCNICO:

São loão Nepomuceno, O1 de t{ovembro de 2017.

REQUERENTE : Confecções Children Ltda. CNPI :l9.Tl 6.54U000 1-34'
ENÚEREçO: Rua Evaldo lodi, no 156. Baino Cidade Nom efu São loão Nepomuceno /
MG. CEP: 36.680.000
DATÂ DA VISTORIA: OUllI2AÜ.

De acordo com vistoria realizada "in loco" nas dependências físicas da empresa
epigrafada, foi constatado se tratar de uma empresa de confecções de roupas

composta por varias edificações, localizada no perímetro urbano da cidade de São João
Nepomuceno e em frano crscimento, gerando empregos e renda.

Na ocasião da vistoria foi verificada a consfrução de um galpão em estrufura de

concreto armado com lajes neruuradas e cobertur:a em esirufura metálica como
ampliação da Emprsa, edificado parcialmente em Area de P,reservação Permanente
(APP) às margens de um ribeirão, caracterizado como ACRESCIMO e devidamente
representado pela imagem aérea obtida pelo Google Earth.

L.Ç(ú

i. FEà€TM

,çtu1t4

Engenheirc Civil Milton Salgado Filho.
Formado pela Faculdade de Engenharia da UT'JF.

CREA/MG: 49.640/D.
miltonsalgadoÍilho@gmail.com - Tel:(032) 99963-6571.

I

Confecses Children: l-A: 21o 31'40,91" S.

LO: 43o 00'55,55"O.

conrecçôes çxILDREN LTD I

Av. Noêmia Procopio Lour€s, no Z}3.Aeroclube. São Joâo Nepomuceno. CEP:36.680.000. I

./

r f
t'lú.' I

i

*
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ffi
Engenheiro Civil Milton Salgado Filho.

Formado pela Faculdade de Engenharia da UI'JF.
CREA/IVIG: 49.640/D.

milto nsalgadoÍilho@g mail.com - Tel : (032) 9996M57 1.

Ressalta-se que a oqlpação parcial da APP se justifica pelo fato da inodsüência
de alternatÍva locacional Fm a constru$o do acrÉscirno necessário para a
devida ampliação do empreendimento. Chama-se a atenção para o fato da APP ser
caracterizada por vegetação rmteira de pastagens, sem nenhum tipo de árvores nativas
ou planEções e que não existe outa opção vÉvel para a consUtção do acréscimo
senão a que foi utilizada. '

Por ser a expressão da verdade, subsoevo o presente Laudo Técnico que segue
aconpanhado da respectiva AnotaSo de Responsabilidade Témica - ART junto ao
CREAiMG.

Atenciosamente:

ãry. Clvil *lgado Filho.
CREAfiÇG:49,ffi/D.

Av. Noêmia Procópio l.oureq no 223. Aeroclube. São João Nepomuceno. CEP:36.680.000. 2
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T]fl*,ffiffi ]3; - 
^Rr CREA-MG ÂnrÍb obra ou servie

14201700000ql4rr268Ít
Regbnal de Engenharb e Agronomia de Írlkras @rab

via da Obra/§Erviço
nágha Ul

RNP:1t103435561

Rôq$ro: Od. 0. 0000049640

CI{PJ: 19. ?76. 541,/0001-3{
Nq 000156

cEP:36680000

1. Rêspon3áyel TécnEo

MILTON SÀI,GADO FrI.HO
'ltub pírÍb8lonal:

EtrGEISEISO C§[L;

Cútráo:

lraor 3oo,oo

3 Dsdos dâ Obra/§il1ço
LogradouÍo: Rt A Elr\râlEO IODI
()lnpbírr!flto; fúnnEO
ooaoe: sÂ,o goâo twpoalewo
Dce th Íríclo: Ol lt].l20í? kblo ds tóflnho 29/L2|2OL1
Fhe&lâíle: CCiIRSIâL
Ropíiiràb: CONrEC@S CExIiDREt LIDà

LIDA

Flaím: CIDâDE lElIÀ
l-F:lG

OdcbÍdo qn:

rpod€coíirrsranta: PESSÔÀ ;rrUÍOrCn DE DIntsrTO DRIVàDO

BaíÍrr CIDIDI IIUPA
t.F:TG

Nl 000156

cEP 36680000

o,,lPJ: 19 . 776.5{1/0001-3{
{Alivilad€ Técnba

1 - E GC1ÇâO

IrÀUDO, EDIFTCÀç&§, CONSt.lJ"\rEli[ P/ EINS CCteRCrÀrS

O,lantldatla:

1-O0

thidade:

un

ÁfôadrllÊfcdas atúids&s técnb6 o trüi3siond (Evêrá pocêdeí a t$xa deata ÀRT

ãOtoracôéIrm-ffiÉõ-*B À @âçáD DE lpp ER ün' Etrrcãçâo crerÀr..
=- ê Olclsrções

7 EÍllidde (b Clessê

SI}IDICÀEO DE EIÍEEIIB TROS IÚ ESEADO DE MffÀg G3I ' A âRt ô v8t a aorüüta qüaro eúlda, ndiÍlr TEnttE.o do émgDvrrlr
rro peúErto o{ ooníãtrdatr aat do CB
- A rut$tlddrda ded.docuÍnÍto podiçyernadt no llcI Àrinüturar

acime wconÍ..qg-tí
-À dt

üâeü o oblÍlYo dcdo6ínlro rrltãrb mlríud.
VÀIOR DÀ OBRA! R§ R§30.3}',00. ÁR§À [E ÀTU{ÇÃO: CIIII],,

R{P 1403.35361

CNPJ. r9.776 EcLlí\illo

DElrcsÍEm

Rqbirads círi: 0 1 \blor P{o: i{§o Númêro: 0 068819

ConpBncnto: IERREO

'co*o: sÂo goão tgsoírcEfo

.rdnádr d. §T froÍErbni ê d,o



WILLIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.10 - Ofício elaborado peta SUPRAM ZM, não entregue ao empreendedor

BELO HORIZONTE - MG
Rua ParaÍba,476 40 andar
Edifício Monthétie Savassi CEP 30130-141
rel (31) 326n47
Fax: (31) 3261 6745

aRAsÍLn - op
SCN-Q2, blocoA 50andar
Edifício Corporate Financiat Center CEP 70712-900
TeL (61) 3329 6099
Fax (61) 3329 6199

witliamfreire.com.br
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WILLIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.1i - Confirmação da apresentação de estudos de ausência de atternativa

tecnica e locacional

a

BÊLO HORIZONTE - MG
Rua Paraíba, 476 40 andar
Edifício Monthélie Savassi CEP 30130-141
reL (31) 326irn47
Fax (31) 3261 674s

anasÍLh - or
SCN-Q2, btocoA 50andar
Edifício Corporate FinanciaI Center CEP 70712-900
TeL (61) 3329 6099
Fax (61) 3329 6199

wi[[iamfreire.com.br
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WILLIAM FREIRE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Doc.12 - Matrícula do imóvel

BELO HORIZONTE . MG
Rua Paraibâ, ,Í76 40 andôr
Edifício Monthélie Savassi CEP 30130-141
Tet (31)3261 7747
Fax: (31) 3261 57,í5

BnÂsíLh - Dt
SCN-Q2, blocoA 50 andàr
Edificio Coeorate Financiat Center CEp 70712-900
ÍeL (6, 3329 60e9
Fôr (61)3329 6199

williamfreire.com.br



REr'úe[-lgR. FEDERATIvA. DtI tsRAst

CartórÍo l{nop
Reglslrc ürrll de lnrúvels

so g!§tça 
"{ e-§âs -J.s-âÀ8sre$!rEg!§-:*tlq

Bel. Luís Cláudio Knop
{OnÊiãl}

t§ st1 fi tlÉ:§tâ adr:, rrâ fdua Jr:lrrquim dio Ch r1rtntr
i'uthtuid* por {Jh:icttra dus l}intos, que merie nü seu toeio nrais #u n'}Êrlos I2.?64.00 ntefi,os quad §. e Gr"le sr
*:rc{l1ira ent üontultl côm os vendedores r, confiô::tânilo pela fiente conr a citada rua, pelos fundos divisa con:
lqito da linlra férrea por ufil nlrir$ e ce:'§as de arâm§, pot u:n ijcs lados divisa con.r irrróvel pertencente ii l{*ii
I*u*viár'ia Federal S..À. §etnr da Ilsn'ada de Fer* i.eopoldina, p$r rl,t) n)urô e por outr:* iado divisa cat::
:ihcirão que àtrüvessâ es$a cidade, cont süas srryidÕe.s e benfe! tfir'ias, inblLrsive unt côrmodo coberto de jaie cie
.irrrL'r'rtô armado* tuclo consoante Registrei rie lmóveis de n'L-le orclen: R,:-t.)f, m;ltrícula ?*ü54, lavlad* nr: L,ivlo 2-,r-l], Í]r.1*7 * n" de crclen: 14.72L, Livlo !,§, Í1s.?11. PROPRITi ARIOS:.el€re*

Ii [:Mlt.,to ÀÇt,Io.
-.roÃCI &ÂTI§TÁ i\GLIO fl §U:\

\It:1-,1:l1iR t-t UÂ HELE;\Á DlI§§ljflOI(} ÀüLIü tf Oficial §ebastiâo Luiz Knop.

lt:ül:'1"??§: coMrRo-Ml§o . Qs cÕUf,RS n yÊNrr,q:- I)ÀTA 29/il§1r.99s. rIrqMIgsORtÂ
ÇÍ),1'lPItADOBrl:'JULIETA ÀUíiUS]"A TORRE§ nfn»nlnOS, brasileiln. sotreira, nrrior,Iffiããil. *
iitir:iciliaçie nesia cidirde. CpF n" 048.5CI0.8461?3; Cr§i.500.000.üü (hurn nrithâa e quir{rcntcs lnil c*reeiros}.
irügü§ tl.ll trnecla c*rrente do pais. da seguiltte fortr:a: Cr"§"1S0.t100.0ü pagos l')o ütô cie assinatur.a clo present*
.(iiri|i1tô. e o§ lüsiâlliesCrÍil.{Jtltl.ü00,{:rü ít serenr pâges r'}i) dia 1: ele Âqr:sro do corrente ano. Irtfg.MtTsNJs§\iljN[]tr{}Of{§§;- J{)ÀCI BA"fl§TA AGI_I0 * si,* **tro.a »., LU}.IÁ H&LtiNÂ DES§UpOIO ÁÇt,t{l"
li:'nsiieir*s, casad*s' ele cotttÍrdot'e ela comerciária, CPF u*t162.998.2361{.}0, residentss e cltirnicili:rdo-t n* il"ifi ijs
.lairr::trr; ll§1iLlO ÂLGI(), brasileiro, solteiro, nrâiof, operadorde c*ntputador., üpF n"420.gü6.?171j4., residcr,te
' ci'rn':rci;i'rel* nn Itio iÍe.laneiro, ltesle âtô devidarle.rrte reprcsentados por ssu pal Sr...loâr: Aglia, l:rssilerro.
i':tsr'"iiii:. a1:os*ittaio. r'esidente c donriciliad* nesta cidaile, na qn*liclade de procnrador ilaqueies, c**ssil*l*
Itl:ttiriil"iütlÍr; priblicr: cle procuração lavradü r:o (artol'iodo i'' Oiici* deste fsro e üümârca, livro ?§. f'[s.4$\Ju,
ir"isl:rcÍÜ n" I, ailui sir:rrplesrt:ente denorninacios pmmitentes vendedores. fqEMÀ,DO.,flTIJI,p,- Li*rrrr',"nrolrariitttl'u.l.ieConrpr*miss<ld*(lor:lpraeVe:tdaiie[rr:rivelL,rbanildre,conrí,irl-tras
ilrvitj:intcrlte lecartlttridas. e deulars cláusr:iar arçr:ivadas nrst* Cartóri* (} rrfirial sebnstião Luiz I(ni:n.

MATRÍCUIA
REGI§TRO

§ÊRÀL
OÀTÂ

Llvno llü 2
Êrci^tÂ H'

csüt't

íCON'I"INIJ Â fiÂ ftCHÁ Nê t)l Vo)

0Í



REFTU BLI TÀ F§T}ERATIVÂ. DI] BR,A.§ I L

;{}3:.t.??5:
li&{l}RIiEr*I)

tartório l[nop
§cglstrô üerâl d. Imúr.els

§oçraraa dg.§âo {oâo [epç,nllc§:rlo: l]IS

§el. Luis Cláudio l{nop
{0rlc}nl}

(CON'l'In*UAÇ O DA }:I

Ç0MfítÂ -!i rlEN?*:'I)ÂI'Â
I §{IINI'OS I MOSII-IARIO§ LT§

1)

2§/t)2120{r8. ÂI}§§IB§§L§:- .,ARDIM IIARMONÍA
Â. inserita no CNF.I soh ô it" 0Ô.?88.69?/0001100, conrr: sede

i:rr iL«irvin §ii*.lril* - Descnirello. Km ü1. rro iocal cltanraeio Ilos Vista e §anto ÂntÔnio. nesla eieJade.

:i;lr*senlrda p(rr suil adntr;risrrada;a (llrristiana i-'ürriatrtia l-eite lvlalqrtes Vtatrtta. brastleira. solteira. rnaiot'

cn:pr*sária. r:arteira rle idcnridade nr'9.944.218-4 -- §§PlSl'. CP!" n" ú11.11?";66-68, resiilcr:le e <Jun:iciliadir na

li.ua Daniel §aLnrer,.to. no ll3. centro. nssta cidade, de conlbrrtidade cür1r o Ccn$ets §ocial de Constituição de

)riir:s ürr*is si:lr o n" illü?{;{)qi(}-2, crn ll1fi5l2i}0+ HtOl:Ut,r- §{lXL§§-l§ilRB§Q xiluatia *a fiti,1
./{}".tgli,l.}d {:LÁí:t}t{t Clí-L4I{i§, üesta cidade, arlredan1lÊnte cÔnh*cida pi:r Chácara dos Pintos, que rrrede no

r,:ri l*li,* l.?"?§{r.0"íl llletrss quadrados, ur:nli'arttardo pela frsnle tsnr a cirada rua. pel*s funders divisa conr o leita

;i,: llrhu f*rca por un1 r11§rü e cerrâs de araure. pôr'utl1 di^:s ]adrs divisa com imotel pertencente a l{ecle

i:el'roviária Federai S.A, §etar da §,stradn de Ferro Leopoldina, por urn r'!'ruro e por ôutro ladr: div:sa cüDl o
ribr:ir:âo que atravessa essa cidade, com suas servidôes e benibltorias. inqlqsiyc. um cômodo coberta {ie laie d*
eonrretu nrmado; Havida vide registra supra B:Ql. VÁtr,OR:- ItSt0l"00CI,,CIS (Cento c um mit reais), pagrtvei

$*1a nm:"reira seguinte: RS26,000,ü0 (vinte e Seis rnil reais). nesle at$, ãtrâvês do clreque n"'000{}06. com iSarr:tt

Ilradesco §,'A" agâncía 2444-9, desta cidade. ,je enrissão da r*rnpradoJ"â. que a ver:ciedora declara e c.or:J'essa haver

l'ecchiejr,r d* i;ontpiadilrâ, c ô saldo lestante dc It^S?5.ü0ü,0ü {setentâ c cilt(.,: nlil leais}. ent 1.5 palcelas lixas.
iri*r"rs;tis r eor':seculiva.§.:rt valol de R§5^tlUü"0* {çincr: rlil i.enis). cada snta^ ver:cerrdo a prinreira em 15 iqirin::e}
i:* f rrr:l:o dr I i)07 idois tTll! e seie) e as rJsntais errr igrritl iira ll*s fiieses sulls$qil§nle§. relrrcsentâclits por li
iri!:ti,r-§l rlot{is plc}n"iissrtrios pro solulc.r. de ertrissâo da c*ntpraduia a íarro;'da vertdednra. motiva p$r'que e dad* §

i:r:i::1:rnd*r'tt plena quitação. lIi., jt§Ml'l'li:vl'li:. .rUl,l§fA ÂUCU§'l'Á l'ORRli§ Oli MlllllilRü§,
i,.r';lsiir:iril. solteiril, ilpnsenÍada, carteira cle identiilaile n'M-3.(i6?.515-S§i)l\4ü, CPf n" 048.500.846"??,lesidentc
;rr li.irii C+n':eldadrr .lose §oare:;, 1S(:. Certl'*. i1§stà crdade . I"OllMÀ DO l-11't]LO:- Hscrilura PúLrliu* de
( r;rirFri) * Venria, dr::adl ,3e l§ de ilIaio de l.{}{}?. lavradn no l"iv:'* de.]ti*taqn" Il4-N, folha* {X}8, peio ]-abtliô*
§ rri-.sti luto cirr §orrr

]\{ulin de Álr:reidn
;r' (}fi ciesta Clnn:alca" §ergio l,uir. Benetti. A Oficiala substituta Rier ;\lr,es

MATRíCUUJt 4.72§
RÊGT§TRO

GERAT.
§ÂÍÂ

Llvno No I 1
ficHAl

o vo

:\\.:{J4:4.?2§: l}41'A 2}/t}?/?.SCI9. Vll}§ MK§lüruÂL
t'I:ttil1r1r',i{i ÂcI${À, ui\.t "l'Rk:§ ÀRuns. Á,R84 ttl,- t,l
1.i.9(.§. ÁRtii ttz'- Llvlt0 ?-13-ü, Fl-§,]z§. rtv:sl. ll;l
t:t.§.:.\f]. Àv:üt, l{ÀTILicul.À Nol3.91§. Â (}tlrisls sul:siir

§§§\v*u$u

Dli§Ct{t'l'lv{J DIr: l}H§DCIBIrÂMUNI'O ü{}
IVRO ?-li-ô, §L§.??8, AV:01, §,IÂ1'RÍ(;1J1"".\
1'nic{1t,,"\ r3.994. ÁnCIrr (}3.:- Lt\rRü 2-tt-{},
uia I{izl Àlve*.M

.4'j

Y
§)

' §lo Jo!§

Íds: ira â!-tvÍ.

I

I

i

I

I

P*der Jd*ci.Íià;

§o'lultr lulidrdr dnlt{ §dâ rla l*. hüt$r:Ílrlbr.tillttl"iuê.br



REPúeurEA FEDERATTvA tlct BRAStL

c"*.§*g"ffiop'
Gornarça {e §áo Joâu l{eÍonr$ceag " iiÊ

§el. Luís §Íáudio Knop
{0íiclall

MJTTRÍCUUT
OÀTÀREGT§ÍRO

GERÂL

LtvRo lto 2
FiCHA

o'l

II}I0VEL:- "ÀRSÂ Ll.":- Medindo fR§ltlT§:- !3.tL metros em rês segmsntos:- l") partindo da rateral direita,
segu* 3516? ms até forrnar um ângulo pâÍê â direita; 2n) segue *9JJ ms ate fôrmar um ângulo parâ â esquerda,
confrontando nsstes dois segmentos com MAF-Farticipação SÁ, 3o) segue §;§ ms até a lateral esquerda,
confrontando com §anta ll{artha; fUN}§§:- a.}""fi. metros enr doig,segmentos:- l"} partindo da lateral direiu.
segue iS.32 ms até Íbrnrar um ângulo paÍa a direita; 2o) segue L3045 nnetros até a lateral esquerda, ccnfronrandr>
,iestes segmsntos com o ribeirâo §ão ioãs; LAüO DIlt§lTQ:- 8615! metros ern dois segmcnlosr- lo) partindo cla

linha ,.1e frente segue 8,§t ms ate formar um ángulo para à direita, 2o) segue ?7,91 ms ate a linha dos fundas.
canlionlando nestrs segmentos com o §{angueira Futeboi Clulre; L$DO E§OU§R§}§:- 1S,3.$Q metron em t:'ês

se.gn)en{os:- l") partir:do da linha de frentc segue §I,8{ metros até formar um ângulo parâ a esquerda;
ronfrontando çom §anta Martha; 2o) segue 3.92 ms até fontar unr ângulo pârâ a direita; 3") segue 108.0{ ms &te s

linha dos fundos- ccnfrnnnrrdo nestes segmentos cüm & 
-'Ársâ 

02", ton] a área total de 3,?82.71 metros
qui:drados; situach â RUA JO§II Dn ARÂUJü ptN"f0, nesta eidade; pF§§RY-À,ÇÂq:- Q.aqsjsso n esta área

aR T}E ÂRAU
Jr:aqrim Cláudio Çhilvesi;
il11:3t4Jll0t)9-DE 24107/2009. ÀRT§ 4" E §'. NP_§E§UII,IT§ I'§OF:- ÂRT. 4":- "Fica estsb*lecido que os

*rmpradores dos lotos, ficar§o responsávais pela construç§o de seus respectivos passeics devitlarnente
;rlinhartos rom o logradouro públi*o e de conformidade com â Prefeitura Munieipal, Ressalta-se qse {r

hnbitc-se das futuras edificaçôx, somente serão liberados qutndo toda obra estiyer concluida, íneluindo-sc
c passein do logrndouro"i ART: 5o:- "Desde j*, Íica a Prefeitura Municipal de §âo Joio Nepomuüen&,
ir*nta de quaisqusr Êncârgos e obrigaçôes rrriunda* de qualquer infra eí;trutura, Íicando de inteira
responsabilidade dos proprietários"; l"Íavido por titrio d*r,idamente transcrito no §eniço Registrol Knop-
Registro üeral de lmóvçis da Conrarca de Sâo Joàr: Nepon:ucen<i-M(i, no L.ivro 1:&§, Registro fleral, fls. 37§o
*c,h ü no de ordenr R:03, i\ilaÍrieula 4.725; PEOPRI§TARIÂ:- JARDI§{ HARMONIA
EMPREENDIME§TOS IMOLIBIÁruOS LTnÂ. A OI'iciala SuLrsrittta Riza Alves Marin de Alnreida.

ÀV:01:13"993; D§§QOBRAMEN'['Í]:- t ATA 29i0?/1.0{l}. R[OqqR§,l.iTE:- JARDIM HARMONlA
IISIFREENDI§MTNü§ IMOBILIÀRlO§ I,TDA, inscrita no CNPJ no 06.288.69?lü0ül-üú, com sede na

rod,:via São Joâo Nepomuceno, Km 01, no local charr:ado de Boa Vista e §anro Antônio, nesta cidâde,
representada por sua adrninistradora Christiarra FemaRda Leite Marqües Vianna, brasileira, solteira, maior,
empresária, cafie.ira de identidade no 9.944.278-.{-SSp1Sp, CPF no 611.117.166-68, residenle e domiciliada na
Rua Daniel Sarmenlo, noll2, cenÍro, neste cidade, nests âto.representada por sua procuradara MARIA DE
LOURDES FRANÇÂ, brasileira, soiteira, maiôr, auxiiiar de esuitôrio, CPF n" 334.21 1.026-00. carteira de
identidade n" lví 2.655.0?3, S§PiN'iC, residente e domiciliada na Rua Dom.lustino Juse de §antana, no 104. Bairlo
Sania Rita, nesta cidade; REOUEBIDO:- SERVIÇ0 REGI§TRÂL KNOP-R§§I§TRO Ç§RÀL D§
,hI(}v§t§ DA CüI!ÍÂRCA D0 SÂO JOÃO NCPOMUCENO, representado pelo seu titular BEL. LUIS
CLÁUDIü KNCIP. fORM$ DO TII'ULO:- L'lemoriai Descritivo de Desdobramenrü de TemcrÍo t]rbano.
datado de l§, de .Iulho de ?.009, eiaborado pelo tdcnico em EdificaçÕes Luis Fernandil
i?84?,rTD e pelo eng. Civil Marcus Pinrentel §inl'roroto CREA l?.032.0, aprovado pel

1.3+4i2üCI9 cle ?*10?/20Q9, assinad* pela Prrfeita lvlunicipal Édniéa Moreira Machado e
1Jenrique R. Vitoi, CREA 42,3q2iü. A OÍjcialn §r:bstiruta ltiza Àlves Marin de Almeida,

Araujo Fuíado. CREA
o Decreto Municipal rr"

Sec. Obras Luiz

R:02:13"993: Ç-QMPRa,§ VENDA:- D.A"fA l8/09i3.009. AIIOUIREIiTE:- MAF PARTICIPAÇOE§ §.4,
pessoa Juridica ,Je direiio privado, conl irltiaro arquivamento arquivadn na JUCEMC sob o no 39?2078 enr
21,'081'2008. CNPJ nÔ 47J29.34510001-20, estabeiecida na Rue Joaquirn Cnrz, no 479i 13" Bairro O.swaldina. nesta
cidade, representada neste alo por seu Diretor P,I.iDRE FURTADO SILVA" brasileiro. solreiril, ntaior, empresa-
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4dt" e,S I.* ds l,*i *.§Xsl?*
{vÁLll}r\â§: 3*{f ft tãcTÂ} g}tÀ§}

,'lrl

i\ I i. i. t."ri*:r

piesá,ric,, §ârtei ra ,.1- identidade no ,YiU 808 1 06 SSP IMC CPT no 064 õo 66 97 rÊs idente dorn iciliado

ô R J 0aq ltl Cruu, no Osvaltiina" nestâ cidade; rMÔYEL CIB:IETO:- À êR§Á 0r âcrma descrita

cârâÊterizâda ?&Ef0 r* PAGAJYIüIITü: QÜ§,. o irnóvel ohjeto trân sação endido pelo pr§ço cei-tô dp

$60.0ü0,00 (sessrnta nil {e& is)" pagáve pe la mâll* lra ssgu inte: R§ I "000 ,00 d*zessçle mil reâr §), ne$tê âtoo atrav*s de

Áç e}ll issâo da c0nl pradora de l1Ê c/ Cai §â Haurtôrn tcâ Fecieral agêrrcia 0§? desta cidade o saldo

r*slâfite de R$43 .000,00 '(Quarenta três ntil reais) enr ül: iduas) parmlas {'ix â§o sendo a pri rllerrâ nc! â lor de R$?l .00CI,00

(v e três ml re8rs venccndo el]1 ? (deze.ssete de Ou ubro de 1 009 d {}r§ rnr e l1 ove) e a eegunda u llima n0 valor de

l1 $20 000 ,UU ( t1 t1l il reals) vencendct ein 1 d6zessetÊ) de l.ioYe nrbr <l de 009 doi s n'] il n§ve ,, representadas po

d ua§ $otâs pron] t§§0Ilas de et1'll ssao da üsnt pÍâ dora a favo da rün ded tll 'ãf §t§.-§§ráL§rrlrs§9!-§lQ' motivo nor que ó rtrê*r

ÇçsrlDÀq

lendêdora. iurto á §ecr§l"arif $t Beceitr Federali

o

J u ti i-c i á ri-a d_p...§stq.tl ojle Mieâ§-l§grâi§;
CEBTIDAS

TRÂNSMII'ENT§§:- JÂRDIM H

IIM}REEI{DIMENTÜ§ IMO O§ LTDA. sociedad* ernpresarial. CNPJ no ü6.288.692/0001-00. com

úirima alreraçâo contrat$âl registrada na JUCEMC sob o nÔ 3?97815 ern 22110/2007, com sede na Rodovia São

.lnâo.Descobedo, Kr:r 01, no local chan'rsdo 8*ia Vista e §ant* AntÔnio, nesla cidade, repre§entada pol süâ

adrninisrradora CHRI§TIANA FERNANDA LEITE MARQUES \rlANNA. brasileira, solteira, maior,

empr'esária. csrteira de idenlidade no 9.944.??8-4 S§pi§P, CPF no 6ll.ll7:166-68, re§idente e domiciliada na

iiua Daniel §armerrtc, no ll2, Cenrro. nesta ciclade. rtêste âtü reprssentada por suâ bâsl&rte procuradora MARIA
Ds LüURDES FRANÇA. brasileira, solteira. maior. auxiliar de escritório, iarteira de identidade no §4 2.655.073

§SPIMG, CFF n* 134.211.0?6-0ü, residente na Rua Dsm iustino José de Santana, no 104. Bairro Santa Rita.

rresta cidaden cünforme procuraçâo lavrada uestas Notas Livro 52-P fls. 087 em 27t02ftA09" FORMA DO

TITI;I*CI:" Êscritura Pública de Compra e Venda datada de l0 de Sgt§.t§,bfo de 2.009, Livro ll8-§ fls' fr)6/t/"-,
pelo tabelião substituto de §erviço Notarial Cartorio do Io Oficio desta Comarca, Sérgic Luis Benetti. A Oficiala
Substituta Riza Âlves Marin de Âlmeida.
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