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02/04/2019 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N°  do CPF: 566.878.776-15 

Nome: MARISA BASILIO PAULINELLI COSTA 

Data de Nascimento: 19/11/1959 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 16:38:00 do dia 02/04/2019 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 7900.22A6.E1CF.ODC4 

• 
Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.546, de 13/02/2015.) 
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t: 02/04/2019 Emissão de 2° via de Certidão 

BRASIL Acesso à informação 
4.0”1 

Receita federal 
I

Participe I Serviços Legislação I Canais 
1 

 

CERTIDÃO 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: MARISA BASILIO PAULINELLI COSTA 
CPF: 566.878.776-15 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendâncias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://sow.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:04:20 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/59/2019. 
Código de controle dacertidão: 2C4C.93D8.534A.C392 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

 

Nova Consulta 

 

Preparar página 
para impresao • 

 

   



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

01/04/2019 

1 
Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

30/06/2019 

NOME: MARISA BASILIO PAULINELLI COSTA 

CNPJ/CPF: 566.878.776-15 

LOGRADOURO: RUA CAMARGOS NÚMERO: 277 

COMPLEMENTO: CA BAIRRO: NAÇÕES CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LUZ L/F: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para favratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão 	somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do na), prevista no artigo 39 do Decreto 43.961/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na Internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000324906111 

• 

• 
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Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 10/04/20.12$92_1mIn (52, 
,mite 

Número 	Validade 
892 1—c10105/201;)3 

    

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / Razão Social 	  rMARISA BASILIO PAULINELLI COST CPF: 56687877615 

Aviso 	  

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à  	Finalidade 	  

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Contribuinte: MARISA BASILIO PAULINELU COST 
Endereço: Rua CAMARGOS, 277 - Bairro NAÇÕES - CEP 35.595-000 

Código de Controle 	  

FCWJVQ3E9LJZSRRZ1 

A validade do documento pode se diri.01ád.0..;i6,site da Otéteitúrá por meio 'de código d controle informado 

Luz (MG). 10 de Abnl de 2019 

Avotilda L00,1011 Penlinc15 153- Mcesanhor Peneira 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MARISA BASILIO PAULINE= COSTA 
CPF: 566.878.776-15 
Certidão n°: 170155130/2019 
Expedição: 01/04/2019, às 09:14:15 
Validade: (271972019?- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MARISA BASILIO PAULINE LLI COSTA 

, inscrito(a) no CPF sob o n° 566.878.776-15, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) ,dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



PERIODO 	VALOR 
39,19 

CONSUMO QUANIIOADE R' DIAS 
1 

: 	RESUMb0A'SA CONTA-DEU/KV A-  ISIMAR ' . 	IMPORTANTE PARA MARISA 

VALOR 

RS 59,93 , 

. SERVIÇOS 

p. PLANOS cowntA7Aoos 

MARISA BASILIO PAULINELLI COSTA 
CA MARGOS, 277, CASA 
NAÇOES • 	. 
35595-000 - LUZ - MG 

COF/CNP.1: 56667377615 

CUENTe 133611743 

ACESSO: 3799014-4141 

104 COAM IA 
Ave* Gaba9OLU71141.18.1.2.14 

OelvALlenfol • Reto ~Dente - 
CAP/c04206.050O0L940 05.22656110046 

(Mi a, LIVAt 04.2D6D5O0001-80 

R$ 59,99 

VENCIMENTO 

10/04/2018 

EMISSÃO: 19/03/201B 

POSTAGEM: 28/03/201B 

NÚMERO:3348133299 

Dr—EINTO AUTOMÁTICO 00000000163611743016) 

VEIA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA 
PLANOS CONTRATADOS 
'Miara qtt• leudone oferece 	 FRANQUIA 
TIM Controlo B Plus 17931144141 (038/1465/ 
SMP) 
TIM !link (ladino) 
TM Banco Virtual ('iedum) 

1 	 9.90 
110.90 

! Total de Plano' Contratadas 	59,99 

. 	ENDEREÇO FISCAL I 

MARISA BASILIO PAUUNELU COSTA 
CPTICNPA 5668737761.5 
[AMARGOS, 277, C4SA 
NAÇOES 	j. 
35195-000 - LUZ MG 

- 

Página 1 de 1- 

GOTA FISCAL OS SERVIÇOS 
133 TELECOMUNICAÇÕES 

RUMEM> 030.82438i-U3 

.: 	Min ColulAr 5A. 
Ar. RaJa Gebaglia, 1731 PI:115,1,1113  Bolo Ilaarao19 M13  

CNN: C4.206.050/0079-40 -1.E: 6N65693000 

311155/40:19/113/2018 
REFERÊNCIA HM/2013 • 

PERIMO: 19/02//013 A 19/03/2013 
CFOP:S307 

VALOR 
39,19 

' 	TOTAL 11M: 39,19 

.-, 
	 • 

1045 	 Alíquoto V% 	Raso de Cálculo 41115,19 
	

10,59 

PISKOFIN3 Sortis" do Telocam - 	 Aliam*, 3,65% 
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Relentado ao Mim F3E0.913E.F32E113DILC000DP5D101F.432C 
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IMPOSTOOM 	 ALIQUOTA RASE DE VALOR FIM: 	85A27 
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EMAIS  DETALHES DA SUA C NI: Mn—)  

Você pode ver suo conta detalhado online, com todo o 
comodidade e segurança. Consulte grálicios de consumo • 

e mulice mais! Sempre que desejar acosse meutim.com.br. 

[emiti de Atendimento: 1056 

CONTA ONUNE TIM 

Mude agora mesmo para a Conto Online TIM. Elo ê prático 
e seguro e só você consulto a revés do Meu 1,M. Você 

receberá notificoçaes quando suo conto estiver disponlvel e 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE LUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS 

- 164 

REGISTRO DE IMÓVEI 
REGISTRO GERAL 

MATRÍCULA N° 	13.045. 

Imóvel: Uma gleba de terras com área de 87,27,04  hectares (oitenta e sete hectares, vinte e sete ares e 
quatro centiares), situada neste município de Luz/MG, no imóvel rural denominado Fazenda Roraima, 
contendo acessões artificiais e o seguinte circulo perimétrico: "Teve inicio em um canto de cerca, divisa 
com Cristovão de Souza e Mozart Giordani, nas coordenadas X —0423973 Y — 7810919, seguindo por uma 
cerca, suas diversas curvas por 1026,38m, chegando ao córrego José Camilo Cosia, virando a esquerda, 
seguindo pelo veio do mastim e a sua jusante por 561,77m. E nas coordenadas X —0423060 Y —7810410, 
saindo as direita do córrego e dividindo com José Camilo Costa 379,29m. A partir deste ponto e nas 
coordenadas X — 0422718 Y — 7810574, passa a dividir com Marta Basílio Paulinelli por 632,48m, 
chegando novamente ao córrego José Camilo, seguindo agora a esquerda, pelo veio do Córrego 459,44m, 
chegando a uma ponta de cerca e virando a direita, dividindo agora com Márcia Basilio Paulinelli nas 
coordenadas X — 0422737 Y — 7811323, divisa com 262,65m. Chegando assim ao córrego da Velha, virando 
a direita e seguindo pelo veio do córrego e a sua jusante 1281,15m;  chegando nas coordenadas X —0424065 

ai- 7811489. Saindo a direita e dividindo com Cristóvão de Souza 577,38m, e chegando assim ao ponto 
IliFide foi iniciado a medição". Imóvel cadastrado no INCRA sob o n°424145.000531-4, área total 673,0, e 

na Receita Federal sob o n° 2.317.044-1, e, o CCIR de 2003/2004/2005, em nome de Antônio Pauline 
Sobrinho. Apresentada a Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural. Consta da escritura: 'Declarou a 

Eis 
164 

NO 
 2007 
	it 
; 

trrintrer 

ao imóvel e rienhiula ôn 
Óbitos relativos a tr\bu 
a da Receita Federa 
dual, relativa ao 

INELLI SOB 
66, livro 2-AZ, 

— Código — 

outorgada que não existe nenhuma ação real ou pessoal rcipersecutórias, rei 
reais incidentes sobre o mesmo. Apresentada a Certidão Conjunta Negativ 
federais e à divida ativa da União, relativa ao falecido, emitida pela S 
14.03.2007. Apresentada a Certidão Negativa de Débitos para com a Faze 
emitida pela AF/Bom Despacho aos 26.03.2007. Proprietários: ANTÔNIO 
esposa DALVA BASILIO PAULINELLI. Registro anterior: Matrícula n° 

R$9,66 — Recompe — R$0,58 — Taxa de Pise. Jud. — R$3,22 — Total — 
Luz, 25 de maio de 2007. 	 O Oficial, 	 

1 
3,46 

11-01-13.045.  Prot. n° 29.708, em 25-05-2007. Transmite : E„spélio de 	ônio Paulinelli Sobrinh CPF 
n° 016.726.866-00. Adquirente (herdeira): MARISA 	BASIVO PAULIN LLI COSTA e seu 

	
'do 

EVILÁSIO BAIA COSTA  brasileiros, comerciantes, casados sob o regime de comunhão parcial d 
ela inscrita no CPF sob n° 566.878.776-15 e RG n° M-1.400.155-SSP/M 
an8.567.906-82 e RG n° MG-534.187-SSP/MG, residentes e domiciliados ne 
"[miro Botinha, n° .404, Bairro das Nações, CEP 35595-000. Título: Inv 

Forma: Escritura pública lavrada aos 22 de maio de 2007, às fls. 09/17, 
Notarial do 2° Oficio desta Comarca. Imóvel adquirido, exatamente o que 
discriminado. Valor do contrato: R$138.179,05. Condições: Não consta. 
ref. Matricula. Dou fé. 	 Luz, 25 de m 

O Oficial, 
Ir 

. n 	em 	 '• 	• ts• 	ie • 	in 	•Il • 	2- 
X. Emitente: Evilasio Baia Costa, CPF n° 228.567.906-82. Outorga Uxória: Mari • Basílio Paulinelli Costa, CPF n° 
566.878.776-15. Credor: Banco do Brasil SÃ, Ag. Luz/MG, CNPUNIF n° 00. .000/1228-99. Data e Lugar da 
Emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 18 de maio de 2009. Valor do crédi deferido: R$90.000,00. Data do 
vencimento: 15 de -abril de 2019. Forma de pagamento, exatamente conforme con da cédula respectiva. Taxa de 
juros: 2% ta. e o que mais consta da referida cédula. O crédito deferido destina-se ao financiamento da aquisição de 
bovinos — 36 vacas, destinadas a produção de leite, da raça cruzada H/Z, grau de mestiçagem 3/4, com idade media de 
54 meses, ao preço unitário de R$2.500,00, no valor total de RS90.000,00. Garantias: Em penhor cedular de 
PRIMEIRO GRAU e sem concorrência de terceiros, os semoventes a que se referem os compromissos a serem 
solvidos com o financiamento respectivo, no valor de RS90.000,00. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA 
CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU e sem concorrência de terceiros, o imóvel rural de propriedade do emitente, 
denominado Fazenda Roraima, neste município de Luz/MG, com a área de 87,27,04 ha, matriculado neste CRI sob o 
n° 13.045, livro 2-AZ, fls. 164, com ás benfeitorias existentes e as que vierem a existir na vigência.do contrato 
respectivo. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula 

kns, 
nscrito no CPF b n° 
de de Luz/MG, n Rua 

m Partilha de B 
o n° 137, pelo 

se acha matric 
tro anterior, me 

de 2007 

rvi 
ado e a 

cionado na 



1OFICIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Pauto Gontijo Costa - Oficial 
Fernanda Pereira Costa - &ideia Substituta 

. Escreventes 
Denise A. Gontijo Costa 

Micheie Ribeiro Mesquita 

1

Patricia de Cássia Pereira 

COM ARCA DE LUZ - LUZ‘MG 

ipa 

o 
"90c  G 

trçweelOpara todos os fins, arquivada uma via em cartório. A cédula foi também registrada nesta data, ád livro 3-J, 

	

sob o n°6.003. Dou fé. 	 Luz, 21 de maio de 2009 	
A Escrevente Autorizada,  ce 	ifko.je 00)--n2:2,  

R-03-13.045.  Prot. n° 47.490, em 14-07-2015. CÉDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECÁRIA n° 40/02397--
4. Emitente: Evilasio Baia Costa, CPF 228.567.906-82. Constituintes de Hipoteca: Mansa Basílio Paulinelli Costa, 
CPF n° 566.878.776-15; Evilasio Baia Costa, CPF n°228.567.90642. Credor: Banco do Brasil SÃ., Ag. de Luz/MG, 
CNPUMF :ti 00.000.000/1228-90. Data e Lugar da Emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 13 de julho de 
2015. Valor do crédito deferido: R$80.000,00. Data do vencimento: 10 de julho de 2023. Forma de pagamento - 
Aquisição de Bovinos - Matrizes Produção Leite: Obriga-se o emitente a pa •  ar ao Banco do Brasil S.A. 8 (oito) 
parcelas, vencíveis em 10/07/2016, em 10/07/2017, em 10/07/2018, em 10/07/2019, em 10/07/2020, em 10/07/2021, 
em 10/07/2022, em 10/07/2023, de valores correspondentes ao resultado da divisão do saldo devedor, verificado nas 
respectivas datas, pelo número de parcelas a pagar; Aquisição de Bovinos - Novilha: Obriga-se o emitente a pagar ao 
Banco do Brasil S.A. 8 (oito) parcelas, vencíveis em 10/07/2016, em 10/07/2017, em 10/07/2018, em 10/07/2019, em 

10/07/2020, em 10/07/2021, em 10/07/2022, em 10/07/2023, de valores correspondentes ao resultado da divisão do 
saldo devedor, verificado nas respectivas datas, pelo número de parcelas a pagar, exatamente conforme consta da 
Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecária respectiva. Taxa de juros: 5,5% a.a. e o que mais consta da referida cédula. O 
crédito deferido destina-se ao financiamento da Aquisição de Bovinos - Matrizes Produção de Leite, nove unidades, da 
raça girolando, destinados a produção de leite, com idade média de 36 meses, ao preço unitário de R$2.500,00; e, 
financiamento da Aquisição de Bovinos - Novilhas, vinte e três unidades, da raça girolando, destinados a produção de 
leite, com idade média de 36 meses, ao preço unitário de R$2.500,00; a serem realizados no imóvel rural, localizado 
neste município de Luz/MG, no valor total de R$80.000,00. Garantias: Em PENHOR cedular de PRIMEIRO GRAU e 
sem concorrência de terceiros, 9 vacas girolando, da cor preto, com 36 meses de idade, de propriedade do emitente, 
totalizando o valor de R$22.500,00; Fm PENHOR cedular de PRIMEIRO GRAU e sem concorrência de terceiros, 23 
novilhas bovinas girolando, da cor preto, com 36 meses de idade, de propriedade do emitente, totalizando o valor de 
R$57.500,00. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA cedular de SEGUNDO GRAU e sem concorrência de leiteiros, o 
imóvel rural de propriedade de Mansa Basilio Paufinelli Costa, denominado Fazenda Roraima, situado neste município 
de Luz/MG, com a área de 87,27 ha, matriculado neste CRI sob o n° 13.045, livro 2-AZ, fls. 164. Integram-se também 
ao imóvel hipotecado todas as benfeitorias (e/ou maquinarias) a que se destina o financiamento (ou parte do 
financiamento, se for o caso). Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constantes 
da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada uma via em cartório. A cédula foi também registrada nesta data  no 
livro 3-Q, fls. 53v, sob o n° 8.544. Dou fé. Emols. - R$17,52 - Recoinpe - R$0,00 - T. F. 1.- R$0,00 - Total - R$17,52 
(Isento de T.F.J. - Decreto - Lei n° 167/1967). 	 Jui, 16 de julhp de 2015 	  

A Escrevente Autorizada, 	 Lterdo aftred-;  

AV-04-I3.045.  Prot. 	49.129, em 10-06-2016. Procede-se a esta averbação para constar que o imóvel aqui 
matriculado sob o n° 13.045, foi inscrito no CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), Registro n° MG-
3138807-4FF9.4789.7805.4C4F.BD57.4ED4.759D.AA9E, conforme recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, 
datado de 04/05/2016, imóvel denominado Fazenda Roraima, neste município de Luz/MG, Latitude 19°47'36,93"S e 
Longitude 45°43'53,73"0, área identificada em representação gráfica de 86,69,22 ha e área registrada de 87,27,04 ha, 
mod. fiscais 2,4769, proprietários Mansa Basilio Paulinelli Costa, CPF n° 566.878.776-15 e Evilátio Baia Costa, 
CPF n° 228.567.906-82, Área Consolidada 73,3885 ha, Área Remanescente de Vegetação Nativa 12,0865 ha, Área 
de Reserva Legal 12,0865 ha, Área de Preservação Permanente-APP 7,7392 ha, Área de Uso Restrito 0,0000 ha; tudo 
conforme consta do referido recibo, arquivado em cartório. Dou fé. Averbação isenta de custas conforme determina a 
Lei n° 12.651/2012, Art. 18, §4°. 

	

	 Luz, 11 de julho de 201  	
A Oficiala Substitutnernetex, erel ria  

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 'COMARCA DE LUZ/MG 
Ruo Cel. José That-noz n' 358' solo 02 - Centro - CEP 35.595-000' Telefax: (17)3421-2229 tI 

CERTIDÂO - Certidão de inteiro teor 
CERTIFICO que a presente cópia foi extraída 
e confere com o original. Dou fé. 
Luz/MG. 29/03/2019 i  
Oficiais Substituta, fl 
Emol:R$ 18,84- Tx.Judic:R$ 6,65- To :R$ 25,49 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
Rua Cel. José Thonioz, n' 305' sala 02- Cenho - CEP 35.595-000 - Telelax.: (37) 3421-22 9 

PODER JUD;CIARIO TJLIG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: CJK54827 
Cod. Seg: 6744.0643.3399.8351 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no sito: 
https://seloatjmg.jus.br/ 
Emitido em: 29/03/2019 10:01 
Emol.: R$ 18,84; TFJ.: R$ 6,65; Total: R$ 25,49 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Luz 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA 

  

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA C IVEL nesta comarca, até a 
presente data, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: MARISA BASILIO PAULINELLI COSTA 
CPF: 566.878.776-15 

Observações: 
Certidão expedida gratuitamente através da internei, nos termos do caput do art. 80  da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do numero do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de -3 (três) meses após a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca peáquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

Certidão solicitada em 02 de Abril de 2019 às-1-1:31 

LUZ, 02 de Abril de 2019 às 11:31 

Código de Autenticação: 1904-0211-3135-0319-6917 

Para validar esta certidão, acesso o sitio do TJMG (www.tjmg.jusbr) em Certidão JudictalrAUTENTIC IDADE DA CERTICIA0 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

,ATÉNÇÃO: Documento composto dei folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
'emenda 'ou rasura gera sua iniialidade e será considerada como indicio de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 



DECLARAÇÃO 

Eu, Mansa Basilio Paulinelli Costa, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 

566.878.776-15, residente e domiciliada à Rua Camargos, n°. 227, Bairro Nações, 

Luz/MG, DECLARO sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, 

da Lei federal n° 8.666/93; cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( 	) Sim 

( x ) Não 

Luz, 01 de Abril de 2.019. 

Mansa Basíli aulinelli Costa 
CPF n.° 566.878.776-15 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, Mansa Basilio Paulinelli Costa, CPF n°. 566.878.776-15, proprietária da 

Fazenda Roraima, que tem área de 87,27 hectares (Matricula n°. 13.045), 

localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, AUTORIZO a 

construção de 1.720 metros de cerca na formação florestal, visando preservar a 

'área de preservação permanente (APP), perfazendo uma área de 7,8435 hectares, 

em atendimento ao Contrato de Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA — Operação 

1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da microbacia do Córrego 

da Velha — Projeto Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no 

Município de Luz/MG. 

Luz, 04 de maio de 2018. 

Mansa Bas" io Paulinelli Costa 
CPF n°. 566478.776-15  

Fazenda Roraima 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.301.036/ 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/ MG 

FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35595-000 Ema!!: meioambiente@luz.mg.gov.br  

CONFERI COA O 
.t ORKMNAL 

/22 
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e  
O Ficha para elaboração do Projeto Individual da Propriedade - PIP do Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha 

no Município de Luz/MG". 

DADOS DO PRODUTOR 

Nome: Mansa Basilio Paulinelli Costa 

CPF: 566.878.776-15 

I Apelido:  

I RG/CI: MG-1.400.155 	 I Contato: (37) 3421-1717 

Endereço: Rua Camargos, 277 - Nações 

Nome da Propriedade: Fazenda Roraimè  

Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) 423380.11 m E/ Latitude (UTM) 7811241.65 m S 

DADOS DA PROPRIEDADE 
I Área total (Hectares): 87,27 hectares 

Documento de ocupação da terra: 13.045  

CAR: ( )Sim ( )Não. 	• N°. do CAR:  

Roteiro de Acesso: Margem esquerda da BR 262 sentido LuziAraxá. 

de 	do solo: Pastagem. Histórico 	uso 
ENQUADRAMENTO 

Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas ciliares 
Coordenadas DATUM UTM 23K - WGS 84 

Quantidade (km) 
Ponto  Inicial Ponto Final 

Easting Northing Easting Northing 
S 

1.720  422884.3753 m E j 	7811312.8762 m S 424083.4417 m E 7811523.9142 m 

Outras informações: 

Luz, 34 de 	11 /42 	de 20IÇ" • 

Declaro de acordo com a implantação das intervenções acima. 
tito4P 

ff,"  
ico 	kto‘r 

I  ÇONrati COM 0 I 
:2._=4.  

na ri a 
571.# 

ofirs  Pr iutor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.301.036/0001-70 

RUA 16 DE MARÇO, 172- CENTRO - LUZ - MG 
FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35595-000 Email: meioambienteguz.mg.gov.br  
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, Mansa Basilio Paulinelli Costa, CPF n°. 566.878.776-15, proprietária da 

I 
Fazenda Roraima, que tem área de 87,27 hectares (Matricula n°. 13.01), 

localizada na Área de Proteção Ambiental (ARA) do Córrego da Velha, AUTORIZCi a 

construção de 215 metros de cerca na formação florestal, visando preservar a área 

de preservação permanente (APP), perfazendo uma área de 0,4932 hectares em ' 

atendimento ao Contrato de Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA — Operaçao 

1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da microbacia do Cõrrebo 

da Velha — Projeto Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no 

Município de Luz/MG. 

Luz, 19 de março de 2019. 

 

Mansa Basilio Pau inelli Costa 
CPF n°. 566.878.776-15 

Fazenda Roraima 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301. 3610001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLL 153- MONSENHOR PARREIRAS LUZ/ MG - CEP 35595-000 • 

TELEFONE: (37) 3421-3030 RAMAL 42 - Emelt meioambie4te@luz.mg.gov.br  
1 



Nome: Mansa Basilio Paulinelli Costa 

CPF: 566.878.776-15  

Endereço: Rua Gamar os, 277- Na ões 

Coordenadas da propriedade: Longitude UTM-4233-80.11  m E/ Latitude (UTM) 7811241.65 m S Nome da propriedade: 	Roraima 

Documento de ocu a ão da terra: 13.045 

CAR: 	Simrn Não. 	
N°. do CAR: 

Roteiro de Acesso: 
Margem esquerda da BR 262 sentido Luz/Araxá. 

_ 	._ ___.. __ 	 - 
Historico de uso do solo: Pasta em. 

7810988.9182  m S 

, 	 . 	
„, . me„. • ny<,../.;;;,,,4. 

Projeto Individual da Propriedade — PIP — Intervenções Executadas 
projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córres o da Velha no Munici.'o de LuzIMG". 

DADOS DO PRODUTOR 

411 	
.  

A elido: 
Contato: 37 3421-1717 

ENQUADRAMENTO 
Modalidade 2: Recu eração e .roteção de matas ciliares 

Coordenadas DATUM UTM 23K - WGS 84 
Ponto Inicial 

Northin 
alieran" 

423064.3947m E 

Ponto Final 
Northin 

7810794 4445 m S 

Area total (Hectares): 87,27 hectares 

423098.3947  m E 

,1* Luz, _j_q_ de 
Outras informações: 

Declaro de acordo com a implantação das intervenções 
acima. 

~EL.. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/00
01t70  

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ 
!MG - 35.595-000 

TELEFONE: (37)3421-3030 RAMAL 42 - 	
meioambiente@luz.mg.gov.br  

RG/C1: MG-1.400.155  

DADOS DA PROPRIEDADE 

Quantidade (km) 

0,215 
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ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 002/2019 

CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROJETO 
"PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA NO MUNICIPIO DE 
LUZJMG". 

MARIA DIVINA PEREIRA 

iaterrunAiimu. 
PROTOCOLO 

P -LU. 
()ATA 	/ %ui.)  
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04/04/2019 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

No  do CPF: 477.350.076-04 

Nome: MARIA DIVINA PEREIRA 

Data de Nascimento: 23/06/1929 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 10:18:52 do dia 04/04/2019 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: C57À7491D.44D9.4C76 

Este documento não substitui o ramprovante de Inscrição  no 

(Modelo aprovado pela IN/RFB no  1.548, de 13/02/2015.) 



02/0412019 

PaN 	MINISTÉRIO DA FAZENDA 	

ct yt,unicinaige  

:04t Secretaria da Receita Federal do Brasil 
4012r:a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 1/4  353  

iibN7  19Nertadte 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 

Nome: MARIA DIVINA PEREIRA 
CPF: 477.350.076-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo 'no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:17:23 do dia 02/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/09/2019. 

Código de controle da certidão: 9899.C278.2DF2.4202 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 

1 11 



02/04/2019 
SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

n  

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 
(1  

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

iontoP 
o 

c. 

Is 

CERTIDÃO-VALIDA-ATÉ: 
101/07/2019— 

NOME: MARIA DIVINA PEREIRA 

CNI23/CPF: 477.350.076-04 

LOGRADOURO: RUA ARDUINO CÉSAR 

COMPLEMENTO: 	 BAIRRO: ZONA RURAL 

DISTRITO/POVOADO: -- 	 MUNICÍPIO: LUZ 

NÚMERO: 5/N4. 

CEP: 35595000 

UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

I. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doaçao de bens imóveis&  esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

1 

	IDENTIFICAÇÃO 	NÚMERO DO PTA 	 DESCRIÇÃO 

1 A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br 

 => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

• 

• 

-41 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
02/04/2019 '‘è 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000325346560 

Alfr  
https://www2.fazenda.mg.gov.bdsol/ctd/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+DM9bitos+Tribut%E1rios&numProto...  1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / Razão Social 

r--- MARIA DIVINA PEREIRA CPF: 47735007604 

Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 11/04/2019 10h32min 
Número 	Validade 

901 	111
9.ertykái5 	- . 

‘5,4, 
'Nen 

tfr 

REFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Comprovação Junto à  	Finalidade 

FADA CONSTA 

.9 

Código de Controle 	  rCWNRROOJCDIJE211 

A validade do documentà 15:6de..àt:dibtiáltda.6cii.iftb.:4titéféittirïçOi"fiieio élo:Oi;ligã:.,de:Oritról&iriforma 

Luz (MG), 11 de Abni de 2019 

Aviso 	  

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Contribuinte: MARIA DIVINA PEREIRA 
Endereço: Fazenda FAZENDA CAMARGOS, 	- Bairro ZONA RURAL - CEP 35.595-000 

Avenida Laorlon Poulinoni, 153. Monsenhor Parreira 



074717414, 
Pá'ai   dei c  

N5() 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

    

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MARIA DIVINA PEREIRA 
CPF: 477.350.076-04 
Certidão n°: 170277368/2019 
Expedição: 02/04/2019, às 14:34:11 
Validade: (2870972019-.- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MARIA DIVINA PEREIRA, inscrito(a) no CPF sob o n° 
477.350.076-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Duvidas e sugestões 	Dit@zst.jus r 
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NQ da fatura 

266042165 

MARIA DIVINA REREIRA 
OITO DE JULHO 587 R 

587 SONDA • 
35595-000 - LUZ - MG 

00  Alganw 
Telecom 

TELECOM 
;04,31,  
etse 

107- 

Data de vencimento 
- - 17 / dez / 2018 • • 

Jul 	Rp0 	SoI 	OU1 

CONTA SIM 	CADA 

TELEF 	Õ: 

PLANO INTERURBANO 	 PLANO INTERNACIONAL 
Basba 	 %sito 

• 
-TatAL • 4: 	 21.00 

CO Tr!t: OM 
ORIGINAL 

O DESTA CONTA. 	2/2018 



—0421,1112---_ 

21,00 

TOTAL - 374421-1885  

A 
ALDA FATURA Emissão: 03 de dezembro de 2 

;Código do cliente: 000276220  
Fatura: 266042 

sO 

JÁ DIVIT40ERP 
DE JULHO 587, 

DSt950OO L 

R +. 
W;h34211885  

Pag.2de 3  

MAalA VINA PERÚfflA 

DETALHAMEN TOPE CONTA ALGAR 
TELgcom SIA 

,TELEFONDfrX0: 37-3421-1883 

Plano LOCAL P.A t9085200 e N°0692008 
	

INTERURBANO: Basica Plano INTERNACIONAL: Basto° 

Pct.;,, 
I. 

,fijikR  TgLIECOM DItpúvidas j0312 

piancátic 	
DESCRIÇÃO/P.6", 	

'r..!. 

0.1..11201,Rd„;
..in—p 8 FRANQUIA CONTROLE CONSUMACAO 1 

	 P.. 

Sub-TotalI*Fikille;OS I 

IP:Eu.1 kJI 	

„e 

DESCONTO 	
VALOR (RE 	AU' 

	

21.00 	2 

21,00 

21A0  

,.,d/CEP 477.350.076-04 

SERVIÇOSPS..StLECOMONICAÇÕE4t C5OFP 530`SpiA1/4. . 

Nat. Openg60-..PREST, 5E RV.. COMUNIC.ITVARMAO CONTRIBUINTE 

ALGAR lISLECOMS(A 

• 

NOTA FISCAL FATURA Ne 004.005010 SERIE LISUBSERIE ;MC 

Rua José *Reis Garcia. 415 ere61
.1 -USedandke -)A6 /CEP 36400-66

8  

CNP.) 71.20881~01 -74 Inst. Est Inso. 
eitir~soolo nscr Munic 

k 

1894.3c212.a831.•
150.1be1.61da.do•e.1547.  5555555.00 AO VISCO 

Arrainatura de %Mara de.Teleionla 

TOTAL ALGAR TELEC081 SIA 

TOTAL SERviDos DE TELECOMUNICADOES 
INFORMATIVO ICMS TODAS OPERADORAS 
Base de CAlculo )RS) 21,00 - Valor I01.48 (R$) 5.67 

CoritIbulçbee pais o FUST(VM e FUNTTEL (0.
6
V) do valor dos ~Os. Pio raPassads$ 

as tardas. Cada operadora responsável paio recotAlmento referente a seus seniiM. 

. r111T~MSFIES  

21,00  

21 AO 
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MATRICULA N° 14.115 

  

Imóvel: Um gleba de terras com a área de 53,37,38 hectares (cinqüenta e ti-és hectare 
centiares), sendo 6,05,00 ha de cultura, 18,42,62 ha de campos e 28,89,76 ha de c 
existentes, na Fazenda Camargos e Patrimônio, lugar Grota Funda, situada neste mu 
com o Córrego da Velha; Antônio Crescâncio; Estrada Municipal de Luz à Córreg 
Souza; José MilitAo e outros. Imóvel cadastrado no INCRA sob o n°424.145.000 
35,0, n° mod. fiscais 1,56, EMP 0,0, e na Receita Federal sob o n°3.089.907-9, t 
Duarte. Proprietários: WALDEMAR PEREIRA DUARTE, CPF n° 045.182.846 
PEREIRA, CPF ri' 477.350.076-04. Registro anterior: 19.161, livro 3-R, fls. 23 
R$0,69 - Tx. Fisc. Jud. - R$3,83 - Total - R$16,03 - Código 4401-6. 	Luz„, 03 

O Oficial. 
tr\  

14-01-14.115. Prot. n° 32.358, em 03-07-2009. Transmitente: Espólio de- W 
045.182.846-15. Adquirente-viúva-meeira: MARIA DIVINA PEREIRCCPF n 
do lar, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG. Titulo: Sentença de 16/ 
partilha do inventário dos bens deixados por Waldemar Pereira Duarte, Process 
em julgado. Forma: Formal de Partilha exp. dos autos do inventário acima ref 
Secretaria do Juizo desta Comarca. Coube à referida viúva-meeira, no referido 
acima matriculado e ali discriminado, avaliado em R$53.000,00. Valor do co 
consta. Registro anterior. mencionado na ref. Matricula. Dou fé. 	Luz, 03 

O Oficial. 

XV-0Z-14.115. Prot. n' 32.7i.5, em" 02-10-2009. RETIFICAÇÃO DE ARTA 	te -ie esta averbaçao para constar 
que, foi procesFado neste Serviço Registrai, e Restificeção de Ana;  au. ode o pari do em 02-10-2009; tendo sido 

satisfeitos todos os preceitos,;da Ler Federal ne 6.015e  de sl .de..dezembro de 1973 e 	. Federal is' 10.931, de 02 de 
agosto de 2004; fica a área do imóvel acima registrado sol.; o lã' R-01, 111ablcu1a is 4.115, livro 2-BD. fis. 242;  

verificada para 45,89A1  heciares (quarenta e cinco hectares, oitenta e nove ares e quer 	e um centrares), área esta 

correta, conforme: eValltalliekit0 topográfico elaborado pelo Técnico em ;Agropecuária Pedro Maurilio Paolinelli 
Slarçoila Jacques. CRE4a510 n' 28.342/TD, AY.Z.T ric.  1-50957366. dentro do seauinte circulo divisório: "A r• edicgo li 
teve inicio na beira da Esilradí Municipal Cónego Denta - Luz de coordenada X-0426423 Y-7810722, onde se oi-se a 
estrada por 1.315.71 m an a Eflordenada X- 0427660 Y- 7810695. onde encontramos a divisa da Zona Urbana.t.iidariP 
de Luz) vira-se a direite.seguilse e divisa com todas as suas voltas por mais 196,70 tu ste a coordenada X- 042V722 Y- 
.810."54. de divisa com' O Espólio de Dijalma Luiz da Silva (Sole:Ice Costa Couto 	) cnute continuamos a teguu a 
cerca de divisa agora poimaiik 341;22 III até e córrego da velha de coordenada X- 	549 Y-7810267, de divka Cera 

lik
o Sr. Nae Junqueira firáino.: vira-se novamente a direita segui-se o montam 	córrego por 1.096,83 in\ até a 
cordenacla X- 0426543 Y- '811.0431, desta coordenada vira-se a direita na estra 	cesso e esta propriedade, sktbe - 

montante do morici; por $0.3.3 rn ate a coordenada inicial X- 0426423 Y- 7810 s  onde teve inicio esta descri' ' 
Imóvel cadastrado rio liNC.RA sob o n' 424.145.000330-1, área total 54,7, mod. 	ai 15,0, ric mod. Fiscais 1,56. 
3.0. e na Receita Èederal sob o nr 3.089.907-9, amt• quitacâo do ITR dos iii. .os cinco e-tercirios, e CC 
20031200412005 em' mime de Waldemar Pereira Duarte. Isento de 113I por ter 4,  u a transaçáo "Ad-r u 	e. 
Luz, 02 de outubrolde 2009. 	 O Oficial, 

AV-03-14.115. Prof. n° 38.785, em 13-07-2012. Conforme Termo de e 	abilida Compromisso de Averbação e 
de Preservação de 'Reserva Legal, datado e assinado pelas partes em 02-08-2010, 	cesso a' 13010003770499, a 
proprietária do imóvel acima matriculado, declara perante a Autoridade florestal que a aresta ou forma de vege çáo - 
existente, com área de 0920..00 hectares, não inferior a 20% do total da propriedade, fic gravada como de utilir4ç o 
limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração, a ah ser mediante autorização do O,. 
comprometendo-se por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso; a área 
a ser preservada como Reserva Legal e - composta por 09,20,00 lia, divididas ettr02 glebas sendo: Referva floiestal E 
07,60,00 ha de cerrado e várzea que se localiza na divisa com uma estrada vicinal, abrangendo a Ana de Preservação 
Permanente do Córrego da Velha na divisa com Noe Junqueira Araújo e terras da propriedade, conforme demarcação 
em mapa anexo: Reserva flarestal LE 0140,00 ha de cerradinho e várzea qiie/Se focaliza na divisa com a propriedade 
de Dijalraa Luiz da Silva e Noe Junqueira Araújo, conforme demarcação esir. mapa anexo"; tudo conforme consta-do 
referido termo, arquivado uma via em cartório. Dou fé. Emols. - R$10,47 Reeompe - R$0,6)-- Tx. c. Ind. - 
R.S1,49 - Total. - R.S14,59 - Código - 41.35-0. 	 Luz, 13 dÉ 	de 2012 	 

O Oficial 

ta e sete ares e trinta e Oito 
o, com as benfeitorias nela 

icipib de Luz/MG, confrontando 
Deflui; Mitra Diocesana; Manoel 
30-1,/área total 54,7, mod. fiscal 

do eminome de Waldemar Pereira 
15 &latia esposa MARIA DIVINA 
.,Emols. - RS I 1.51 - Recompe - 

'ulho de 200 

mar Pereira Duarte, CPF 
4 350.076-04, brasileira, viúva, 

que neste Juizo foi julgada a 
8.02.001084-8, com trânsito 

ao-20 de junho de 2007, pela 
efluiria o valor total do imtvel 

to: R$53.000.00. Condiçõesti Não 
e julho de 2009 	 

de 
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
Ruo Cel. José Thornaz n• 388- solo 02- Centro - CE 35.595.000 Telefax 37 3421.2229 

—CERT1DÃO --Certidão-de Inteiro teor 	- . 
CERTIFICO que a presente cópia foi extraída • 
e confere com o original. Dou fé. 
Luz/MG. 03/04/2019 
Oficiala Substituta, 
Emol:R$ 18,84- Tx.Judic: $ 6,65 - T tal:R$ 2 

: 	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
Rua Cel Jo é lecernaz n2 359 solo 02-Centra CEP 35.595-000 - Telefax. 37 3421-2229 

PODER JUDICIAM - TJMG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ -11110 
Selo Digital: CJK55073 
Cod. Seg: 6114.0518.9717.0854 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no cite: 
https://selos.tjmg.jus.br/ 
Emitido em: 03/04/2019 14:29 
Emol.: R$ 18,84; TFJ.: R$ 6,65; Total: R$ 25,49 

o 

O 

REGISTRO 
DE ÍPAÓYEIS 

Paulo Gontijo Costa - Oficial 
ornando Pereira Costa Oficiala Substituta 

Escreventes 
Denise A. GontiO Costa 

Miebe.le Ribeiro Mesquita 
Patricia do Cássia Pereira 

COMARCA DE LUZ - LUZ1MG  

• 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

LUZ 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: MARIA DIVINA PEREIRA 
CPF: 477.350.076-04 

Observações: 

Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3_"(três)-  me-serifros a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, cám exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

Certidão solicitada em,02 de Abril de 2019.às 14:25 

LUZ, 02 de Abril de 2019 às 14:26 

Código de Autenticação: 1904-0214-2602-0758-1677 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AU 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

0I-5)  
CIDADE DA CERTIDÃO 

1 de 1 



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 

Eu, Maria Divina Pereira, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 477.350.076-04, 

residente e domiciliada à Rua Arduino César, s/n°., Zona Rural, Luz/MG, DECLARO 

sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 

8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( ) Sim 

( x ) Não 

Luz, 02 de Abril de 2.019. 

oticÁcc 
Maria Divina Pereira 

CPF n.° 477.350.076-04, 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, Maria Divina Pereira, CPF n°. 477.350.07644, proprietária da Fazenda Grota 

Funda, lugar Camargos e Patrimônio que tem área de 45,89 hectares (Matrícula 

n°. 14.115), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, 

AUTORIZO a construção de 1.381 metros de cerca na formação florestal, visando 

preservar a área de preservação permanente (APP), perfazendo uma área de 

11,4546 hectares, em atendimento ao Contrato de Repasse 

818168/2015/ANA/CAIXA — Operação 1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e 

revitalização da microbacia do Córrego da Velha — Projeto Produtor de Água na 

Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG. 

Luz, 10 de julho de 2018. 

• 
JM nA./22' 	c=ç 1--/  

Maria Divina Pereira 
CPF n°. 477.350.076-04 

Fazenda Grota Funda, lugar Camargos e Patrimônio 

adi 
Nur., 

f 	 CO RE COM 
ORIGINAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301. 6/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULJNELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/ MG 

FONE: (Õn),3421-3.636 -FÁ)t: (3/) á42141óil - CEP ãSSOS-Cloo É.mail: meioambientegluz.mg.gov.br  
1 
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Projeto Individual da Propriedade - PIP - Intervenções Executadas 

Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG". 

Nome: Maria Divina Pereira 
DADOS DO PRODUTOR 

Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) 427413.09 m E / Latitude (UTM) 7810625.42 m S / 23K  
Documento de ocupação da terra: 14.115  

Nome da Propriedade: Fazenda Grota Funda 
	DADOS DA PROPRIEDADE 	

1 Ãrea total (Hectares):45,89 ha 

CAR: ( )Sim ( )Não. 	N°. do CAR:  
Roteiro de Acesso: Lado esquerdo, final da Rua Dr. Arduino César. 

Histórico de uso do solo: Pastagem. 

ENQUADRAMENTO  
Moda idade 2: Recuperação e proteção de matas caiares 

Coordenadas DATUM UTM 23K - WGS 84  
Quantidade (km) Ponto Inicial  Ponto Final 

Long. (UTM) Lat. (UTM) Long. (UTM) Lat. (UTM) 0,195  426476.0727 m E 7810612.3066 m S 426586.5456 m E 7810518.6397 0,094  426578.2124 m E 7810511.3471 m S. 426532.9557 m E 
m S 

7810474.4597 0,647  426521.6244 m E 7810571.6458 m S 427028.3013 m E 
m S 

7810575.3572 	S m 0,248  .427046.3013 m E 7810565.3572 m S 427272.3013 m E 7810547.3572 	S m 0,197 427569.212 m E 7810416.8193 m S 427666.212 m E 7810510.8193 	S m Outras informações: 

CPF: 477.350.076-04 

  

I RG/CI: M-6.100.785 

 

   

Endereço: Rua Arduino César, s/n 

  

   

I Apelido:  
I Contato: (37) 3421-1885 

 

Luz,  in  de de 20  17  . 

    

De"claro de acordo com a implantação das intervenções acima. 

at'r 

 

      

4/24-i—za-z  
Produtor 

PREFEITURA MU CIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.038/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG 

FONE: (37)34214030 - FAX: (37) 34214108 - CEP 35595-000 Emelt meloambiente@luz.mg.gov.br  
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, Maria Divina Pereira, CPF n°. 477.350.076-04, proprietária da Fazenda Grota 

Funda, lugar Carnargos e Patrimônio que tem área de 45,89 hectares (Matrícula 

n°. 14.115), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, 

AUTORIZO a construção de 17 unidades de bacias de contenção de águas pluviais 

(barraginhas), sendo o volume de escavação de 1981,94 m3  e de compactação de 

1981,94 m3, em atendimento ao Contrato de Repaqqa 818168/2015/ANA/CAIXA — 

Operação 1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da rhicrobacia do 

Córrego da Velha — Projeto Produtor de Água na Miciobacia do Córrego da Velha no 

Município de Luz/MG. 

Luz, 16 de outubro de 2018. 

Maria Divina Pereira 
CPF n°. 477.350.076-04 

Fazenda Grota Funda, lugar Camargos e Património 

Vick,,,LAt2,7 	 101 

CO 	, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNRY 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSEN' OR PARREIRAS - LUZ/ MG 

FONE: (037)34213030 - FAX-. (37) 3427-3106 - CEP 35595.010Enna: inelloambheabeuz.ing.gov.br  
1 
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Projeto Individual da Propriedade - PIP - Intervenções Executadas 
Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG". 

RG/CI: M-6.100.785 

DADOS DO PRODUTOR 
[Apelido:  
Contato: (37) 3421-1885 

Nome: Maria Divina Pereira 
CPF: 477.350.076-04 
Endereço: Rua Arduino César, s/n 

DADOS DA PROPRIEDADE 
Nome da Propriedade: Fazenda Grota Funda 
Coordenadas da propriedade: Longitude (UT 1 Área total (Hectares):45,89 ha 

M) 427413.09 m E / Latitude (UTM) 7810625.42 m S / 23K  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG - CEP 35595-000 

TELEFONE: (37)3421-3030 RAMAL 42 - Emelt meIoambiente@luz.mg.gov.br  

ENQUADRAMENTO  
Modalidade I: Conservação de água e solo, recuperação e manejo do solo e da água  

Coordenadas DATUM UTM 23K - WGS 84 
Barraginha Long. (UTM) Lat. (UTM) BarragInha 

10 
Long. (UTM) Lat. (UTM) 01  427188.12 m E 7810795.29 m S 427150.00 m E 7810681.00 02  427142.44 m E 7810820.01 m S 11 427170.00 m E 

m S 
7810659.00 03  427053.00 m E 7810839.00 m S 12 427193.00 m E 

m S 
7810693.00 04  426996.00 m E 7810652.00 m S 13 427089.00 m E 

m S 
7810814.00 05  426930.00 m E 7810855.00 m S 14 427228.00 m E 

m S 
7810621.00 06  426912.00 m E 7810751.00 m S 15 427177.00m E 

m S 
7810710.00 07  427123.00 m E 7810751.00 m S 16 427170.00m E 

m S 
7810762.00 08 427112.00 m E 7810665.00 m S 17 427089.00 m E 

m S 
7810814.00 nyazu: 

ti  

Documento de ocupação da terra: 14.115  
CAR: ( )Sim ( )Não. 	 N°. do CAR: 
Roteiro de Acesso: 
Lado esquerdo, final da Rua Dr. Arduíno César. 

Histórico de uso do solo: 
Pastagem.  
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7810658.00 m S  

Luz,  tc  de 	ai-tu Lr. 	de 20 

Declaro de acordo com a implantação das intervenções 
acima. 

1 09 	1 427127.00 m E 
Outras informações: 

$51  Ma divs;£1, AA,Aila  
Produtor 	- 

tillfom~ b_9,42-0v1 

CON 	RE COM 
É 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MO - CEP 35595-000 

TELEFONE: (37)34213030 RAMAL 42- Emelt ineloamblente@luz.mg.gov.br  
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ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 002/2019 

CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROJETO 
"PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA NO MUNICíPIO DE 

LUZ/MG". 

BRUNO PAOLINELLI MACEDO 

1131 

PROTOCOLO  

DiarA 104' fLL 
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VALORES FATURADOS 
Preço Descrição 	 Ouantldade 

Energia Elétrica kWh 	 2311 	0.54999331 
ENCARGOS/COBRANÇAS 

BRUNO PAOLINELL1 MACEDO 

RUA SÃO GO1ARDO 103 CS 

MONSENHOR PARREIRAS 
LUZ - MG 

4,4E-0 IGOR 44444,1E654002470- — 	 — — — - 
CEP: 35595-000 	 1 

oa 
 Tipo de '1 lição 	! Leitura Anterior 	Leitura Atuei 	C.:ir:Mente de Mediei/ Consumo 

iN°  da Instalação—  Subelasin—Classe 

i 3007124018 	AlloPee44114  Retal ! 2:110  , 	 _ _ .,..__ __, 	__ 
r —  Datas de Leitura 	I Modalidade Tarifária 

L i_Lui'—t P-Láxift214  Tarifa Convencional 

NE: 091576479 
Controle: 

02.106/R4500E18216/0 106 

lana Soda! de Emergia Elétrira - lar criado pela 

Descrição 
DR, f 8CMCIII0 Ia( lia integral 

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) 
Energia Elétrica kWh 	 0,41079000 

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES 
Subsidio Nula líquida 

CPI' .8 60.9 61,84&.3 
RESERVADO AO FISCO 

-- —LEI-5,41W  
REFERENTE A I vt 

___,JAN/2019 	I  _11/03/29.1.9_  1  
Base de Cálculo (RI): 	 Afiquotat 

Consumo 	 Dias de 

9 	 32 

18 	 R$326.82 

	

flete 	 1815,71 	 1.33 	 RS 24,14 

	

—cciFffis 	HisterIco dlittam-0 — --1.FTEA-54420E CONTAS venr:2130.2138£9;;UTruntS - 

Media 
kWkIdla 

55,13 
0,29 

58,45 
48,35 
5E1,16 
18.64 

"CiÁtséSkj  PAGAR  

Valor RI): 

Feras 	 1815,71 

Mis/Ano 	kWh 	 faleçam. 
DEZ/18 	1654 	 30 

00V/16 
IBM 	1971 32 
ETNII 	1886 	 39 

A60/18 	1741 	 31 
JUL/18 	516 	 Si 
JUN118 	1901 	90,66 	21 
MAI/18 	2177 	82,56 	30 
ABEM 	11110 	81,33 	30 
MAR/18 	1812 	68,15 	28 
FEW113 	1975 	61,71 	32 
Me1118- 	1777 --647-----49 

~mações Geras 

Tarifa vigente conforme Res Med rd 2.396, de 22/05/2016. 
Pela legitlaçã o Ubá ria, os descontos a que se tateie o Dem elo federal 7.091/13 lambem integram a 
base de cálculo do ICMS PASEP e COEINS. 
DEZ12018 Bani Verde - JAN/2019 Rad. Verde 
Considerar nota listai quitada ages debito em sua c/c. 
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Paia estes, estão sujeitas penalidades legais 
vigentes (mui-is) elou atualização financeira Ourosituseadas no vencimento das mesmas. 
E dever do coisumidot manter os dados cadastrais sempre atualizados e iole' mar alletacies da atividade 

ENDEREÇO RURAL - 1NSTALACAO: 3007124018 
RURAL 99999 

LUTz..MS.a. _115/95=1199 	 

	

COWNDUM 	VENCIMENTO 	TOTAL A PAGAR 

CriMIG 	
AUTOILÂTICO 

000071240188 	
17/01/2019 	R$ 1408,86 

CÉU TO AU-OMA ICO =L011/2019 -listrAçAe--30tUa 24218- _ -- 

836400000 4-4 08860 380 5 341173050111_O 00071240 88 4 

111 1111 	 111 II  11 	1111111111 11111  



103/04/2019 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N°  do CPF: 860.961.846-34 

Nome: BRUNO PAOLINELLI MACEDO 

Data de Nascimento: 12/12/1972 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 13:58:55 do dia-03/04/2019 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 8EDE.D283.23CE.E091 

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 



02/04/2019 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

;54 

4 egnanente  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA' 
DA UNIÃO 

Nome: BRUNO PAOUNELU MACEDO 
CPF: 860.961.846-34 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere á situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.govbr> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:04:13 do dia 02/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até-29/09/2019: 
Código de controle da certidão: 7BAO.A4OB.013E1376 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 

• 
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SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

.... 
I _ 

- ----or 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

- 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM:‘ 

01/04/2019 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ:" 
30/06/2019 

NOME: BRUNO PAOLINELLI MACEDO 

CNPI/CPF: 860.961.846-34 

LOGRADOURO: RUA SÃO GOTARDO NÚMERO: 103 

COMPLEMENTO: CA BAIRRO: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divorcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imoveis, esta certidão 	somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do nco, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PM DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na Internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

a Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000324952733 

• 

• 



r- NADA CONSTA 

Comprovação Junto à  	Finalidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Aviso 

	 Inscrições 	  

Imóvel: 00.02.135.0327.0000 - Lote 09 - Quadra 50 
Endereço: SÃO GOTARDO, 103- Bairro MONSENHOR PARREIRAS - CEP 35.595-000 

Imóvel: 00.01.038.0159.0000 
Endereço: NELSON GOMES DE MACEDO FILHO, 37 Bairro CENTRO - CEP 35.595-000 

Código de Controle 	  

HWJWCUZS7AAGGHS1 

::::.A:Validede,d4ijetáirtiefitt5' 

	

eset: do-  fisViltaidatici:ãite:dá:Otéleiturargor meio' o, 	:g 
. 	. 	. 	, 	. 	.....„..._ 	. 

.. 	 .......„ 	. . „ 
http//wwwluzmggovbr 

Mensa em 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Luz (MG), 01 de Abril de 2019 

Avenida Laerton Pautineln, 153 • ~sonhar Premira 

Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

	 SECRETARIA DE FINANÇAS 

r
— BRUNO PAOLINELLI MACEDO CPF: 86096184634 

Nome / Razão Social 	  

1. 	i4J 
Data: Ot/04/20.4 1Uht9rmn 

‘Sab Número 

C 716 1-0110 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BRUNO PAOLINELLI MACEDO 
CPF: 860.961.846-34 
Certidão n°: 170166519/2019 
Expedição: 01/04/2019, às 10:30:13 
Validade: 27/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que BRUNO PAOLINELLI MACEDO, inscrito(a) no CPF sob o n° 
860.961.846-34, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério P-blico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



A1.3  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE LUZ ESTADO DE MINAS GE 

LIVRO NQ 2 AP 

REGISTRO DE IMÓVEI 
REGISTRO GERAL 

isrf?  • 	244 

.t‘ 244 LUZ - MG b. - s • 
/ '/ANO 	 

MATRICULA NQ 11.095 
Imóvel'  Pagamento que se faz a Bruno Paulinelli Macedo. Haverá para seu pagamento, um Quinhão com a 
área de procedência de 77,50.66  hectares (setenta e sete hectares, cinqüenta ares e sessenta e seis centiares), 
de terras, situado neste Município de Luz, MG, no lugar Tertos, denominado "Fazenda Coqueiros/Mata dos 
Camilos, correspondentes a aproximadamente 62,66,50 hectares de terras de cultura de e a 14,84,16 hectares 
de terras de cerrado, com a seguinte linha divisória: Começa em um marco de madeira locado junto a um canto 
de cerca, na divisa com propriedade de Gilberto Paulinelli Macedo e com propriedade de Antônio Alberto 
Vieira e outro; daí segue por cerca de arame, em linha reta, distância aproximada de 990,00 metros lineares, 
confrontando com propriedades de Antônio Alberto Vieira e outro e depois com propriedade de Antônio 
Braga de Oliveira, até outro marco de madeira locado junto e um canto de cerca, na divisa com propriedade de 
Antônio Braga de Oliveira e com propriedade de Edmar Duarte Campos; dai volve à direita e segue por cerca 
de arame, em linha reta, distância aproximada de 580,00 metros lineares, confrontando com propriedade de 
Edmar Duarte Campos, até encontrar outro marco de madeira, locado junto a um canto de cerca, na divisa 
com propriedade de Edmar Duarte Campos e com propriedade de . João Caetano Couto; daí deflete à direita e 

e por cerca de arame, distância aproximada de 250,00 metros lineares, confrontando com propriedade de 
oão Caetano do Couto, até outro marro de madeira, locado junto a uni canto de cerca, mesmo confrontante; 

daí volve à esquerda e segue por cerca de arame, acompanhando suas curvas, distância aproximada de 490,00 
metros lineares, mesmo confrontante, até outro marco de madeira, locado junto a um canto de cerca, mesmo 
confrontante; daí deflete à direita e segue por cerca de arame, por distância aproximada de 360,00 metros 
lineares, curvando um pouco à esquerda, mesmo confrontante, até outro marco de madeira, locado junto a um 
canto de cerca, na divisa com propriedade de João Caetano Couto e com propriedade de Fabrícia Paulinelli 
Macedo Guimarães; dai deflete à direita e segue por cerca de arame, em linha reta, distância aproximada de 
670,00 metros lineares, confrontando com propriedade de Fabrícia Paulinelli Macedo Guimarães, até outro 
marco de madeira locado junto a margem esquerda de um pequeno córrego sem denominação específica, 
mesma confrontante; dai deflete à esquerda e segue por este pequeno córrego abaixo, adentrando por um 
açude, até outro marco de madeira, locado junto ao aterro deste, na divisa com propriedade de Fabrícia 
Paulinelli Macedo Guimarães e com propriedade de Gilberto Paulinelli Macedo; daí vol 	'ta e segue por 
cerca de arame, em linha reta, distância aproximada de 495,00 metros lineares, co o 	do co propriedade 
de Gilberto Paulinelli Macedo, 'até outro marco de madeira locado junto a um 	 di 	om 
propriedade de Gilberto Paulinelli Macedo e com propriedade de Antônio Alb 	a e 	 mal 
desta descrição. Imóvel cadastrado no INCRA, sob o n. 424145.005177total 30 	eceita 
Federal sob o n. 2.317.065-4, em nome de Gilberto Paulinelli Macedo, com 	do TTR n. 

	
•s cinco 

ercícios e o CC1R de 1998/1999. Declararam as partes que o imóvel se 	nas con 	elecidas 
pelo Art. I° do Dec. Lei 1.958/82 e portanto isento de CND para com 	SS/FUNR as as 
exigências da lei 7.433/85. Proprietário: BRUNO PAULEVELLI 10EDO, 	 regimde 
comunhão parcial de bens com IONE MOREIRA Registro anterio 	 cuia 	 2-AC, 
287 Luz, 27 de abril de 2001. 	 O Oflçi 

R-01-11.095.  Prot.n. 23.957,em 27-04-2001. Adquirente-condômino: BR  
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com 10 
agrônomo, portador do CPF. ir 860 961 846-34 e RG. M-5.572.527/SS 
CPF n. 611 312 701-00 e RO. MG-10.424.964/SSPMG, residentes e do 
Manoel, 38, centro, CEP. 35595000. Título: Divisão amigável por escn 
de divisão amigável, lavrada aos 27 de novembro de 2000, às fls. 00 
Notarial do 2° Oficio desta comarca. Imóvel recebido na divisão, 
e ali discriminado. Valor do contrato: R$60.000,00. Condições: 
referida Matrícula. Dou fé. Luz, 27 de abril de 2001.0 mal 

AV-02-11.095.  Nos termos do requerimento do proprietário; co o 	lhe faculta pi 
6.015/73; requerendo a mudança da denominação do imóvel acima mi colado sob o 
hoje em diante, o aludido imóvel, denominado o imóvel 	r' IA MACA 
requerido. Dou fé. 	 L „awisi, e 200 

O ai, 	 e".  

(continua no verso) 
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(conti nação 

Yr{ 	V ;fr 

AV-03-I1.095..},Procede:pa 'ti esta averbação para constar que, nos termos do mau 
n° 0388 02 000Y'S‘ri-da"Áção de Retificação req. por Bruno Paulinelli Maca! 
Juiz desta Comarca em 13-08-2003, foi decretada a retificação do nome 
Macedo, para BRUNO PAOLINELLI MACEDO,  tudo conforme 
em Cartório arquivado. Dou fé. 	 Luz, 

O Ofic 

auline 
fica referjdo 

bro de 00 

AV-044 I.09S.  Prot. n° 47.084, em 29-04-2015. Pmtede-sé a esta ave 	para constar o Div4rdo Consens 
Direto de Bruno ~lã Matado e Ione Mimara  decretado per Escritura- 	do Divorcio Consensual_ Direto do 
casal, bvrada re Oficia do 3° Tabeliottato de Natas da Comarca de Patos de Mbas/MG, às fls. 173 e 174, do Livro de 
Natas tf 9511, can 12/04/2010, de acordo coma Lei Metal 1L441/07, 	o cônjuge vingo a assinar seu nome 
anterior, IONE MORELRA, tis igc aio boate alteração no 	 cenidão de casamento Matricula 
0547830155 2000 3 00015 098 0004192 98, eu,. pelo artório do Registro ivi das Pessoas Naturais de Patos de 
Mmas/MQ tudo cear consta dos documentos apresentados, gue fcam arquivados. DOU fé. Dou E. Emols. RS12,25 - 
Recompe - RS0,73 - Tx. Fac. Ed. 

, E 	
C 

Luz, 29dabrild 2015. 	 AsreveeAuiaa,  tnk d 	ET latiyey À i 	,  

AV-0S-11.095.  Prot. n° 47.085, em 29-04-2015. Procede-se a esta averbação pena constar que, nos temeis do 
requerimento datado do 16-04-2015, frmado por Bruno 	?Jacek tendo sido anexado rápia da certidão de 
casamento Matricub 0360950155 2014 2 00025 400 0003469 48, exp. pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais 
desta Comarca, nela constando cite o requerente contraiu matrimônio sob o regime de ~o" parcial de tens com a 
Sra. GEISJANE DIAS SILVA, em 30-05-2014; tudo conf consta dos documentos aptesuotass, qpe ficam arquivados. 
Dou fé. anais - R$12,25 - &campe - RS0,73 - Tx. FEC. lucL - R$4,08- Total- R$1106-adigo - 	...... 
In 29 de abrfide 2015. 	 A Estrelante Autorizada,  CARA: c-kW KkX9e vtC 

• 
CARTÓRIO DE DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 

uo Cal José 7h ornar n° 388 sola 02 Centro CEP 35.595-000 - Telefax; 37)3421-2229 

CERTIDÃO - Certidão de Inteiro teor 
CERTIFICO que a presente cópia foi extraída 
e confere com o original. Dou fó. 
Luz/MG. 28/03/2019 
Oticiala Substituta, 
Emol:R$ 18,84- Tx.Judic:R$ 	- Total:R$ 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
Rua Cel. lote 'Momo.  nt 380 sola 02 Centro CEP 35.595-000 - Veleja,- (37 3421 22 9 

PODER JUDICIARIO - Tjfv1G 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: CJK54753 

Cod. Seg: 4966.0216.8192.9401 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no sita: 
https://selos.qmg.jus.br/ 
Emitido em: 28/03/2019 09:38 
Emol.: R$ 18,84; TFJ.: R$ 6.65; Total: R$ 25,49 

 

OFICIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Paulo Gontijo Costa - Oficial 
Fernando Pereira Costa - C°C1.3 Substitula 

Denise A. Gonc¡o Costa 
'Michela Ribeiro Mesquita 
Patricia de Cássia Pereira 

COMARCA DE LUZ - LUZMG 
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OFICIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Pauto Gontijo Costa Oficiai 
Fernanda Pereira Conta - Oriciala Substituta 

Escreventes 
Deniet A. Gontijo Costa 

Midiele Ribeiro Mesquita 
Patricia de Cássia Pereira 

ÇOMARCA DE LUZ- LUZ/MO 

A Escrevente Aut rizad 

Denise ida Gontijo Costa 

COMARCA DE LUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS 
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

Rua Cel. José Thomaz, 388 — Loja 02— Centro — CEP. 35.595-000 — LUZ/MG 
Fone/Fax: (0**37) 3421-2229 

 

DENISE APARECIDA GONTIJO COSTA, 
Escrevente Autorizada do Registro de Imóveis desta 
Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, na forma 
da Lei, etc 	  

 

CERTIDÃO 

 

• 

   

Certifico e dou fé que, a requerimento verbal da parte interessada, revendo em meu poder e Cartório os 
Livros próprios, dos mesmos verifiquei que os bens imóveis registrados em nome de BRUNO 
PAOL1NELL1 MACEDO,  brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com 
GEISIANE DIAS SILVA, agrônomo, inscrito no CPF sob o n°860.961.846-34 e RG n° M-5.572.527-
SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Luz/MG, na Rua Dom Manoel, n° 38, Bairro Centro; 
situados neste município de Luz/MG, estão isentos de quaisquer ônus reais, que possam afetara posse e 
domínio do(s) atual(is) proprietário(s), até esta data; ISTO referente ao imóvel rural constante do 

Registro n° 	AV-02,_ AV-03, AV-04 e AV-05, Matricula n°  11.095, livro 2-AP, fls. 244. 
Nada mais. O referido é verdade e dou fé 	 r  

- 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
Ruo Col.José Morno. no 3811 - sola 02- Centre • CEP 35.595-000 -13.1•1• R: 37 3421-2229 
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Luz, MG; 04-de abril de 2019. 

PODER JUDICIARIO - TJMG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: CJK55110 

od. Seg: 9809.2718.2070.3873 
td. de Atos Praticados: 1 

Consulte a validade deste selo no stte: 
Mtps://selos.gmg.jus.br/ 
Emitido em: 04/042019 11:36 
Emol.: R$ 32,95; TFJ.: R$ 8.65; Total: R$ 39,60 

OBSERAVAÇÃO: Prazo de validade desta certidão: 30 dias, conf. Instrução n. 192/90 da Corregedoria de Justiça do 
Estado de Minas Gerais. 



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 

Eu, Bruno Paolinelli Macedo, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 860.961.846-

34, residente e domiciliada à Rua São Gotardo, n°. 103, Monsenhor Parreiras, 

Luz/MG, DECLARO sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, 

da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( ) Sim 

( x ) Não 

Luz, 01 de Abril de 2.019. 

Bruno Paolinelli Macedo 
CPF n.° 860.961.846-34 



Fio Paolinelli 	do 
C F n°. 860.961.846-34 

Fazenda Macaúbas 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

• 
Eu, Bruno Paolinelli Macedo, CPF n°. 860.961.846-34, proprietário da Fazenda 

Macaúbas, que tem área de 77,50 hectares (Matrícula n°. 11.095), localizada na 

Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, AUTORIZO a construção 

'de 1.070 metros de cerca na formação florestal, visando preservar a área de 

preservação permanente (APP), perfazendo uma área de 3,0916 hectares, em 

atendimento ao Contrato de Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA — Operação 

1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da microbacia do Córrego G 

da Velha — Projeto Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no 

Município de Luz/MO. 

Luz, 02 de maio de 2018. 

CON 
ORIGINAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.30 3 /0001-70 
AVENIDA LAERTON PAUUNELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/ MG 



Nome: Bruno Paolinelli Macedo 
CPF: 860.961.846-34 
Endereço: Rua São Gotardo, 103 

Nome da Propriedade: Fazenda Macaúbas  
Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) 419884.66 m E / Latitude (UTM) 7809841.33 m S 

I Apelido:  

I RG/CI: MG-5.572.527 	
I Contato(037)9 9914-1144 

DADOS DA PROPRIEDADE 

DADOS DO PRODUTOR 

I Área total (Hectares):77,50 ha 

Quantidade (km) 

0,244 
0,401 
0,276 
0,149 

CON 
ORIGINAL 

• 
cieáta dieetnérAdtis 

Sfateievuix titticeAS e4/2eCadeatZ igreitatiodènerd9 gancrrneèo 

c tArá,  Sendené 
Ficha para elaboração*do Projeto Individual da Propriedade — PIP do Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego 

da Velha no Município de Luz/MG". 

Documento de ocupação da terra: 11.095  
CAR: ( )Sim ( )Não. 	• N°. do CAR:  
Roteiro de Acesso: Estrada vicinal Luz/Limoeiro, à esquerda. 

Histórico de uso do solo: 
Pastagem 

ENQUADRAMENTO  
Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas ciliares  

	Coordenadas DATUM UTM 23K — WGS 84 Final 
Ponto Inicial 

Northing 

Ponto 
Easting Northing 

7810116.9058 Easting 
420166.2434 7810288.0183 419998.9971 

7810074.9058 
419992.9971 7810099.9058 420008.9971 

7810263.0525 
420038.9971 7810090.9058 420242.7845 

7810308.5972 
420279.8944 7810276.8812  420418.0715 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.301.03610001-70  
RUA 16 DE MARÇO, 172 - CENTRO - LUZ - MG 

FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35595-000 Email: meioambiente@luz.mg:gov.br  
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e,Aceitst,ed 

Outras informações: 

Luz, 0Q- de Me de 20 ff , 

  

Declaro de acordo com a implantação das intervenções acima 

  

  

Pr utor" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70  
RUA 16 DE MARÇO, 172- CENTRO - LUZ - MG 

FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35595-000 Email: melcambiente@luz.mg.gov.br  

. 	, 
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ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 002/2019 

CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES 
RURAIS PARTICIPANTES DO PROJETO 

"PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA NO MUNICÍPIO 
DE LUZ/MG". 

TÂNIA BANIA PAULINELLI 
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01/04/2019 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N°  do CPF: 844.773.186-34 

Nome: TANIA BAHIA.PAULINELLI 

Data de Nascimento: 17/12/1961 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 01/10/1995 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 16:14:12 do diw111704/20194hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 420E.2CCB.834F.AA91 

Este documento não substitui o'..mprovante de Inscrição_ugS2E. 

(Modelo aprovado pela IN/RFB rio  1.548, de 13/02/2015.) 
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28/03/2019 

0311 larF4. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

‘1.)5 
.1.%2J  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVi de3trt  
DA UNIÃO 

Nome: TANIA BANIA PAULINELLI 
CPF: 844.773.186-34 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:57:38 do dia 28/03/2019 <hora e data de Brasília>. 

Válida até/24/09/20197.f 
Código de controle da certidão: 0416.4A29.2E49.E9D3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 

1/1 



SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

_ 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS/4  

— 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

CERTIDÃO EMITIDA EM.: 
01/04/2019 

in 
Negativa CERTIDÃO 

. 	--a— 
VALIDA -ATE: 

90/06/2019 

NOME: TANIA BAHIA PAULINELLI 

CNP)/CPF: 844.773.186-34 

LOGRADOURO: RUA MELO VIANA NÚMERO: 646 

COMPLEMENTO: BAIRRO: centro CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer, dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / DeSoneraçao do /TCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://wvvw.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas a Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000325084735 

,ctfazenda.mg.gov.brisoIrctrirSOL/CDT/DETALHE_7467descSe  ' =Solicitar+Certid%E 	e+D%E9bitos+Tribut5SEtrios&numProtocolo=201... 



r— TANIA BANIA PAULINELLI CPF: 84477318634 

Nome / Razão Social 	  

e— Mensagem 

Aviso 	  

{- Sem débitos pendentes até a presente data. 

Inscrição 

Imóvel: 00.02.131.0255.0000 - Lote 08 - Quadra 59 
Endereço: CAMPOS ALTOS, 0- Bairro MONSENHOR PARREIRAS - CEP 35.595-000 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

rNADA CONSTA 

Comprovação Junto à  	Finalidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Código de Controle 	  

FCWKJ9HXHGCTPCPU1 

( :-..:A validede.dodoCtirrieriter Pode Ser consultada no álte:rla Pr.eii.eitu'relitir.'-riilio'dOt „ 	„ 	„ , 	, 
- 	$PP4.MNI.."6:10-.1:eiï-ódNihe: 

Luz (MG), 01 de Abril de 2019 

Avenida Lacton Pounnelli. 153- Monsenhor Parreira 
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Data: 01104/201 %91110,305 

Número 	Val a 
733 TO1/05/201i3 

Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

       

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 



Página 1\t"tr,E10., 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TANIA BAHIA PAULINELLI 
CPF: 844.773.186-34 
Certidão n°: 170208618/2019 
Expedição: 01/04/2019, às 16:12:37 
Validade: ,,29/0972019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. -- 

Certifica-se que TANIA BAHIA PAULINELLI, inscrito(a) no CPF sob o no 
844.773.186-34, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS  

, ARASTKIMÍNTO E AGUA 
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TOTAL A PAGAR  
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Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
Rua Mar de Espanha, 525- Santo António - Golo Honrardes - MG -CEP.: 30.330- 00 

	

C7374: 17.281.106/000143 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14 	 1.  
	  ç., 	:ti: 	POZ:11 

Fale com a 4 5  
COPASA 

lANLA 	̀ AtIl01, ti 
R POUTUR MELO VIANA: I.16 
CI orou 

lix 

REFERÊNCIA DA FATURA 
rial2 de 1 Mês dn 
esernaySoiP.eterêncta Grupo 

F- 	QUANTIDADE  DE UN•DADES ATENDIDAS 

uru Ca:z 
Ern mio 

i IDENTIFICADOR USUÁRIO  

r; cá; flI7 :03 6 

ti 	 ILF.0 

I 

	

PERiODO CONSUMO/LE- ITU- RA  PROXiMA 	CONSUMO FATURADO  

	

_..1 LEITURA 	i Atual 	 Anierrod 	 Dias 	ai' 	Uno:, 

' 
HISTÓRICO DE CONSUMO 

Volume 	Dias 	Media 
Faturado 	entre 	Diána 

Litros 	medições 	Litros  

E 	CONSUMO MÉDIO  
m' 	 litros  

.I 	SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO —1 

:* 	MITO de água 

TARIFA 

rym 

G05 000 
Mfl 

• 

li- 

Água Esgoto 

MATRICULA 

ar( 19/a,./.3.29N 4:1:3.tref. -of3e1.,T 	 
ttlzyjr::orn : A7) 1 "1 ;t ::!Lr • Ct: 

INFORMAÇÕES GERAIS 

BAIXE O APP COPASA DIGITAI NO SEU CELULAR 

F-N-F757/MAÇÕES 	SOBRE  A OUALIDARE DA AGUA 	C 	 pc, o n• smo) -; 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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COMARCA DE LUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS ' 	 :ante), 

REGISTRO DE IMÓV 
REGISTRO GERAL 

FIZ 

° LUZ - $4G 	ANO  2007  9)1  
Attmr.ncri,  :7%  MATRÍCULA N°  12.951 c? 

r: 
tal — 

Imóvel: Uma propriedade agrícola, no Lugar Coqueiros e Barreiro, denominado Fazenda Santa Cecília, 
neste município de Luz/MG, com a área de 330,56,84 hectares (trezentos e trinta hectares, cinquenta e seis 
ares e oitenta e quatro centiares) de terras de cultura e cerrado, contendo benfeitorias, dividindo com cerca 
de arame da faixa da BR-262, com o quinhão n° 6 do donatário Carlos Paulinelli Rabelo, Córrego da Velha, 
quinhão n° 9, do donatário João Caetano Couto, córrego dos bambus, quinhão n° 5, do do 	o Rui 
Coimbra, confluência do Córrego da Velha, em um brejo, córrego do Bagre 	Inácio do Couto 	nda 
Campos dos Oliveiras), avaliado em R$400.000,00. Imóvel cadastrado no 	sob o n° 42414 	469- 

área total 330,5, mod. fiscal 35,0, n° mod. fiscais 9,44, FMP 3,0, e na 	deral sob o n° 	3- 
e o CCIR de 2003/2004/2005 em nome de Rafael Bahia. Propn 	iAEL B 

016.750.526-20 c sua esposa BEATRIZ PAULINELLI BAHIA, CPF 
19.831, livro 3-S, fls. 74. Emols. — R$9,66 — Recompe — RS0,58 —1 
R$13,46 — Código 4401-6. 

O Ofici 

R-01-12.95L Prot. n° 29.485, em 23-02-2007..Transnu 	pólio 	Beatriz Paulinelli Bahia, 	n° 
844.773.426-91. Adquirentes-herdeiros: ASLEM PAULINELLI B 	brasileiro, empresário, maior, 
capaz CPF n° 363.355.096-87, casado sob o regiinTe de comunhão unive sal de bens com JUSLEY MAGDA 
DO COUTO BAHIA; ALDREI PAULINELLI BAHIA,  brasileiro, -m e esário, maior, capaz, CPF n° 
497.746.546-68, casado sob o regime de comunhãOS'Cial de bens com 	GONÇALVES RIBEIRO 
BAHIA; TÂNIA BARU PAULINELLI,  brasileirainnãárpr, capaz, comerciante, separada judicia ente, 
CPF n° 844.773.186-34; todos residentes e donriiciliados nesta cidade . de Luz/MG; JIJSS4LRA 
PAULINELLI BAHIA BUENO ZICO,  brasileira, funcionária pública, maior, capaz, CPF n° 565.356S6-
00, casada sob o regime de comunhão universal de bens com MARCO ANTONIO BUENÓ ZCO, 
residentes e domiciliados em Porto Velho/RO. Título: Sentença-de 06/02/2007, que neste Juízo foi j g aa 

n° 0388.06.13483- 

73.426-91 
de Fisc. Jud. 
eve Jode 

partilha do inventário do bens deixados por Beatriz Pau1inellib.3ahia; 
trânsito em julgado. Forma: Formal de Partilha exp. dos autos do in 
fevereiro de 2007, pela Secretaria do JI:17,0 desta Comarca. Coube 
inventário, o valor total do imóvel acará matriculado e ali disc 
cabendo a cada um dos- herdeiros a importância de R$100.000,00 
Condições: Não consta. Registro anterior, mencionado na ref. Mate 

UZ, 23 de fevereiro de 2007. 	 O Oficial 

• 

&fio acima referido, 
refe dos herdeiro 

do avaliado po 
or do contrat 

Dou fé 

C*I. José Thomot, n• 238- sala 02 - Cenho CEP 35 595.000 -1171•Iam 37 342142 
CÀRfl RIO DE REGISTRO DE IM VEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
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CERTIDÃO - Certidão de Inteiro teor 
CERTIFICO que a presente cópia foi extraide 
e confere como original. Dou fl 

O 	 r Luz/MG. 28/03/2019
ficiala Substituta 

11 

Emol:R$ 18,84 - Tx.Judic:R$ Total:R$ 25,49 

CART • RIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
mo C.I. José Monica. "3i3 - 7.713 02 - C•ntro CEP 35.895.000- Telelpor (37) 3421- 229 

FODER JUDiCiARIO - TJRIG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: CJK54772 
Cod. Seg: 2145.1412.3489.9026 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no sito: 
https://selopqmpjus.br/ 
Emitido em: 28/03/2019 09:47 
Emol.: Itt 18.84; TFJ.: R$ 6,65; Total: R$ 25,49 

kpa  

OFICIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Paulo GontijO Costa - Oficial 
Fernanda Pereira Costa - Oficiala Substituta 

Escreventes 
e Denise A. Gontijo Costa 

Mic-hete Ribeiro Mesquita 
Patricia de Cássia Pereira 

COMARCA 	DE LUZ - LUZ/MG 

LI 



SECRETARIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LUZ/MG 
JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS )0/  
Rua: Cel. José Thomás, 321 — Centro — Luz/MG 

CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, atendendo a requerimento da 

parte interessada e compulsando detidamente os autos do Processo n° 

0388.16.002192-8, o qual se trata de uma Ação Civil Pública ajuizada por Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais em face de Tânia Bahia Paulinelli e Outros, 

tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), Certifica-

se, portanto, que já foi proferida sentença no dia 30 de outubro de 2018, a qual 

extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do 

interesse de agir, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, já tendo transitada em julgado. 

Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Da 

de Luz, aos 05 de abril de 2019. Eu, 

Gerente de Secretaria, a digitei, subscrevo e assino. 

ssado nesta cidade e comarca 

, Bruno César Esteves, 

Bruno Césa 	es 
Gerente de Secretaria 



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 

Eu, Tânia Bahia Paulinelli, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 844.773.186-34, 

residente e domiciliada à Doutor Melo Viana, n°. 646, Centro, Luz/MG, DECLARO 

sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 

8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( ) Sim 

( x ) Não 

Luz, 01 de Abril de 2.019. 

A.A.52.9a: 
Tâflia Bahia Paulinelli 

CPF n.° 844.773.186-34 
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I  PO 
AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, Tânia Bahia Paulinelli, CPF n° 844.773.186-34, proprietária da Fazenda 

Santa Cecilia, área total de 162,86 hectares (Matricula 12.951), localizada na Área 

de Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, AUTORIZO a construção de 

3.113 metros de cerca na formação florestal, visando preservação da Área De 

Preservação Permanente (APP), perfazendo uma área de 12,9025 hectares, em 

atendimento ao Contrato de Repasse 818168/2015/ANA/CA1XA — Operação 

1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da microbacia do Córrego 

da Velha — Projeto Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no 

Município de Luz/MG. 

Luz, 15 de Outubro de 2018. 

(23.c..0_ Qui). r.,sind: 
Tânia BaHia Paulinelli 

CPF n° 844.773.186-34 
Fazenda Santa Cecilia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 1442- CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONS NHOR PARREIRAS -"LUZ/ MG - CEP 35595-000 

TELEFONE: (37)34214030 RAMAL 42- Email: meioambie9(e@Iuz.mg.gov.br  



' 	 DADOS DO PRODUTOR 

Nome: Tânia Bahia•Paulinelli Apelido: 

CPF: 844.773.186-34 'RG/CI: MG-2.567.844-SSP/MG Contato: (37) 9-9113-4489/3421-1968 

Endereço: Rua Dr. Melo Viana, 746 	 • 
DADOS DA PROPRIEDADE 

Nome da Propriedade: Fazenda Santa Cecilia Área total (Hectares):162,86 ha 

Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) / Latitüde (UTM) • 
Documento de ocupação da terra: 12.951 
CAR: ( 	)Sim ( 	)Não. 	 N°. do CAR:' 
Roteiro de Acesso: BR 262, Km 529„Luz/Araxé à esquerda. - 

Histórico de uso do solo: Pastagem. 
' ENQUADRAMENTO 

Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas ciliares 
Coordenadas DATUM UTM 23K — WGS 84 

Quantidade (km) 
Ponto Inicial Ponto Final 

Long. (UTM) Lat. (UTM) Long. (UTM) Lat. (UTM) 

0,597 417890.91 m E 7812272.90 MS 417641.10 mE‘ 7812142.44 m S 

1,079 417612.21 m E 7812147.49 m S 416848.86 m E-  7811602.71 m S 

0,195 416830.89 m E 7811580.49 m S 416706,38 m E , 	7811478.35 m S 	• 

0,623 417854.89 m E 7811965.74 m S 418062.87 m E 7811411.89 m S 
--....„.. 	 0,619 417799.80 m E 7811964.08 rn S ' 418003.13 m E 7811397.90 m S 

Outras informações: 

-e4s- 
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Projeto Individual da Propriedade — PIP — Intervenções Executadas 
Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG". . 

a-- Luz, 15-  de L,, 	de 20 	. 

    

       

Declaro   de acordo com a implantação das intervenções acima. 

(..," f....  

Produt 

CO; 	RÉ COM 
C RIGINAL 

Par 
e( 529/8 

"ann, 	JorAft9(4‘.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 — 

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG - CEP 35595-000 
TELEFONE: (37)3421-3030 RAMAL 42 • Ema!!: meioarnblente@luz.mg.gov.br 	" 

a* Te' 
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ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 002./2019 

CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO 
PROJETO "PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA 

VELHA NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG". 

KÊNIA GONÇALVES RIBEIRO BANIA 

warwas. 
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17/04/2019 • 	 Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

BRASIL Serviços Barra GovBr 

 

--(HTTPII/BR411ZG0V:BR)--- 

Nitra 
kraf 

Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 832.169.876-04 

Nome: KENIA GONCALVES RIBEIRO BANIA 

Data de Nascimento: 06/05/1970 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 15:21:49 do diai_17/04/2019  (hora e data de Brasília). 

Código de controle do comprovante: F1B6.EA81.6F73.5745 

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" 

(/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp). 

https://servicos.receitafazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp 	 1/2 



10/04/2019 	, 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: KENIA GONCALVES RIBEIRO BAHIA 
CPF: 832.169.876-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidas; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 07:46:58 do dia 10/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até(07/10/2019. 
Código de controle da certidão: 7903.F41A.81AA.9E8E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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-,r.,  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 	, 

e 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: '.‘;zir 

09/04/2019 	, 

Negativa 
CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

1p/07/2019 .J 

NOME: KENIA GONCALVES RIBEIRO BAHIA 

CNRI/CPF: 832.169.876-04 

LOGRADOURO: RUA RAMIRO BOTINHA NÚMERO: 821 

COMPLEMENTO: BAIRRO: NAÇOES CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000326732901 

<rç'N 

 

09/04/2019 , 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

hilps://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctri/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitameerticr/cE3o+de+DOE9bitos.Tributc/oEtrios&numProto... 1/1 
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r• t-.ç Minas Gerais 
w 'N•„,ftN.!'"  PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

;*_'SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 09/04/2019 11h47min 

r Número 	Vstede 

828 .-1—()731.5/201-91, 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

{ KENIA GONCALVES RIBEIRO BANIA CPF: 83216987604 

	 Nome / Razão Social 	  

r— Sem débitos pendentes até a presente data. 

Aviso 	  

	Comprovação Junto à 

, 	 Mensagem 	  

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

	 Inscrições 

Imóvel: 00.02.073.0082.0002 - Lote 04/3 - Quadra 34 
Endereço: SÃO GOTARDO, 359- Bairro MONSENHOR PARREIRAS - Compl. A - CEP 35.595-000 

Imóvel: 00.04.005.0288.0000 - Lote 0288- Quadra 005 
Endereço: RAMIRO BOTINHA, 0 - Bairro NAÇÕES - CEP 35.595-000 

•
Imóvel: 00.04.005.0378.0000 - Lote 378- Quadra 05 

Endereço: RAMIRO BOTINHA, 885- Bairro NAÇÕES 

Imóvel: 00.01.045.0570.0000 - Lote 0570- Quadra 045 
Endereço: TIRADENTES, - Bairro CENTRO - Compl. LOTE 03- CEP 35.595-000 

Código de Controle 

1 

	

	
CWAOCOE9PVGWRXX1 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por m o do código de controle informado. 
http://www.luz.mg.gov.br  

Luz (MG), 09 de Abril de 2019 

Avenida Laerton Paulinelli, 153 - Monsenhor Parreira 
Luz (MG) - CEP: 35595090 • Fone:3734213030 

Página 1 de 1 

Finalidade 	  



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA 00 TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: KENIA GONCALVES RIBEIRO BAHIA 
CPF: 832.169.876-04 
Certidão n°: 170655458/2019 
Expedição: 09/04/2019, às 11:48:38 
Validade: '05/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

• Certifica-se que KENIA GONCALVES RIBEIRO SABIA 
, inscrito(a) no CPF sob o n° 832.169.876-04, NÃO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

.-,u 	 jus ot 
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ti  SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO 

AUTARQUIA MUNICIPAL 
Av. LAERTON PAULINELLI.153 SEDE ADm SALA 81 
Fone: C03713421-2019 DM:3421-1778 
CNPJ: 12.989.105/0001-02 

  

Número da guia 

Segunda Via 
05890042019-9 

15/04/2019 

CONTA DE 
ÁGUA E ESGOTO 

    

    

    

KENIA GONÇALVES RIBEIRO BAHIA 
RUA RAMIRO BOTINHA. 821 - NACOES . 
LUZ - MC - CEP: 35595000 
CÓD. LIG.: 05890-9 MAPA CAD.: 01-16-00480 ID. ELETRÔNICO: 9165890g/01 

4140  

Abri112019 

ceifem*. owerrmeoe  

13 RES DOM ND PUB OuT 

100 00  
Cartone: 

. DESCRIÇÃO - 
VALOR 

 

R$ 41,97 

M V̀te'' RS 0,05 
RS 4,28 

23  

TARIFA DE ESGOTO 
MULTA POR ATRASO REF.: 03/2019 
TBD ESGOTO 
PARL.—LAMENTO 01/10 

 

Leitura atual 

2025 	43 

Data da leitura 
11(04/2019 

Leitura ant. 	I 

1994 	1.13 

No. do hidrOmetr0 
Al3S244198 

Vencimento 
.25/0412019 

Consumo real 
	Consumo tal. 

31 
	

31 	M3 

Vazão Careci 
	

Diâmetro 

03 	M3 
	

1r2"  

Valora pagar 
R$ 	. 92,53 

Média I Ocor. 
32 	M3 	O 

Data instalação 

  

Dados das 3 Oltimaocontas 

   

PAGUEM EM DIA SUA 
CONTA. EVITE 

MULTAS 

      

  

Mês 
	Cons. m3 N. Dias Média m3saia 

03 
	

28 
	

29 
	

0,97 

02 
	

36 
	

30 
	

1,20 

01 
	49 
	

32 
	

1,53 

  

  

Ano anterior 

     

  

12 	39 	31 	1.26 

     

       

Favo- 	-matar no Verso / Devdver ao Lituano _ 

  

  

I

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO 
AUTARQUIA MUNICIPAL 
Av. LAERTON PAULINELLI.153 SEDE ADM SALA 81 
Fone: (03713421-2019 Fez:3421-1778 

e 	CNPJ: 12.939.105/0001-02 	 . .,. 

Número da guia 

Segunda Via 
05890042019-9 

15/04/2019 

CONTA DE 
ÁGUA E ESGOTO 

KENIA GONÇALVES RIBEIRO BAHIA 
RUA RAMIRO BOTINHA, 821 - NAÇÕES 
LUZ - MG - CEP: 35595000 
CÓD. LIG.: 05890-9 MAPA CAD.: 01 16-00480 ID. ELETRÔNICO: 

13 

MES / ANO 	. 

9165890@01 

Abril/2019 
csaeoomerowunmaxe 

	

RES 	COM 	ND 	PUS 	OUT 

	

1 	O 	O 	O 	O 

Valor à pagar 

125 	92,53 
Vencimento 

25/0412019-: 

828 	30020 -4 90425000000-O 589004 0191 

711 I

92 

I

3

5 
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tfiMg41.3,00t. 	'' <Ç'(1)'.4%f-1121:CéljOrfgfrt0:1.13biSQ:11 

.- -. r- 6.2MtirQ5014aGift,:0.00 é074f413.lb-ciafg:;OS'In014... li.  ' 1  .. r 	ke ", 
ãq''1.'..Z.?  1.:i1;41igGLig "z  • 	NiNlha;VeriNrirtaréjd;. c'ó`ii-.e.grçdía'..)krgré 	' Iiiká./..4.ktof.g9 . 	'214 glke;ct.44,5);Qálát" '' cria , ' fijioácio;e:;inioà.éidasiçao,'Ad 	úi.Y1~0.11i4 	4o9:, areátotitia5;SríOd..ifiScait35,eri° aiádi.fisdáa.9,44; DMP'3',O, é na. 	- Ciai sób OP° 	3 c o CC1R de.  2003/2004/2005 em malhe de Rafael Bahia. Propri 	AEL B 	no 016.750.526-20 e.  sua esposa BEATRIZ PAULINELLI BAHIA, CPF 	73.426-91 

19.831, livro' 3-S, fis. 74. Emols. — R$9,66 — Recompe — R$0,58 —. T 	de Fisc. Jud. R$13,46 — Código 4401-6. 	 . L 	feve • de 
. 	O Oficia 

R-01-12.951. Prot. n° 29.485, em 23-02-2007. Transmi 	ólio e Beatriz Paulinelli Bahia, 	n° 844.773.426-91. Adquirentes-herdeiros: • ASLÉM PAIlL1NELLFÈ ii 	brasileiro, empresário, maior, capaz, CPF n°363.355.09647, casado sob o regime de comunhão unive sal 'de bens com JUSLEYMAGDA 
DO COUTO BANIA; ALDREI PAULINELLI- SABIA  - brasileiro m resário,' maior, capaz CPF n° 497.746.546-68, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com NIA GONÇALVES RIBEIRO 
BANIA; TÂNIA BARIA4`AULINELLI,  brasileiraH maior, capaz, comerciante;  separada jtidicia ente, CPF n° 844.773.18634;',  todos residentes *e domiciliados • nesta :cidade de Lui/mG; JU 	RA PAULINELLI RAMA BIJENO ZICO  brasileira, funcionária pública, maior, capaz, CPF n° 565.3564355- 00, casada sob .o regime:i de comunhão universal déce belis com MARCO • ANTONIO BUEM).  7 CO, residentes e domiciliados ern Porto Velho/RO. Titulo: S4tença,de 06/02/2007, gire neste Juizo foi j g da a 
partilha do inventário do tens deixados por Beatriz Patilirielli *Baba P oce o n° 0388.06.13483. 
trânsito em julgado, FOrmia: Formal de Partilha exp. do S autos do innio acima referido, 
fevereiro de 2007, pelá Sécretaria do Juizo desta Comarc:a. Coube 	dos herdeiro 
inventário, o valor total dia imóvel acima matriculado e ali „discri 	avaliado po cabendo a cada um 'dós,  herdeiros a importância de R$100.000,00 	ator do contrat 	 O. 
Condições: Não constal‘Re¡istro anterior, mencionado na ref.Matrieii j Dou fé rt 
Luz, 23.de fevereiro d2009. 	 O Oficial 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. COMARCA DE LUZ/MG 
mo C.P. José Themoz, n. 355 • sala 02 • Cintia, • CEP 35.595.000 • TRIelon: (37)3421.2229 
CERTIDÃO - Certidão do Inteiro teor 
CERTIFICO que a presente cópia foi extrai 
e confere com o original. Dou fés 
Luz/MG. 18/04/2019E. / 
Oficlala Substituta,-  pt 
Emol:R$ 18,84 - Tx.Judic:R$ 6,85- 	al:R$ 25,49 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. COMARCA DE LUZ/MG 
Rua Cid. Jaz. Momos, n• 381 • 1010 02 • Contra - CEP 35.595.000 • Teletex: (373 3421•2229 

PODER JUDICIARIO - TJMG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: CJI156054 
Cod. Seg: 8815.1522.1836.9152 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no sito: 
https://selos.fimg.Jus.br/ 
Emitido em: 18/04/2019 13:43 
Emol.: R$ 18,84; TFJ.: R$ 6,65; Total: R$ 25,49 

OFI 10 DO REGISTRO 
E IMÓVEIS 

Paulo ontijo Costa - Oficial 
Fernanda Pereir Costa - Oficiala Substituta 

Escreventes 
Darto A. Gontijo Costa 

.Michele Ribeiro Mesquita 
Patricia de Cássia Pereira 

f 	ARCA DE LUZ- LUZ/MG  



TERMO PARTICULAR DE DIVISÃO AMIGÁVEL. 

 

f 

Pelo presente instrumento particular de Divisão amigável de bens ein„ 
comum: ASLEM PAULINELLI BAHIA, brasileiro, empresário, maior, 
capaz, portador do CPF 	363.355.096-87 'casado pelo regime da comunhão 
universal de bens com JUSLEY 1VIAGDA DO COUTO SABIA, residentes e 

domiciliados nesta Cidade; ALDREI PAULINELLI BAHIA, brasileiro, 
empresário, maior, capaz, portador do CPF n° 497.746.546-68 casado pelo 
regime da comunhão parcial de bens com KENIA GONÇALVES RIBEIRO 
BAHIA, residentes e domiciliados nesta Cidade; TÂNIA BAHIA  
PAULINELLI, brasileira, maior, capaz, comerciante, separada judicialmente. 
portadora do CPF n° 844.773.186-34 residente e domiciliada nesta Cidade; e 
JUSSARA PAULINELLI BAHIA BUENO ZICO, brasileira, 
funcionária pública, maior, capaz, portadora do CPF n° 565.356.356-00 casada 
pelo regime da comunhão . universal de bens com MARCO ANTÔNIO 
BUENO ZICO, residentes e domiciliados em Porto Velho, Rondônia; 
convieram como permite a lei, em fazer, como efetivamente fazem, à presente 
divisão amigável dos bens em comuns existentes entre eles condôminos, da 
seguinte forma: 

Declaram os condôminos acima qualificados, que são legítimos 
proprietários dentre outros bens em comunhão com a quota parte de 25% para 
cada um, os bens abaixo relacionados, declarando ainda que possuem outros 
bens em comunhão de seus direitos hereditários no Espólio de Rafael Bahia, 
cujo processo de inventário encontra-se em trâmite perante o Douto Juizo da 
Comarca de Luz/MG, dos seguintes bens: 

- Uma casa de morar com todas suas dependências e instalações, com 
um terreno urbano de 590 m2, situada nesta cidade, Rua Dr. Melo Viana, com 
limites e confrontações constantes do cadastro municipal, havida por força do 
Registro imobiliário Matricula 5.185, do CRI de Luz/MG. 

- Uma casa de ‘Orar com todas suas dependências e instalações, com 
um terreno urbano de 792 m2, situada nesta cidade, Rua Dr. Melo Viana, coth 
limites e confrontações constantes do cadastro municipal, havida por força do 
Registro imobiliário Matricula 19.464, do CRI de Luz/MG. 

- Um lote urbano com a área de 492 m2, situado nesta cidade, Rua Ce 
José Thomaz, com limites e confrontações constantes do cadastro municipal, 
havido por força do registro imobiliário Matricula 12.369, do CJ de Luz/MG. 

- Um prédio apropriado para o comércio e residên ia, situado nesta 
cidade, Rua Cel José Thomaz, COM limites e confrontaç4esj constantes do 
cadastro municipal, havido por força dos registros imob 11 ios Matrículas 
21.395, 17.597, e I5,29, do CRI de Luz/MG. 

• 



.1 

- Dez (10) lotes urbanos, com a área global de 3.570m2, sendo os lotes 7 
- 8 - 9 - 10— 11 - 12— 13 - 14- 15 e 16, da quadra 37, medindo 9 (nove) 
360m2 e um 330m2, situados nesta. cidade, Avenida Dr. Josaphat Macedó, 
Avenida Bom Despacho e Rua São Gotardo, Bairro Monsenhor Parreiras, com 9,01  

limites e confrontações constantes do cadastro municipal, havidos por força cios 	 

registros imobiliários 21.682, 22.611, 22.775, e 22.776, do CRI de Luz/MG. 32 

- Uma propriedade agrícola, Fazenda Camarinhas, com 325.29.67 
hectares de terras de cultura, cerrado e campo, e benfeitorias, cadastrada no 
Incra sob número 4241450072429 e ITR número 22136, com limites e 
confrontações constantes das escrituras públicas, havida por força dos registros 
imobiliários Matricula 6.755, Matricula 5.157, Matricula 3.179, e 21.699, do 
CRI de Luz/MG. 

- Uma propriedade agrícola, Fazenda Santa Cecilia, com 330.56.84 
hectares de terras de cultura e cerrado, e benfeitorias, cadastrada no Incra sob 
numero 42414500004695 e ITR número 22136436, com limites e confrontações 
constantes da escritura publica, havida por força do registro imobiliário 
Matricula 19.831, do CRI de Luz/MG. 

- Os direitos hereditário sobre Uma propriedade agrícola, Fazenda 
Capão Escuro, com 108.87.38 hectares de terras de cultura, cerrado e campos, e 
benfeitorias, cadastrada no Incra sob número 4241450105610 e ITR número 
34883002, com limites e confrontações constantes da escritura pública, havida 
por força da do Registro imobiliário Matricula 4.644, do CRI de Luz/MG, 
imóvel este que faz parte dos bens que encontram em inventário judicial do 
espólio de Rafael Bahia. 

Assim, ajustam sem dolo, malícia, erro e coação a divisão amigável dos 
bens acima, que será processada através de escritura pública de divisão amigável 
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entre os condôminos, elaborando neste ato o presente instrumento que assinam 
na presença de duas testemunhas, instrumento este que é celebrado em caráter 
irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes bem como seus sucessores, 
uma vez serem as partes aqui contratadas maiores e capazes, e encontrando em 
seu juizo perfeito, declarando nada terem a reclamar uns dos outros, em 
qualquer tempo ou lugar com relação ao aqui convencionado, passando assim á 
partilhar de forma amigável os bens divididos em questão, cujos pagamentos 
seguem adiante: ,Yu 

- PAGAMENTO que se faz ao condômino ASLEM  

PAULINELLI BAHIA,  brasileiro, em ‘esário, maior, capaz, portador do 
CPF n° 363.355.096-87 casado pelo regime a comunhão universal de bens com 
JUSLEY MAGDA DO COUTO BAR 	residentes e domiciliados nesta 

Cidade: 

- Haverá para seu pagamento: 

géi 



- Dez (10) lotes urbanos, com a área global de 3.570m2, sendo os lotes 7 
-8 - 9 - 10— 11 - 12— 13 - 14 - 15 e 16, da quadra 37, medindo 9 (nove) lotes, 
360m2 e um 330m2, situados nesta s cidade, Avenida Dr. Josaphat Macedo,4' 
Avenida Bom Despacho e Rua São Gotardo, Bairro Monsenhor Parreiras, com, 	 r\ 
limites e confrontações constantes do cadastro municipal, havidos por força dos. 

 qui,  

registros imobiliários 21.682, 22.611, 22.775, e 22.776, do CRI de Luz/MG. 

- A Casa residencial localizada nesta Cidade de Luz/MG, á Rua Cel  
José Tomaz, n. 614, Bairro Centro onde reside o Condômino, imóvel este 
cercado e demarcado e oriundo de parte das Matriculas havido por força dos 
registros imobiliários Matriculas 21.395, 17.597, e 15.529, do CRI de Luz/MG. 

- A fração ideal de 50% da Fazenda Camarinhas, com área total em  
comum de 325.29.67 hectares de terras de cultura, cerrado e campo, e todas as 
suas benfeitorias, cadastrada no Incra sob •número 4241450072429 e ITR 
número 22136, com limites e confrontações constantes das escrituras públicas, 
havida por força dos registros imobiliários Matricula 6.755, Matricula 5.157, 
Matricula 3.179, e 21.699, do CRI de Luz/MG. 

- PAGAMENTO que se faz ao condômino ALDREI  

PAULINELLI BAHIA,  brasileiro, empresário, maior, capaz, portador do 
CPF n° 363.355.096-87 casado pelo regime da comunhão parcial de bens com 
KENIA GONÇALVES RIBEIRO BAHIA, residentes e domiciliados nesta 

Cidade; 

- Haverá para seu pagamento: 

- Um lote urbano com a área de 492 m2, situado nesta cidade, Rua Cel 
José Thomaz, com limites e confrontações constantes do cadastro municipal, 
havido por força do registro imobiliário Matricula 12.369, do CRI de Luz/MG. 

• - A fração ideal de 50% mais UM ALQUEIRE de terras da Fazenda 
Santa Cecilia, com área total de 330.56.84 hectares de terras de cultura e 
cerrado, e todas as suas benfeitorias, cadastrada no mera sob numero 
42414500004695 e ITR número 22136436, com limites e confrontações. 
constantes da escritura publica, havida por força do registro imobiliário.  

Matrícula 19.831, do CRI de Luz/MG. 

- Duas lojas comerciais existentes no imóvel localizado na Rua Cel 
José Tomaz, esquina com a Rua Dr. Melo Viana, sendo a Loja onde funciona 
uma papelaria e a loja onde funciona o comércio da Cônjuge Virago do 
Condômino acima, imóvel este oriundo de parte das Matriculas 21.395, 17.597, 
e 15.529, do CRI de Luz/MG 

- PAGAMENTO que se faz a c 

PAULINELLI,  brasileira, maior, capaz, comerciante, separada judicialmente, 

portadora do CPF n° 844.7p.186-3r4 residente e do icilia5la nesta Cida 

01 

mo TÂNIA BAHIA 



- Haverá para seu pagamento: 

- A fração ideal de 50% menos UM ALQUEIRE cie terras da Fazenda ' 
e 

Santa Cecilia, com área total de 330.56.84 hectares de terras de cultura e 	203  

ITR número 22136436, com limites e confrontações constantes da escritura 
publica, havida por força do registro imobiliário Matricula 19.831, do CRI de 

Luz/MG. 

- Duas lojas comerciais existentes no imóvel localizado na Rua Cel  

José Tomaz, esquina com a Rua Dr. Melo Viana, sendo a Loja onde funciona 
a firma TIM e a loja onde funciona a Vídeo Locadora, imóvel este oriundo de 
parte das Matrículas 21.395, 17.597, e 145.529, do CRI de Luz/MG 

- Uma casa de morar com todas suas- dependências e instalações, com 
um terreno urbano de 792 m2, situada nesta cidade, Rua Dr. Melo Viana, com 
limites e confrontações constantes do cadastro municipal, havida por força do 
Registro imobiliário Matricula 19.464, do CRI de Luz/MG. 

- PAGAMENTO que se faz a condômino JUSSARA  

PAULINELLI BAHIA BUENO ZICO,  brasileira, funcionária pública, 
maior, capaz, portadora do CPF n° 565.356.358-00 casada pelo regime da 
comunhão universal de bens com MARCO ANTÔNIO BUENO ZICO, 
residentes e domiciliados em Porto Velho, Rondônia; 

e 

- Haverá para seu pagamento: 

- Um lote urbano onde funcionava um lavador de veiculo, com área de 
590 m2, situada nesta cidade, Rua Dr. Melo Viana, com limites e confrontações 
constantes do cadastro municipal, havida por força do Registro imobiliário 
Matricula 5.185, do CRI de Luz/MG. 

- A fração ideal de 50% da Fazenda Camarinhas, com área total em  
comum de 325.29.67 hectares de terras de cultura, cerrado e campo, sem 
benfeitorias, cadastrada no Incra sob número 4241450072429 e ITR número 
22136, com limites e confrontações constantes das escrituras públicas, havida 
por força dos registros imobiliários Matricula 6.755, Matricula 5.157, Matricula 
3.179, e 21.699, do CRI de Luz/MG. 

- A integralidade dos direitos hereditários sobre Uma propriedade 
agrícola, Fazenda Capão Escuro, com 108.87.38 hectares de terras de cultura, 
cerrado e campos, e benfeitorias, cadastrada no Incra sob número 
4241450105610 e ITR número 34883002, com limites e confrontações 
constantes da escritura pública, havida por força da do Registro imobiliário 
Matricula 4.644, do CRI de Luz/MG, imóvel este que faz parte dos bens que 
encontram em inventário judicial do espólio de Rafael Bahia. 

cerrado, sem benfeitorias, cadastrada no Incra sob numero 42414500004695 e 
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- O Apartamento e toda a • área do': terraço existente do imóvel 
apropriado para o comércio e residência, situado nesta cidade, Rua Cel José 
Thomaz, com limites e confrontações constantes do cadastro municipal, havidolat,.,.. 

por força dos registros imobiliários Matrículas 21.395, 17.597, e 15.529, do CRI 	̀‘• 

de Luz/MG. 91.1  
, 

Como dito acima este instrumento é irrevogável e sem clireito-Nt'?rr,---' 
arrependimentos, obrigando assim as partes aqui qualificadas e seus herdeiros ao 
fiel cumprimento deste, que se processará como já dito através de escritura 
amigável de divisão e desmembramentos de imóveis junto ao Município de 
Luz/MO. 

Declaram mais, que aceitam os-,pagamentos acima, declarando que cada 
pagamento corresponde para eles, e para efeito da presente divisão o mesmo 
valor, não existindo assim prejuízo para nenhuma das partes, pelo qt.e dão plena 
e geral quitação entre si de não haver qualquer diferença ou reposição nos 
pagamentos. 

E, por esta forma, foi feita a presente divisão amigável, pelo que se 
digitou o presente instrumento particular, que depois de lido e achado conforme, 
vai assinado pelos condôminos, tudo na presença das duas testemunhas abaixo, 
para que surtam seus efeitos de direito. 

Luz/MG, 29 de Abril de 2013. 

Cçks—ca 

er,,L—JA;  

CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE NOTAS Dé 

COMARCA DE LUZ MINAS GE RAi4 S 
Reconheçoa(s) firma (s) de 	geL,Wl  

< 14. 41‘;  111  

nt4,,'W/ 6,111,,a  	   aCiCU: 2  dou-"  te 
Luz  Off  de 	"71,14:0 	de 20  /3  
em 1-T° 

	

	Mnytki, 	da verdade 
etri1O-r.M.  

Ricardo José Darezzo • Tabelià0 • (37) 3421 • 1368 

Talim Orvalhe Pereira ~ides 

gscunics .^.1.1TORIZADA 

Testemunhas: 

CÂRTÕRIO 6-0 2° OFICIO DE NOTAS DA 
COMARCA DE LUZ MINAS ERAIS 

a(e firmR (s) de 

Lzade 
era ir 
.?/  
1  Ricardo José Da 	o - tabelião- (37) 3421 - 1388 

,/ Pauto Rkardá Teixeira Mesquita 
ESCREVENTE AUTORIZADO • 

acrAft,  

-  do que dou 
de20ii  

' da vontade. 



Denise ecida Gootijo Costa 
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COMÀRCA DE LUZ ;- EST/W,0 DE MINAS GERAS- 

'OFICIO 1)0 REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Cel:José Thomlaz, 388 — Loja 02— Centro — CEP. 35.595-000 411Z/MC t.' 

Fone/Fax: (0**37) 3421-2229 

• 
DENISE . APARECIDA GONTIJO COSTA, 
Escrevente Autorizada do Registro de Imóveis desta 
Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, na forma da 

Lei, etc 	

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, a requerimento da parte interessada, revendo em meu poder e Cartório os Livros 
próprios, dos mesmos verifiquei que os bens imóveis registrados em nome de ASLEM PAULINELLI 
BAHIA,  brasileiro, empresário, maior, capaz, CPF n°363.355.096-87, casado sob o regime de comunhão 

universal de bens com JUSLEY MAGDA DO COUTO BAHIA; ALDREI PAULINELLI BAHIA, 
brasileiro, empresário, maior, capaz, CPF n° 497.746.546-68, casado sob o regime de comunhão parcial de 

bens com KÊNIA GONÇALVES RIBEIRO BAHIA; TÂNIA BAHIA PAULINELLI  brasileira, maior. 

capaz. comerciante, separada judicialmente, CPreri0 '844.773.1 86-34; todos residentes e domiciliados nesta 

cidade de Luz/MG; JUSSARA PAULINELLI BANIA BUENO ZICO, brasileira, funcionária pública, 

maior, capaz, CPF n° 565.356.356-00, casada sob o regime de comunhão universal de bens com MARCO 
ANTÔNIO BUENO ZIC0,-  residentes e domiciliacioan Porto Velho/RO; situados neste município de 

Luz/MG, estão isentos de quaisquer ónus reais que Possam afetar a posse e domínio do(s) atual(is) 
proprietário(s), até esta data, ISTO referente ao imóvel rural constante do registro n° R-01, Matricula 11" 

12.951, livro 2-AZ, fls. 38. Nada mais. O referido é verdade e dou fé 	

• 

Luz, MG, 18 de abril de 2019. 

Escrevente Autorizada 

OFICIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Paulo Gentil° Costa - Oficial 
Fernanda Pereira Costa - Oficiala Substituta 

Escreventes 
Denise A. Gontijo Costa 

Michele Ribeiro Mesquita 
Patrícia de Cássia Pereira 

COMARCA DE LUZ - LUZ/MG 

   

CART* RIO DER GISTRO DE IMÓVEIS-COMARCA DE LUZ/MG 
Rua Cul. lutá ~mor n7 380 • talo 03 • Cenho • CEP 35.593-.00. Ululam 37 3427-2229 

 Ur-VARIO - TJMG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: CJK56055 
Cod. Seg: 8577.5856.1143.9169 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no sito: 
https://selos.tyng.lus.br/ 
Emitido em: 18104/2019 13:43 	 Cl 
Emol.: R$ 32,95; TFJ.: 125 6,65; Total: RE 39,60 

OBSERVAÇÃO: Prazo de validade desta certidão: 30 dias, conf. Instrução n. 192/90 da «orregedoria de Justiça do 
Estado de Minas Gerais. 
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CPF nï. 2.169.876-04 
Kênia Gon ahia 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 

Eu, Kênia Gonçalves Ribeiro Bahia, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 

832.169.876-04, residente e domiciliada à Rua Ramiro Botinha, n°. 821, Nações, 

Luz/MG, DECLARO sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, 

da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( 	) Sim 

( x ) Não 

Luz, 01 de Abril de 2.019. 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu;  '<Mia Gonçalves Ribeiro Bahia, CPF n°. 832.169.876-04, proprietária da 

Fazenda Santa Cecília, que tem área de 168,28 hectares (Matrícula n°. 12.951), 

localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, AUTORIZO a 
construção de 6.814 metros de cerca na formação florestal, visando preservar a 

410 

	

	
área de preservação permanente (APP), perfazendo uma área de 15,72,27 
hectares, em atendimento ao Contrato de Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA — 

Operação 1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da microbacia do 

Córrego da Velha — Projeto Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha 

Município de Luz/MG. 

Luz, 14 de março de 2019. 

_ 

Kênia Go-nOeves-R4bei• 	Bahia 
CPF no. 832.169.876-04 
Fazenda Santa Cecilia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: .301.035/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/ MG 

TELEFONE: (37) 3421-3030 RAMAL 42- &rui!: meioambiente@luz.m 
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Projeto Individual da Propriedade — PIP — Intervenções Executadas 
Projeto "Produtor de Á ua na Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG". 

DADOS DO PRODUTOR 
Nome: Kenia Gonçalves Ribeiro Bahia Apelido: 

CPF: 832.169.876-04 RG/CI: MG-4.160.126-SSP/MG Contato: (37) 9-9976-3813/9-9129-1705 

Endereço: Rua Ramiro Botinha, 821 
DADOS DA PROPRIEDADE 

Nome da Propriedade: Fazenda Santa Cecilia 	 II3irea total (Hectares):168,28 ha 

Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) 417879.00 m E I Latitude (UTM) 7812772.00 m S 
Documento de ocupação da terra: 12.951 
CAR: ( 	)Sim ( 	)Não. 	 N". do CAR: 
Roteiro de Acesso: BR 262, Km, Luz/Araxá à esquerda. 

Histórico de uso do solo: Pastagem. 
ENQUADRAMENTO 

Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas ciliares 
Coordenadas DATUM UTM 23K — WGS 84 

Quantidade (km) 
Ponto Inicial Ponto Final 

Long. (UTM) Lat. (UTM) Long. (UTM) Lat. (UTM) 

0,954 417453.3607m E 7813979.1921m S 417316.8239m E 7813833.00 m S 

1,430 417331.2104 m E 7813442.1921 m S 417973.795 m E 7812436.0999 m S 

3,438 418062.5288 m E 7812489.7761 m S 419138.6357 m E 7813455.5272 m S 

0,599 418107.4788 m E 7812452.6707 m S 418581.8736 m E 7812762.5694 m S 

0,209 418201.2689 m E 7809876.0592 m 5 428487.4797 m E /812856.9502 rn S 

0,184 417567.572 m E 7813526.8561 m S 417655.572 m E 7813480.8561 m S----- __. 
Outras informações: --- 

Luz, 	1 1-1  de  	OY tl,1/4 	de 20 ) 0j. 

Declaro de acordo com a implant)ação das intervenções acima. 

IPlicidutor 
1 / 

— 
~ma UKIN IttlülMWP.L EE Liii - tavrd: '10.31)1.1A,CPJUt! frtu 

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153— MONSENHOR PARREIRAS - LUZ /MG —35.595-000 
TELEFONE: (37)3421-3030 RAMAL. 42 - Ema!!: meioambiente@luz.mg.gov.br  

"?1,111~r 
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17/04/2019 , 	 Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

BRASIL 

IHTTPWBRASIL:GOV:BRY 

Serviços Barra GovBr 

ask V4(01 
e 

Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 030.093.896-98 

Nome: TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO 

Data de Nascimento: 06/08/1978 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 20/08/1994 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 15:12:19 do diat17/04/20157(hora e data de Brasília). 

Código de controle do comprovante: DE15.DFD9.138A7.885B 

Este documento não substitui o "Comprovante de Inseri 	CPF" 

(/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp). 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp  1/2 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

MniCipei 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASIU0 
CPF: 030.093.896-98 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos bibutários administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAu) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 

• 	8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pcgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:36:12 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida atér28/09/2019. 
Código de controle da certidão: DA79.00F4,4EB8.3069 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

17/04/2019 
( , 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
16/07/2019 

NOME: TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO 

CNPJ/CPF: 030.093.896-98 

LOGRADOURO: AVENIDA GURARIM CAETANO FONSECA NÚMERO: 671 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP 35595000 

DISTRITO/POVOADO - MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

• 
No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 

carta de adiudicaçáo expedida em autos de inventario ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis,. esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000328276708 



Minas Gerais 
"PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

[ TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO CPF: 03009389698 

Nome / Razão Social 	  

I  Contribuinte: TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO 
Endereço: CORONEL JOSE THOMAZ, 199- Bairro CENTRO - CEP 35.595-000 

L 

Endereço: SA0 FRANCISCO, 40- Bairro DOM BELCHIOR - CEP 35.595-000 
Imóvel: 00.02.213.00443.0000- Lote 0048- Quadra 213 

Inscrições 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 	 1 NADA CONSTA 

	 Mensagem 	  

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Comprovação Junto à  	Finalidade 

Código de Controle 	  

FCWUND219AEI1FCY1 

, 	• • 	, • 	 . 	• 
A;Válidàde.d6det:iiitiehtd: e.ser consultadanoisde da prefeitura por•meio roWirifeirridd& 

Luz (MG), 01 de Abril de 2019 

of:rel-PW 
0 

U lt 

is 
ie Data: 01404201 10115peli 3Y7n 

Número 	Validade 
r717  TO1105/201;) 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Aviso 	  

Avenida Uleft011Pattlinelli. 153- MalfenhOf Parreira 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO 
CPF: 030.093.896-98 
Certidão n°: 170171392/2019 
Expedição: 01/04/2019, às 10:59:08 
Validade: 27/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO 

, inscrito(a) no CPF sob o n° 030.093.896-98, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Imóvel: Ume gleba de terra: com a ares de proced.encia de 101,80,00 hectare: ',cento doiche 	a: e oitenta ares) e 
arr.% á taluntissio ou ates real de 95.3.95 hectares ttoyenta e caco hectares. Mina e seis eres e noventa e oito 
celulares), sitiado na Fazenda C.ipe-i.larcels, neste municipio de Luz:1\1G. dentro o seguinte virente divisdrio. "Inicia-
se no :•ertice denominado m-01. definido :peio coordenada geográfica de Latitude 194214.53398" SU e Longitude 

1995" Oeste, georreferencied.o no Sistema Geei:lati:e Bresiteno, DATISM SA1)-69. refetitta ao meridiano 
ceitttai 45'WGr. Coordenadas Plano Retiu ,gutares Relativas. Sistema 151151: N e 7.821.044252m e Este = 
411.960.098 m :-deste, confrontando neste ceche tom Quando Romano e segue por cerce de arame, seguindo com 
ed:nute de 334' 05 04" e distância de 185,80M chega-se ao vértice m-02 (N = 7.821.211,367m e Este = 
411.852950; deste, confrontando nesta trecho cot-alem: Canditio Couto e iate de Oliveit e Couto e segue por cerca 

eretne, ses.uindo com azimute de 108' 24' 07" e distância de 62.45tu chega-se ao vértice m-03 (N 
-321.191.65.3nt e Este = 411.938,1510; seguindo com azimute de 35' 42' 25" e distância de 130,96m chega-se ao 

ni,04 (N ="7.321.201,456m e Este = 412.063.741m): seguindo com azimute de 56' 5613" e distância de 

490,31= chega-se ao vátice in..05. 	821250,/13m e Este = 412.144,423m0; seguindo com azimute de 35'10'29" 
e distância de 450,n chega-se ao vértice zni06 CN = 7.821.287.563m e Este= 412.170390111): Seguindo com azimute 
de 351' 53' '9" e distância de 30,74m cliege-se ao véttiee ra-07 iN = 7.821.318.005m e Este = 412.166.058m): 
tezusado cont azimute de 46' eiT 36" e diSt811.62 de 444.92m chega-se ao vailice m-02 (N =7.321 623,031M e Este = 
41-2A59.909M); seguindo com aárnutt de 46' 10' 43" e distância de 37,61m chege-se ao étice 	= 
-.321.61.9.121m e Este = 412.517.043m); deste, confrontando neste trecho com herdeiros de )osephat Antonio de 
centelho no Ribeirão Mateus e segue por este acima, siigunide com azimute de 118' 02. 3.'." e distância de 35,93m 
ches..-se ao veitée m-92 (N = 7221.632231m e Este = 412.548,751m); seguindo com geimute de 124' 17' 54" e 
istancia de 55.;72ro chega-se ab vértice m-95 (N = '7.321.6.00.S-34m e.Este =412.594,7S0n); seguindo com azimute 
de 138' 46' 45" e distância de 3L78.tri cheta-se ao yes-Fite m-94 (1,7 	7.821.595,923m e Este = 412.618,356m): 
te•suindo com azimute de 159' 25'06" e distância de 19,16m cheg,a-se ao vértice tu-95 (N.  =7.321.555,982m e Este = 
412.6.093ndt seguindo com azimute de 172' 52' 03" e distância de 180m chega-se ao vértice in-96 (N --e 

-.321.538.041m e rzte = 412.627,31Stu); eeguindo com arimute de 197' 22'22" e dis6incia de 18,SOrri chega-se ao 

t.rottice n rfi; 7.821.510.100ra e Este = 41.2.621,72,5m)s seguindo com azimute de 166" 59'25" e distância de 
)992ro chega-se eci vértice m-93 (2.4 e- 7.811.490946ni e Este = 412.623,461m): deste, confrontando neste brocho 
tern _seguindo com azimute de 12.7' 16' 14- e distância de 5925m chega-sego vertice tu-99 (N= -'..9-21.455064m e 

'ç,te 417.6-f .613a* seguindo com azituute de 1 1:1." 3e 46" e distencie de 20,)9m chege-se ao vértice. m-100 (N = 

—7821.437173m e Este = 41).685..717m); 'seguindo com azimute de 194' 30' 13" e distância de 40,12m chega-se ao 

vsistice n1-101 (N 7.821.398,924M e Este = 412.675,6'0mi); seguindo com azimute de 169s 51' 50" e dis.-ffiscite de 

31.89n, chato-se ao verdce 	(N =7.8'21.366.387lne Este c412.631.283ro.): seguindo caiu eáinute de 121' 28' 

1114"e distencie de 40,81:2 chego-se ao v&Ece m-103 (N = 7.821.345,582m e Este = 412 716,086m); seguindo com 

azimute de 1.27 22' 15-  e distincis de 24.02m ehega-se ao vértice m-104 ag.  = 7.821.331,005m e Este = 
412.7:35,172rn); seguindo com azimute de 147' 57' 46" e distancia.  de 21,16m chega-se ao vertice m-105 ft! = 

821.313,064m e Este = 12.746:399:M; se guinde com azimute de 181' 26' 03" e distancio de 44,8:7rn chega-se ao 
estce rn-106 (N =2.821,26S,212rn e Este = 412245,276m); seguindo tom azimute de 164' 16' 24" e distancia de 

37.22m chega:te .80 vértice in-107 (15.7= 7.821.232330m e Este e:412.755380m): seguindo ecosAZ.itnite de (301  34' 
04" e distância 'de 31.04m chego-se ao vértice m-108 Ci= 7.821.212;146in e Este ee 412.778356m); seguindo caiu 
azimute de 103' 33' 15" e distância. de 33,491n chega-se ao vértice m-109 (N = 7.821.204197m e Este = 
412 311,514nd; seguindo cem azimute de 9,8' 21' IS" e distância de 38,58ru chega-se no tvirrtice.ut-110 (N 

S21 1933.691m e Este = 412.849685Mi: seguindo com azimute de 104' 01'15" e distância de 37.63m 'chega-se ao 
vértice m-1.11 !.1\1 --e 7.821.189,720m e Este 412.855.,610m); seguindo com azimute de 105' 03' 02" e distinci o de 
3323n' cries-g-se ao verti ce rn-112 (N = 1.821.181,871m e Este =4.12.914.800m): seguindo com azimute de 109' 16' 

e d•Scig de 23 ,T9tn chega-se ao vértice nt-113 	= 7.E721.1'4,022:u e Este = 411937,253m): seguindo com 
amante de 134' 57' 54" e distei' Ida de 2539m chege-se ao vértice su-114 (N = 7.321.156.031m e Este = 
412.953.216n0t seguindo com atinaste de 174' 4? 52" e diFtàdtia de ?4,71m chega-te ao verfice m-115 CN = 
7.321.131.412in e Este = 412.957.462m); s'esuindo com azimute de 18T 1221" e distát.  teia de 29.lStn chega-se ao 
ii-ertice m-116 (N ="7.821.10.2258in Este et 412.956,359m): seguindo com azimute de 159' 59' 44" e distínci a de 
26.25m chega-se ao vestiu,  m-11'1 (1,:= 7.821.077.589m e Este = 412.965320m.y seguindo com azimute de 108" 56' 
54" e ailtânda-de 5:98m chega-se ao vértice m-118 ('S -= 7.821.065.2.55m e Este = 413.001,2.46m0; Seguindo caiu 
azimute de 93' 05' 27" e distancia de 41,60m chaaa-se ao vectice tu-119 (N = 7.821.063,012m e Este = 
413.042 23.50); seguindo com azimute de 95' 25' 56" e distância de 25,63m chega-sê so vértice m-120 (N 
-.821.050Y10m e Este = 413.066361).,, ser-lindo com azumrte de 121' 5831" e diMincia de 2118m chega-se ao 
clittice M-121 (N = 7.821.049,550U e Este 415.0P,4,3?4in); seguindo tom azimute de 160' 32 12" e &Cutia- de 
202.2m thega-se ao verti ce m-122 (N= 821.030.494m e Este "a' A15.0:91.060M); seguindo cot azimute de 136' 3$' 



„ocio et cie  
4,5 

A 
F 

&da de e., 	ee-se ao verhce en.123 (N r-a '-'.821.00.5.078m e Este = 413.115.1284: seguindo com 
de 114 16' 40” e cli-smincee de 38.18in ti:etc-se ao eintiee m-124 	7.320.999.380m e Este = 

413.149,931m), seguindo com azimute de 124^ 0' 39-  e dietância de 37.9-m chega-se ao vétfice ee-125 (N 
7,82036U 75en. e Este = 413.181.366m): seguindo com atinente do 134' 03' 26-  e distância de 43,64m chega-se ao 

vutic.e m-126 (14 -= 1.820.936.678ni e Este = 413 211.631u); 5eguindo com ammute de 134' 57' 57" e ditttincia de 
3332.m cheza-se 30 vertice ni-127 (N =7.820313130m e Este = 415.235254nu, seguindo com anntute de 115' 21' 
47" e distânCie de 49.70m chega-st ao vértice m.128 (14 = 7.820.891.826m e Este = 413.280.161M); seguindo com 
azimute de 109' 30' 56" e distância de 3 6.92m chese-se ao verfice m-129 (n = 7.820.879,491m e Este = 
411314364m); seguindo com azimute de 108' 46' 22" dietância de 40.35m chega-se ao vértice m-33 (N = 
1820.3.16.5071n e Este -= 413.353 164m); deste, conhontando neste flecha com Eduardo Gomes no Ribeirão Mateus e 
tenni por este acima, seguindo com azimute de 182/ 26' 49" e (hilifittt1 de 4$,74m checa-se ao vértice m-34 (N 

820 1n0.84Sset e Este re 413.330.414m); segutndo com aSanute de 116' 23' 00-  e distância de 37,54m chega-se ao 
vatlee m-35 (N = -.820.804,116m t Este = 413.39.4,022m); seguindo com azimute de 253" 48' 19" e distancia de 
;- .5tutt chega-se ao vertice tn-36 (N = 7.520.733.065ln e Este = 413.323235m); seguindo com aámute de 173' 29' 
56" e distincia de 17.11m chega-se ao vértice mil (N = 7.820.1771,067m e Este = 413.330,69.2m); seguindo com 
eánnite.de  152 05' 11" e dist'anria de 32,15m chega-se ao vertice tu-38 (N = 7.820.142.655m e Este = 
413345.744m); seguindo com eánuate de 105' 22' 40" e dietincia de 53,70m chega-se ao vertice m-39 (N = 
7.320.728.414in e Este = 413.397.524m); seguindo com azimute de 195' 15' 17" e distância de 11,13m chega-se ao 
e4dice ou-40 (N =- 7.820.717,574in e Este = 413.394.595n0; seguindo com azimute de 221' 04' 59" e chstâncie de 
1733m cheta-se ao vertice m-41 EN r  1.320.70-1.613m e Este = 415.383.2.08mt seguindo com azimute de 131' 28' 
1(1" e clicialneia de 39,63m chega-se ao -cerne:,  m-41 (N -= 7320 6-3.367m. e Este = 413.412,S9Sni); seguindo com 
azimute de 95^ 09' 31" e dittincia de 110,13m cheza-re 20 vértice m-13 (14 = 7.820.672.299m e Este = 
413.522261m): seguindo com annnite de 138' Si' Cr" e distâncie de 39.63:n chega-se ao veitice m-44 (N = • 
1.820 6-42.607m e Este = 413.549.113ne); seguindo vont analute de 219' e0' 04" e dirtiacie de 38,55m chega-se ao 
vértice ti-45 	= 7.820.613,007m e Este = 413.524,421m); seguindo com azimute de 265' 11' 10" e distância de 
33,19m chega-se ao vértice m-46 (N = 7.520.6102222m e Este = 415.491.352:n1; seguindo com azimute de 2500  36' 
34" e dirtância de 57,69m chega-se ao vértice m-4'7  (N tr. 7.820.591,068m e Este e-- 413.436,933m); seguindo com 
azimute de 139' 50' 54" e distância de 1 15,46m cheza-se ao vértice m-48 (N = 7;820.502.817m e Este = 
413.511,383m); seguindo com azimute de 55' 18' 16" e distância de 80,43m chega-se ao vértice m-49 (N 
7,320.543.593m e Este = 413.572,510m); seguindo com aitIllIt2 de 109' 27'38" e distância de 24,47m chega-se ao 
.e.tice m-50 EN-= 7210.540,446m e Este = 413 ('00,531m); seguindo com azimute de 191" 03' 21" e distância de 

272 111 chega se to vértice m-51 EN = 1.820.513.-/00tu e Este = 413.59.5.3i5m): seguindo com strimula de 169' 54' 
23' e dietimaa de 1m chega-se 130 vértice M-52 03 = 7.820.500.683m e Este = 413.597.671m); seguindo com 

em:alaste de 126' . 521  2.9" e •distancia' de 11.71m citeza-se ao veiiice m-53 (N = 7.820.493,660m e Este te 
413.607,040m): *seguindo com azimute de 99' 53' 08" e distância de 123,51m chega-se ao vértice in-54 

8:10472.4c.-6M e Este = 4 13.712,714M); seguindo com arimute de 134' 31' 59" e dittânda de 42 42w chega-te ao 

Veitice. 	(N = 7.820.439,499m e Este = 413.763,229m); seguindo com azimute de 169' 47 44" e distância de 
27.22tei chega-se ao vértice m-56 (N= 7.820.411.706in e Este = 413.768,052m); seguindo com azimute de 187 14' 
51" e dist‘icie de 5.7 .0091 chega-se ao vertice rn-5,  (N = 1.820.360,123ns e Este = 413.761,492m); deste, 
confrontando neste trecho can:Anedia Eduardo Andrade Carvalho no corrego do Abreu e. segue este acima, seguindo 
com eamute de 245' 55' 21" e distância de 25.33m chega-te ao vertice m58. (14 = 7.820350,606m e Este = 
413.740.194m); seguindo com azimute de 290' 49' 55" e distância de 25,19in chega-se ao vértice m-59 (N = 
7..520.359.563in e Este ""-- 413,716,654m); seguindo com azimute-de 330' 46' 10" e distância de.54,37m chega-se ao 
vér-dce tu-60 (14 er 7.820.407.011m e Este = 411690.103:11); seguindo com azimute de 253' 48' 54' e distância de 
37.65m chega-se ao vértice m41 (N -=- 7.320.399.707:n e Este = 413.653.164m); seguindo com azimute de 275' 46' 
12" e distância de60,69m chega-se ao vértice m-62 (N = 7.820.405.808in e Este = 411592,735m): seguindo com 
amte de 2W 39' 57" e distancia de 43,25m chega-se ao vertice m-63 (N = 7,820.367.162m e Este = 
413.573317m); reemitido com azimute de 231' 19' 19' e distância de 17.30rn chega-se ao verdte tn-64 01 = 
.820.356,102ni e Este = 413.559,561in). seguindo cone aúneute de 320' 43' 15" e distância de 16,02m chega-se ao 

vertice m-65 (N = 7220.363,506m e Este =- 413.549,416m): seguindo com azimute de 340' 11' 25" e distância de 
36.141;1 cheza-se ao vértice m46 ag" = 7.820.402,505m e Este ir--  413.537,1694; seguindo com azimute de 204' 11' 
38" e distância de 22.0m chega-se ao vértice m-62 (14 = 7.820.382262ln e Este = 413.523.074m): setuiudo com 
azimute de 230' 20' 34" e distância de 22,54m cheza-se ao veríte m-68 (N = 7220.364,684m e Este = 
413.506,369m); seguindo com azimute de 317' 37' 40^ e distância de 27,67m chega-se ao 'reli:ice ro-69 (N = 
7.820385,125m e Este = 413.488,2220; eegnindc com azimute de 341' 07' 28" e dietâncie de 59,01m chega-se ao 
ve-tice M.-70 4 = 7.820.440166m e Este = 413.-469.130m); seguindo com assino:te de 213' 48' 24" e distância de 
"e093tee chega-se ao vértice in.71 (N -= 7.820 415.269m e Este = 413.451,923m); seguindo com azimute de 198° 

," e disbincia de 20.91in chega-se ao vertice tu-2 (N = 7.820.395,492m e Este = 413.445,120ra); seguindo com 
=vete de 255c 50' 43" e distância de 12,52m cheta-se ao vértice ni-73 (N = 7.870.193.069m e Este =-
413.432.832nag seguindo com azimute de 250' 2.9' 38" e distância de 46.10m chega-se ao vértice ou-?4 01 = 
7.320.377,676m e Este = 13.389,378m); seguindo com azimute de 254' 11' 58-  e distância de 57 35m chega-se ao 
vence in.75 «4 = 7.820.362.059m e Este = 413.334.191ra); seeuindo coai azimute de 247 36' 04" e distância de 

1
1'5,31in cheta-te ao vértice m-76 (N --e 7.520.295,256m e Este = 413.1-2.106.m); deste. confrontando tte trecho 

. Continua no Livro 2-DE, Lis. 258 
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:mu Luiz Antonio Garcia Carvalho no carrego do Alnau o segue este acima. sfistundo com azimute de 266t 11' 22" e 
51:t&r.cia de 235.16m chega-se ao vértice in.77 (N25'.820.2-9,62-in e Este =41.2 937,4611,33; seguindo com eriffalte 

de 303' 09' 23" e distância de 155.01rn C11•222-le 20 te/i1Cê in-78 (N = 7.810.364.405m e Este = 412.807,691zr3t 
iegitindo com arimtge de 294' 4920" e cli stinci e de 228.59in chega-se ao verdce nt-19 (14 = 7.820.460.370m e Este 

=411.600.2152rd: ckste, confrontando neste trecho com LU:2 Antonio Gania Carvalho e segue por cerca de arame, 

strjuindo tom azimute de 15' 00' 17-  e distância, de .265.99rn che.ga-se ao veri-ire tn-,% (N = '820 n17,288m e Este =-

41.2.,;69.079rrá: seguindo com azimute de it 41 34' e distância de 26.32m chega-se ao veitte ni-21 (N = 
- 820 ":43.593rn e Este = 412.669.85)m): seguindo cern aamute de 289' 05'41" e distânci a de 5650in chtga-se zo 

vetute m-S2 a:: = '',82.0.,62.20.rn e Este = 412 616/66nt seguindo tom azimute de 251' 47 50" e distância de 

E-.6".st cheta-se ao vértice m-83 (N g, 2.520.'80,132ln e Este = 412.530,26.3rn); seguindo C.0:21 WitYlUte de 2874  06' 

3: c distimia de 49.53m clieçv-he ao vettice w-al (N rc. 7.820.794.707m e Este = 412.422_936m); seguindo com 
anintrie S265' 02' 36'.  c distância de 55,56to draga-se ao vertice m-85 04 = 7.820.787.978m e Este = 

412.427.788M). seguindo com azimute de 272' 44' 4r e filEtà0Cik de 21,41rn chega-se ao verá te m-86 (N = 

-.C.202.59,291ei g Este = 412.400,407m); seguindo rem ationne de 345' 09'22" e distrinua de 6.19ro chega-st ao 

veste!: in-87  (N = 7.820.795.229:n e Este =412.3984320mi: deste. confrontando neste trecho com espolio de Pedro-

5oSo dos Santos e segue por cerca de arame, seguindo cOin azimute de .,9' 56'13" e distância de 214,21m chega-se ao 
vertam m-58 (N = 7.821.0062-94m e Esto .5 41.2.432.101m1; deste. confrontando neste trecho com espolio de Pedro 
IoSo dos Santos no costego de citiozitilio e segue por este acinte, seguindo cem azimute de 275' 56' 47" e distância 

"34.-miu chege-se ac vertice m-89 (N = 7.82. 1.031.19Set e Este =41.2.198.666m). seguindo com ammute de 2.75' 

c" g. distância de 161.67m chega.se  ao vértice m-90 (N --: 7,821.046.1,29m e Este = 412.037.690m); seguindo c 
,,, assume de 268` sc. 5r. e distância de 77.61m cheets•te ao ver6ce ni-01 inicio ti 	-eriço, fechando assin 

n --.r.rwr,  do ooli-ono acima detrito com unta éres lu,oerficial de 95.3698 b3"; men cri 
p

a cicicsintto elaborado 12 

Engenheiro Agrónomo - Geornensor. Lucas Gard050 CiP. Silve. CREAJEG n' 38970' lin vel cadastre do no E\I"C 

sob o tf 424 009.006,629-4, área total 34.00G0, mod. Fiscal 35,0, á' de MOd. 5.1121.1 1 	I, FIVIP 3.0000, e na -ec et 

Fadaral sob o if 1:521.952-9. em nome de Jota ta António de Carvalho. Ponnieteri E OSAPHAT A.1.fl AIO .D 

CARTA' fle. CP? rf 009.329.226-00 e sua espose IOSEDnh1 /41.3.. ROSA DE CART& “Ii.t. CPF tf 038,41.92.006-2 

Re:litro exterior: R-01, i‘letricula 4.186. litro 2-0. FIE. 162: R-01, Matricula 7 594 ....ro 2-AC fls. 1'42. Et Is 

F:S3.1.:1 —Recompe - R0.69 - Tx. Fisc. Ind. - R53,83 - Total - R$16,03 - SR e 4401-6 ......... 

Litr., 23 de dezembro-Ce». 	 t.-) Oficial. 	as 

R-01.-1.435;. Proc. if 33.178, eirt 23.12-2009. Trtnsnutenie: Erpóii9dejpuui2a : "mo oe Coroalho, C.1 tf 

00.9 219,1145.00. Adquirente-tneetra: "In RnsA DE C tRVÇIMO, la aile a Vhil' e , do ler, CPE 

035'192.006-22. RIT: o' M-5.906.408-SSWMG. residente e domiciliado nesta cidade de 	'MG. Titule: Sentença 

17.07,2009, que no Tuizo deste Comarca foi julgada a partilha do imenterio dos bet s d e• s par Tosaphat AntUMS 
de Carvalho. Processo ri' 383.08.020301-0. com  trânsito em julgado Forma. Fon] a de Poalha esp. dos auto; do\ 
inventário acima referido. os 24 de setembro clç 2009, pela Secretarie do Juizo • sta Cornarta. çoube/referida 
ineeire..no ieferido inventario. o valor tosei do inlóW1 SCifilP .atetncul2do e ali serinilimado. Valor do cermet 
F.7340.427.00. Condições: Não consta. Registro anterior. mencionado na ref. May-  eu a. Dou fé. amis. /RS1.018.215 

- Recompe - L.c61.08 - T. Pise. Jud - R559.95 - Total - 1S1.677,13- Chdig 4519-'    i. ---.": ...... .I‘.. 

Luz. 23 de dezembro .. de 2009. 	 O Oficial. 	.- \. -' 	. 
.1 

 

R-01-14362.  Prot. if 35.036, em 24-11-20W. Inumnitente Toseplune ,.osa ci '5b0. produtora furai, residente e 
domiciliado nesta cidade de Luz/MG, à Rue Cel. José TOME, ir 290, ,e o, C.IT o' 5595-000, no registro anterior 

qualificada e na fonna da escritura respectiva !enresmando.. Adquirentes: TIAGO AUG13 TO PEREIRA BASILIO  e 

sua esposa BETHANIA PAULINELLI COIMBRA BASILIO,  'brasiletros, casados s b o regime de comunhão 

parcial, de bens, ele produtor rural. CPF o' 030.093 89S-913 e RG rie MG.5.966.250-SSMIG, ela empresária, CPF rC 

030.073:506-54 e RG 	M-8.405.201-SSPTMG, residentes e domiciliados nesta cidade de LusiMG, à Rua Cel. José 
Torda„?.. o' 1230. Centro. CEP o' 35595-000. Titulo Compra e venda. Forma: Escritura pública lavrada aos 10 de 

novembro de 2010, às fiz. 163/169, do livro if 159, pelo Seniço Notarial do r Oficio desta Comarca. Imóvel  

adquitido: Uni imóvel rural sitiando neste nnuticipie de Luz/MG. denominado Fazenda Cipó-Marcela e doravante 
"Fazenda gata Serena", tom área á procedência de 102 £0,00 ha (cento e dois hectares e oitenta ares) e área de 
transmissão de 4536.98 lia (noventa e cinto hectares.. trinta e seis ares e noventa e oito centiares), contando acessões 
.artificiais, benfeitorias e o tuemmial descritivo constante na matricula respectiva. Imóvel cadastrado no INCRA. sob o 

o' 424.099.006.564-6
, area total 199,50 he. mod. fiscal 35,0. mod. rural 20.4135, F:MP 3.0. e na Receita Federal sob o 

n" 	 área total 174.4 ha. tudo era nome de Ignita Antônio de Cant. Apresentada e Certidáo Negativa de 
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.scvej Rural. rs 	ii s 120052009 i..o-st3 da escritura: "Declarou 

! uendedora que o ill10001 Se enquadra nas c 	 ' do Dec. Lei C 1.958;13,2, portanto 	isento d 

rntac o pàra comi o DilSSÍFLIETRIIRAI,-, que nici niste nenlwn,á açü real ou pessoal reipersecuteiria, relativa ao 

imoral. bem tuna nenhum anus real incidente sobre o mesmo. Apresentada à certidão da matricula do iniefel; 
certidão negativa de OMS teais e ações reais ou pessoais reiherseurtóriai itieMentes sobre o imóvel; certidào tiegave 
de feitos ~do: contra a vendedora, canelão negativa de dastribuiçao de aç8e e ecuçaes eiveis, CIISMII&IS e tlett 
contra a vendedora: ceriddào conjunta negaóva de débitos rolaiivos aos trihut.. fetueis t â divida ativa da Uni 

relativa a vendedora: exigidas na Lei C 3.433/83. Dispensada a apresentação d 	dual cru virtude 

concedida pelo TTMG na ADEN-  C 1.0000.64.410.445i5/000 que suspendeu e akia do Art. 32 da Lei E 

14.699/03". Valor do oratiater. RE500.000,00 o valor real e RS30041.4,S 	valor fiscal a titulo de' 

CoudiçOes: Mio consta. Registro anterior R-01, Tvladmile 14.332, livro 2 	2571258. Dou fé. 

R.E1.000723 - Retorne - RS60,01. - Ti. 'Pise. Md. - RS1S7,43 - Total - 	 Migo 451 

Luz, 24 de novembro de 2010. 	 O Oficial. 

R.4314.3&2.  Prost o' 35.863, era 04-04-2011 Ciffibliel. RURAL P1Gii*TIC2A HIPOTECÀRIA rs 
Emitente. Tiago Augusto Punira Basilio, C:PT n; 030 093 298-92 Outorga'Avalista:   Tairithãoia Pa 

C'cüubra. CP37 o' 030 033 5015-"4 (.;11Nlef, Banco Bracieseci S.A.. CNP': o' 60 746.9481000142;  A. de Dores 

1u4sa.IG Data Luçar d3 emissao: Emitido na cidoilo de Dores do linizierMG. aos 31 de mato de 2011. Valor 

medita doferido: 1-715100.000.00. Taire de h:01W 6.75=eii a.a. e o que riiiá,..i 001:1St11 na cedida respectiva. Data do 

menennente: 30 de março de 2.011. •Farrria de pagemente,„ exatamente conforme consta da =Adula respectiva. O creditei 
deferido .desüna-se e custeio pecuário do bovinos. moduç8o (Como) de 600,00 ceb, no período do 2011/2012, com 

gr:adução estimada em 600.00 caio.;  a ser realizado no mudval rural denominado fazenda Trés Postes, neste mi4cipio 

de LosellidG. reárs&ade oeste CRI 'sob o 03 20.067  Deranhav Em penhor saduleir do PRDer-ilafi GRAU ja sem 

Sun,conitscià de terceiros, 130 bovinos. MarCSOGS rio CWD TE, nu 'valos de ES167.000,00.„ localizadas no inséve 	a 

mentionsido. Garantia 1:51,30t9tiltia: ISM 1ilP1:111t2.1 /2. ceduier de PRIME.133,0 GRAU e sem conocirrencis de Lerá 

árovel =rei de propriedade do enrijaste, amado neste Minicipio do Lisz/M.G, ' 	'sede F0210fitla Mata Solati 

a arii TV:l de 9.r1t3ri heetcnts, registrado neste CRI g? R-02. Matricula tic 14 32 Jltto 2.11E, ilo. 
R5600.090.00. iinoruorando a hipoteca as otaquines, aparelhos, instai-34nm; e 4anptruçâes, adquiridos 

eu 

nom ta credito_ cedias censo quaisquer.: outras benfainisias acrescidas ao ;us 	
cie da cável 

Ficam Fazendo pane integrante deste resigno. sedes as sistr:utis e condiçaes coustntes da teduiR leso 

r 	13 .- 	. 	da nesta , 
cS lins, 111".0010adcs Urna tia em cartório. A - rbti 

(4,'7Cil".i. DC11:1 fé. 

R-04-14:152s  Pieis o' 38.066, em 29-03-2012. CE.11ULA RURAL 	RÁTICIA E 111'01 	 01205008 

E-nait..nte' Tiago Augusto Pereira BSSilln, CEP rt 030.093,89t.4ET Onierea lix.ialAvaliot Bethâtun Paulinella 
Coimbra. r2F C.030.033.506-54. Credor: Banco Beatices° SÃ. CEIP1,241 n' 60.74 	i6301-12. DOIA C Lugar da 

Emnsito: Emitida nesta cidade de Luz/MG. nos 2S rh, :aorç o de 700... Valor de watt 	54P.384,00. Data dr 

vencimento 28 de março de 2013. Forma de p1p.g.EXCIP200, exatamente tarifar/3e consta de cédula respeetrva. Taxa de 

imos: 6,73% o. a. e o que toais consta da referida cédula. credito deferido destine-se ac custeio pecuário de limpeza de 

pastagem do 164.00 123. rio petiodo de 201212013, a ser realizado no imóvel rural denominado fazenda Mata Saiene, 
oeste ilifinucipio de In.  registradas neste CRI. sob o u 12.453 e n` 14352. Garrarias: Em PENHOR cedular de 
PRTieiLtiPs0 GRAU e sem concorrei-traia ck terceiros, 47,00 bovinos, matados QPIl TB, no valer de 69.000,00, 
imantado ou umivel acima meerionacio. Garantia 'Hipotecaria: Em HIPOTECA cedular de SEGUNDO GRAU e sem 
esieciarielusia de terreiros, o imóvel onal de propriedads dr atributa i  situado neste Municipio de LuzIMG, deuriminado 
Fazenda Mata Serena, com área real de 9536 hectares, registrado neste CRI sob o a' R-02, Matricula 14.332, livro 2-
BE. fls. 237. aVaractlo eras RS600.000,00, incorporando E hipoteca as máquinas, aparelhos, instalgorier e ronamiçães., 
adquiridos ou executados com o crédito, assim coroo quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel trA vigencia da cédula 
ECS)3Qctreil. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e cunellçães constantes da cédula respectiva, 
para todos os Ft=i, arquivada urna via Oftl cartório. A caule foi também registrada nesta data, no livro 3-M, as 

sob sio' 7.072. Dou fe. 	 Luz.,2demnçq de 201.2...., 
A Escrevente ol 2.11 a 	 0 	 (1:-, 4,4:-,.4-  

LI 

R4&44.352.  Prot. n' 38.067, em 29-03-2012. CÉDUL1 RURAL HG-NO:RAI 
	

HIPOTECÁRIA o 201205009. 

Emitente: Taro Augusto Pereira Basilio, 17",PF n= 030 093296-92. Outorga Uxória/Avalista: Bethainia Paulinelli 
elciutibsa, 12F C 030.023.306-54. Credor: Banco 'Bradesco S.A, IENT.IdsU n' 60.746.94816001-12. Data e Lugar a 

Probo-sãos FrMl; do neste cidade dr LuiMG, aos 2E de março de 2013. Valor do medito deferido: R.$63.1.36.00. Data 
_ 

- Continua nb livro 2-BL, fls. 230 - 
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vencimento: 29 de março de 2013. Forma de pagamento, exatamente conforme consta da cédula respectiva. Tua de 

uras: 0,1-5% a a. e o que mais consta da referida cedula. O crédito defendo destina-se ao custeio pectiério de bovinos, 

nrottnção (remei de 270.00 cab. no penudo de 2012f2013. com  producêo estimada de 270,00 tab. Garantias: Em 

PENHOR 1:adular de PRIM3ttR0 GRAU e sem concorrência de terceiros, 55,00 bovinos, marcados OPD TB, no valor 
de S4.300.00. localizado no imovel denominado Fazenda Três Pontes neste Município de L.tt-i/IVIG. Garantia 

Ripostaria Em FEPOTECA cedulat de TERCEIRO GRAU e sem crincorrêncit de terceiro!, 0 imóvel TUTá de 

propriedade do emitente. situado neste Municrpio da LuzIMG, denominado Fazendo Mata Serena, com área real de 
05;36 hectares, registrado neste CRI sob o o R-02, Matricule 14.352, livro 2-BE, 1h. 259, avaliado em R$600.000,00, 
incorporando a hipoteca as maquinas, aparelhos, instalações e construções, adquiridos mi executados com o crédito, 
assina como quaisquer benfeitorias acrescidas ao imovel na vigência da cédula respectiva. Ficam fazendo parte 
integrante deste temstro, todas as cláusulas e conchçfiet constantes da cedida respectiva, para todos os fins, arquivada 
uma via em cartório. A cedida foi também restratlis nesta data, no tivniÂ-M. lis. 1, soba o' 7.073. Doi fé.  ..... 

'Luz, 29 de março de 2012 	 A Escrevente Autorizada 	  

AV-04-14352.  Prot. o' 38.449, em 14-05-2012. CANCa.AMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorizaçêo dada 

I pela credor bipoteuitio, datada de 02-05-2012, foi autorizado o cancelamento do &pateta sitiou registrada sob o n` 
03, Mar- 14.361,  livro 2-BE, fis.258. ficando em tonserghèricia, o imóvel acima :matriculado, livre desse ônus, 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. 	 Luz. 	de maio 	 ......... •• .......... •• 

A Escrevente Autortmda  rrra.-CliQ  
6 

R-07-14.362.  Prot n.36.450, em 1445-2012. CÉDULA RURAL P1 NORA =JÁ E 13,1207ECÁRIA ne 201205014. 
Emitente: Tiago A.ugusto Pereira Basílio. CPF & 030.093.29648. Outorga Uxiinia/Avalista: Bethênia Paulinelli 
Coimbra. CPI; o' 030.073.506-54. Credor. Banco Bradesco S.A, CNPIMF & 60.746.94810001-12, Agência de 
toz/Mr. Data e Lugar da Emissão: Emitida nesta cidade de Lo.-../MG, aos 09 de maio de 2012. Valor do crédito 
deferido: RS110.000.00. Data do vencimento: 30 de abril de N13. Forma de pagamento, exatamente conforme consta 
da cedida respectiva. Taxa de juros: 6,75% AM I! o mie mais consta da referida cédula. O crédito deferido destina-se ao 
custeio pecuário de bovinos irroduciio (eme) de 391.0 0 cá), no período de 2012/2013, com produçâo estimada em 
391,00 cab. Garantias: Em PENHOR cedular de PRIMEIRO GRAU e sem concorrinHicie de terceiros, 123,00 cabeças da 
gado. mascados CiPD TB, na valor de R5184.500.00. localizado no imóvel denominado Fazenda Três Pontes Garantia 
IMpotecMia: Ein HIPOTECA teduler de PRD4r..1.K0 GRAU e sem concorrência de terceiros, o imóvel miá de 
propriedade do emitente, situado neste Municipio de LwrfaIG. denominado 7Farricla 111201 Serena, com área real de 
95,36 hectares, registrado neste CRI sob o n' R-02, Matricula 14.352, livro 2-BE, fls. 25'7, avaliado em R$S10.560,00. 
Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as clausulas e condições constantes da cédula respectiva. para todos 
os fins, arquivada uma via em tiertMio. A ceduie foi também reg,istrada nesta date, no livro .3-M, fls. 66v, sob o ne  
7.124 Dou fé. 	 Luz, yok de maio e 2012 

yó
A  Escrevente Autorizado WerTYr-it 	a  

1tr0r.-11.32.  P.t. a' 21.52,4, em 2444-1013. CÉDULA RULA..1 PIGNORATÍCIÀ E EBTurEcARIA h' 201305010 
81mi-tente- Tiag,o A1,931;10 Pereira Basilio, f21--  Ir;  030.092396-98. Outorga UserialÁvalista: Bethenia Perdinelli 
Comibta Banho. CPF 030.0".3.506-54. Credor. Banto Bradesco S.A. 	ri r  60.746 9+7/0061-I2. Avinda de 
IairM.Cr Data e tisg,ar da Emissão: Emitida nesta cidads de Luz/MG, aos 22 de abril de 2013. Valo: do crédito 
defendo: R5,273.00(/..00. Data do vencimento. 22 de aorii de 2015. F011712 de pagamento, exatamente conforme conste 
da c Cdtda respecriva. Taxa de juros: 5,50% 0.0. e o que mais conste de referida célula. O crédito deferido destina-se 20 
investimento. aquisiçao de animais, pecuaria. armisii10 da anninis notriilhasi garrote. raça odore. petagern tranca e 
idacie.acima de 20 meses para engorda e abate, teme (enocagern de boi em pe) de 322,00 unidades, no penedo de 
04201".5.1141011r. Utrantial: Em PnaOR ceduiar de PRIMEMO GRJ1 /23: e sem concorrência de terceiros, 322.0C 
itrillatil•gçrgetris de 18 a 24 meses, pearia!) 201312014, neloteIneloredos, t10 valor de '515273.000,00, lonl.;:zado no 
itogivel dçfflominulo .Far.enda Mata Sereno, nuamente 'Mi et.' 14 $51 neste SRL. G-21.2000 fflputeceria: Em HIPOTECA 
,.e...Adei de cfuARro Gruu e entejai kooteca sem cauccesóncie de ferreiros. o imovel rural de propriedade do 
contorne. sihrode neste isicancipira de Luz,MG. denominado Fazenda Mata Serene. com  área real de 9536 hectares, 
ir...lurado neste CRI sob o o' R-02. Matncula 14 352. livro 2-T5P-. fis. 2r. arialiado em R.Itahe.000.00. TICana tnende 

• 



S' 	 o. ro4a 	as 	cIausua 	e. 	ui:Cl-içá' 	cialplinte.ri.  da 	cédula cespe.ctivr, pua todos os fins 
'na a 	ao 	tM.I 	PM ra,iDrio .A tódulat 	tettiada neta data. no livro 

fá. 	 Lu ic 24 da abril 
3-N, tis 	10-4, sob o a' 7.550. 
e 

. -e-cs 	SI . 

Dou 

AV-ft9- 	 44.19,, em 14-05-2011. CA1UELA3'LEWTO DE Nos termos da abiaco  
peio credor (aipotetiiio, datada de. 06-05:2i7I.S., foi autosizada o cMacolametxtn da bipüec-a acima registrada sob o n' R 
07. Mat. 1435/, li 	 -' r, ficando em conseçüMcio 	o 	müvd acima matriculado;  livre desse imus, 

niu-ag Jgào em carteai o. Dou fé. Emdis -Rlal ,18.6 -Recompe --"Riati,T1 -Taxa UTE-ie. 

	

- txtxit -Fíl4i,Y2 - CO41s,e. -4l3-. 	 Luz,14.. rk meio de. 201.4. 	rI 	

A 11Ecleverde Autos-incida 	.,, 	"t`? 	FOALCA.1:1  

lerá -- .4"3515 

4J - ?.. ant ny44.i3i`g, em 1°114.55-2112(4. CÁNCIÉ-44122(703. .D'ES17-1:2.777:04.. Mn ?ermos da uutotmaçío &a 
pule credor hipotecais°, datada de 06-05-2011, i'01 achanzado Q sane/ditamos.) da Hipoteca aCif0.8 regiatiarla sab o e' 
04, 	?aias. 14.352. livro 2-BE, ils.25B. ficando CM consecitfencia, o illitmel adula matticulado, Livre desse 'o-nus, 

tstegi.e. 4ate etsteristavits em certErrin. Dou fe. Evools. - E.S11-$6.. -- E-et:mune - R-S0 71 - Teta gleEtse. lud.- E.1 51 95 
't gm,-o" - N'irt...>") - g."64. R 17,  - 41-38.44 	 Luz. 11 de min.  

A Escreve. 	inania_ 	 )(LUC 	/- 	CAt# II.;• 

ÁV-..f.t-143.g.r. Aot ti' 44,11 99, em i,k75-2.01,1. CANCEL LtrtaN 	=TELA. Nos termos 	a 	dada .iI.B 	o 
polo credor-  hipoteca:lio, datada da 06-05-2015s  foi aumnried° o canc.elsimento da Hipoteca 9C1Maregasbacla sab o o° 
fiSk Mar, id351- 	bem 1-BE, ils.25b, ficando em cansegúnncia, o itobvel acima maniculado, 'itere desse bali 

	

c•rrit-cade. gl;ta groacigsa, 	 a EL &tants. - E.511.36 - .P...,I,V11211)C. - "E..50.71. 

	

- li'mei - R51,6...): 2l- Côt 	 fam. 1 l de maio 
, 	 A Escrevente Autetizeola A411 114)0.11.‘t4 

- Tara de Elsr... Ind.- Ril 9 
de 20i4  :: 

P 

R-11,-193:52. fica ti' 44.203, mi L4$5-ÍÂYU, ktirillit RillnilL .F1:7;13; 	Kl- 	 1,415;12n 
Fatirente: Trago. Auginto Pereira Basilio C.7PF tO 010.093.39.6-98 	Outorga 
Emolra Basilio, erti nt ülf.1.073.306-54. Credor .BancuIST-BaeZCO t.â, ilr.Y51/1.3ff 

1.,17.[MG. r14:3 c, Lurar cl-a Loncsant Emitida nesta cidade de tuviVIG., aos 14 
astst-tdo- f7gff 711 001.3,057. Data do vencimento. Se de abrif de XIS. forma de pagamento, 
da sedela respeg Ova. Taxa de juras: 5,50% a.a. e e que mais consta da t cisai da cédula. 

custeio pecuário. °ecoaria ronnutelç.à0 flP 9111M.E95 'hO'MOS, rirndis(elo (tatild), carne 

siimAda .ro (09.0O ,ab. Ganhas: EM PENHOR ceduktr de PRIl\i.EEKCi GRAU 
ría limis ndore. no período de 20(5,213(41.. no vatist de R5712:22t33,02, iocaiizado 
Pemes. Garantia Hipotecaria: Em HIPOTECA cedilhar de PRIMEIRO GRAU e Especial 
terceiros, o unovei nuil de proonedarla do emtleme. situado neste 1:11Miciplo del...ua,MG, 

in área feri) de 95;36 bestares,. registrar3o neste Clij sob o ri' R-02. Mahritula 
Tcáfiaoln cm R.f9:5'5-.03,7,0i7. incomoratn-se e isinoteca tonstituilda as M:tql3MM, 
adquiridos ou executado: com o respectivo credito Sean' fazendo paite integrante 
coudienes constantes da cedida re.speriva, para trións os Sm. miqulioail'ai uma s'ia 

xsemh 	dat&.  tio livre 3.0. fio. 151. sob e n' 8.050. Deu fe . :: .... ..„. ,,,,,,,, 

Greina/Avalis 	 Paulinelli 
n' 6C.L7465AW./1-12.. Agencia 

de maio de 2014_ Valor do credito 
exatamente conforme coaria  

O credito deferido destina-se ao 
de 605,00 una., com produ0o 

e sem concorrèsrja. 148.90 cabeças 

rio inidveLdenominado Fazenda rf é.. 
Hipoteca seus concorrância de 

denorrimade Parcpnaa Mata 

14.352, livro 2.-SE. fls. 257, 
aparelitos. fastafaedeg e con.sinnéies, 

deste registro, todas es cláusulas e 

em cartono. A Cee9119 ?Cit ta/libe-tu 
. 	.. , .. 	. 

laia, 	1 	rfs 23314. 	 SLTOVnifP ÁllteriZaçi , .''tj•I 10 ( 
.1 

R-13-14.352, 	Prol. ii" 	44.681, em 21-07-2014. 	CE.DULA 	RURAL P1 	-ORATTED‘ s 1 	ral t 	n• 
201405007. Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CPI; n° 030.093.896-98. Ouiorga Uxória/Avalista: Bethánia 
Paulinelli Coimbra Basilio, CPF n° 030073.506-54. Credor: Banco Bradeseo S.& CNPJIMF n° 60.746.948/000 1.12, 
Agência de Luz/MO. Data e Lugar da Emissào: Emitida nesta cidade de LuzIMG, aos 16 de julho de 2014. Valor do 
crédito defe.rido: RS200.000,00. Data do ve_ncntiento: IS de julho de 20.16..Fonna de pagamento, exatamente conforme 
consta da cédula respectiva. Taxa de juros: 6,50% ai, e o que mais consta da referida cádula. O crédito deferido 
destina-se ao invest. aquisição de animais pecuaria, aquisição de animais novilhas garrote carne anclomdas com 
pclagem negra e idade acima de 18 meses (boi em coutinamento ou invernmia) de 280,00 	 de 07/20 und., no período 
3 07/2016. Garantias: Em PENHOR cedular de PRIMEIRO GRAU c sem concorrência de terceiros, 280,00 bovintYS 
anclorados com pclagcm negra, acima de IR meses, no período de 2014/2016, no valor dc RS266.000,00, localizado 

no imóvel denominado Fazenda Mata Serena. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA cedular de SEGUNDO GRAU t 
Especial Hipoteca sem concorréncia de terceiros, o imóvel rural de propriedade do emitente, situado neste Município 
de Luz/MG, denominado Fazenda Mata Serena, com Meta real de 95,36 hectares, registrado neste CRI sob o n° R-02, 
Matricula 14.332, UNTO 2-13.E. fls. 257, avaliado em R$985,000,00, incorporam-se a hipoteca constituída as máquinas, 
aparelhos, instalações c consu-uções, adquiridos ou executados com o crédito, assim como quaisquer Nenfeitorias 

- 	 a no 280 -- 
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‘TRICUL.\ :‘" 14.352 	 (COnli ralação da Matricula 14.3 	 fis. 230). 

acrescidas ao imóvel na vigência da respectiva cédula. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas 
c condições constantes da cédula respectiva, para iodos os fias, arquivada uma via cm cartório. A cédula foi também 
registrada nesta data. no livro 3-0, Lis. 188, sob o n°8.124. Dou fé 
Luz. 21 de julho de 2014. 	 A 'Escrentvee Autoriz--tda, 	 ,Gtel 

R-14-14.332. Prot. n° 47370, cm 14-05-2015 CÉDULA RURAL PtG4JORÁTÍCIÀ E HIPOTECÁRIA n°  
201505007. Emitente: Tiago Augusto Pc-reim Basilio. CPF n° 030.093.896-98. Outorga Uxória/Marital: 13cduinia 
Paulinelli Coimbra Basilio. CPF n° 030.073.506-54 Avalista: Bethânia Paulinelli Coimbra Basilio. CPF n° 
030.073.506-34 Credor Banco Bmdesur S.A., CNPJ rf 60.746.948/000 I-I2, por sua Agencia de Luz/MG. Data e 
Lusa i da emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 13 de maio de 2015. Valor do créditn defende RS196 120,00. 
Taxa de Jures: 6,50% a.a. co que mais consta na cédula limitativa. Data do vencimento: 12 de maio de 2016. Forma de • pagamento. exatamente conforme consta da cédula respectiva. O crédito deferido destina-se à custeio pecuário pecuária 
manu(ençãO de animais bovinos produçâO (carne) Carne de 800,00 und, com produção estimada em 800,00 cab., 
localizados no imóvel rural denominado Fazenda Tres Postes, neste município de Luz/MG e no imóvel rural 

denominado Fazenda Capocirdra. neste municipio de Luz/MG. Garantias: Em PENHOR cedular dr. PRIMEIRO 
GRAU e sem rroncoribicia de terceiros. Is% bovinos acima de 18 meses.  marca/periodo da produção 2015(2016. raça 
nelore, no valor de 93296.000,00, localizados no imóvel rural denominado Fazenda TiCs Pontes. Garantia Hipotecária: 
Em HIPOTECA cedular de QUARTO GRAU c espacial hipoteca sem concorrência dc terceiro, o imóvel rural de 
propriedade do emitente, situado neste Município do Luz/MG, denominado Fazenda Mata Serena, com a área dc 95,36 
hectares., registrado =ta CÉU n° R-02, Matrícula n° 14.352, livro 2-BE, fls. 238, avaliado em RS985.000,00. 
Incorporam-se a hipoteca amstituída as máquinas, aparatos, instalações e construções, adquiridos ou exocutados com 
o crédito, assim como quaisquer outras benfeitorias acascidas ao imóvel durante a eigência da cédula respectiva, as 
quais 111/13 vez realizadas, não poderão ser retiradas ou destruídas, sem o consentimento do credor, por corno, ao qual 
fica facultado o direito dc exigir que o proprietário as faça averbai a margem da inscrição principal. Ficam fazendo 
parte integrante deste registro, todas as ciáusulas c condições constantes da cédula leapaziva, para todos os fins. 
arquivada uma via cm &larário. A cédula foi tambént regtitracla nesta data, no livro 3-Q, flr. 12, sob o a°  8.461 Dou fé. 

Etnols. - U17,52 Recompe - R.30,00 - T. F. J. - JR50,00 - Total - RSI7,52 (Isento de T.F.S. - Decreto - Lei n° 

167/1967). 	 Luz, 18 de maipig. 2015 	  

A Escrevente Autoria:Ela,  CPAlt. etklik 	  

R-15-14.352. Prot. o' 47.330. can 19-06-2015. CÉDULA RURAL PIGNORATICIA E H1POTEC RJA n 
201505011. Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CPF n°  030.093.896-98. Outorga UxerioNarimiMvalista: 
actlifinia Paulmelli Coimbra Basílio, CPF n°  030.073.506-54. Credor: Banco Bradar.° SÃ.. C14P1 n 
60746.948(0001-12. por sua Agencia de Luz/MG Data c Lugar da emissão: Emitida nesta cidade de-Luz/MG, aos 1 
de junho da 2015. valor do crédito deferido. 9346.155,00. Taxa do Juros: 17,00% a.a. co que mais consta na cédul 
respectiva. Dam do vencimento: 16 dc junho de 2016. Forma de pagamento, exatamente conforme consta da cedul 
respectiva- O credito deferido destina-se à custeio pecuário pecuária manutenção de animais bovinos prochtção (cante 
carne de 140,00 und. com  produção estimada em 140,00 cab., localizados no imóvel rural denominado Fazenda Mat 
Serena. no município de Estrela do Indaiá/MG. Garantias: Em PENHOR cedular de PRIMEIRO GRAU e sen 
concorrõncia do terceiros, os seguintes bens.  Descrição da Garantia.  Bois. Quantidade. 35, Mare&Periodo da produção 

SM 2014/2015, Tipo/raça/outras características: cabeças adore, no valor total de R366.500,00, localizados no inalne 
rural denominado Fazenda Mata Serena. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA cedular de QUINTO GRAU e especi 
hipoteca sem concorrência de terceiros, o imóvel rira! de propriedade do emitente, situado neste Município dc 1.u7JMG 
denominado Fazenda Mata Serena, COM a área de 95,36 hectares, registrado neste CRI sob o n° R-02, Matrícula n 
14.352, livro 2-13E, Lis. 258, avaliado em RS985.000,00. Incorporam-se a hipoteca constituída as máquinas, aparelhos 
instalações é construções, adquiridos ou executados com o credito, assim conto quaisquer outras benfeitorias acrescida-

ao imóvel durante a vigência da cédula respectiva, as quais uma vez realizadas, não poderão ser retiradas ou destruídas 
sem o consentimento do credor, por escrito, ao qual fica facultado o direito de exigir que o proprietário as faça averbar 
margem da inscrição principal. Ficam Fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constante. 
da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada uma via em cartório. Á cédula foi também registrada nesta data, n 
livro 3-Q, fls. 24, sob o n°8.485. Dou fé. Emols - 9317,52 - Reenmpe - RS0,00 - T. E J,. 930.00 - Total - R517,5 
(Isento de T.F.J - Decreto - Lei n° 167/1967). 	 Luz, 22 de.  iunh,Qde 2015  

A Escrevente Autorizada, Soi‘k..ektre.t. 
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2. Prot. n 47.331, em 19-06-2015. CÉDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECÁRIA ti' 
fl 505012. Emitente; Tiago Augusto Pereira Basilio, CPF n° 030.093.896-98. Outorga Uxoriallvlarital/AvaliSta 

Betlifinia Paulinclli Coimbra Basilio, CPI' 1.10  030.073.506-54. Credor: 'Banco Bradesco S.A., CNP) 
60.746,94810001-12, por sua Agência de Luz/MO. Data e Lugar da emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 

de junho de 2015. Valor do crédito deferido; R$57.188,00. Tassi de Juros: 17,00% 22. co que mais conste na cedo' 

respi.tcliv-a. Data do vencimento: 16 de Junho de 2010, forma de pa,gainento, exatamente 'conforme consta da cédul  

respectiva. O crédito deferido destina-se ao custeio pecuário pecuária manutenção de animais bovinos produção (carne 

crume de 192,00 and, com produção estimada an 197,00 cab., localizados no imóvel rural denominado Fazenda Ma 
Serena, irSc municipio dc Luz/Nta Ganuitias: Em PENHOR cexlular de PRIMEIRO GRAU e sem concorrência d 
terceiros, os seguintes bens: Descrição da Garantia: Roi?, Quantidade: 40, ,Marea/periodo da produção: SM 2014/2015 

Tipo/raça/outras earacteristic.as:  cabeças nclore. no vaiar total de R$'75.000,0U, focalizados no imóvel rural denoininad 

Fazenda Mata Serena. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA cadolar dc SEXTO GRAU e especial hipoteca se 
concorrência de terceiros, o imóvel rural dc propriedade dci emitente, situado neste Município de Luz/MG, denominad 

nda Mata Serena, com a área de 95,36 hectares, registrado neste CRI u°  R-02, Matricula 110  14.352, livro 2-BE 

. 258, avaliado em P3985.000,00. Incorporam-se a hipoteca constituída as máquinas, aparelhos, instalações 

construções, adquiridos ou executados com o crédito, assim corno quaisquer outras benfeitorias acrescidas ao imovc 
durante a vigência da cédula respectiva, as quais urna vez realf.zada_s, não poderão ser retiradas ou destruídas, seni 

isentimento do credor, por escrito, ao qual fica facultado o direito de exigir que o proprietário as faça averbar 

margem da inscrição principal. Ficam fkszcudo parte integrante  deste legisue, Iodas as clausulas c condições constante 
da cédula respectiva, para todos os tias, arquivada Unta via em cartório. A cédula foi também registrada nesta data, n 

livro 3-Q, fls. 24v, sob om°  8.486. Dou fé. Emols. • Rdil 7,52- Recounpc - R$0,00 - T. 	J.-RS0,00 -Total - R217.5 

(isento de T.E.). • Decreto- Lei n°161/ 1 967). 	 Luz, 22 dri unho,d• 2015 	 

A Escrevente Autorizada, CPS(.25. eik2C12.,  

AV-17-14351  Pmt. n° 48.082, an 22-10-2015. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 

dada pelo credor hipotecário, datada de 21-10-2015, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 

n° 	Mat. 14352  livro 2-BL, fls. 230, ficando era conceqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ônus, 

arquivada dita autoriração cm cartório. Dou fé. 	1U33,66 - Recompe - R.$2,02 - Tx. Vise. jati, - R$11,1; - 

Total - 1tS46.79 - Código - 4140-0. 	 Luz. 26 de outubro dc 2015 

A Escrevente Autorir.acia. P.É"mlik41, td,trnLy.-.));5J 

R-1S-14.352.  Prot. no  48.080, em 22-10-2015. CÉDULA_ RURAL PlGNORATICIA E HIPOTECÁRIA n°  

201505005. Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CPF o' 030 093.896-98. Outorga Uxória/Marital/Avalista; 

Befitânia Paulinelli Coimbra Basilio, CPE n0  030.073.506-54. Credor. Banco Bradasin SA., CN-PJ 00 

60.746.948/0001-12, Agência Bom Despacho/MO. Data c Lugar da emissão; Emitida na cidade de Bom 

Despacho/MG. aos 05 de outubro dc 2015, Valor do credito deferido: R$124.740,00. Taxa de Juros: 8,75"/o asco que 

mais consta na cédula respectiva. Data do vencimento: 04 de outubro dc 2016. Forma de pagamento: Exatamente 

confonne consta da cédula =1/.....tiva. O crédito deferido destina-se ao invest. aquisição dc animais pecuária aquiSic-ao 

de animais novilhas/garrotes carne (boi em confinainento ou inventada) de 114,00 und no período dc 102013/102016, 
localizados no imóvel rural denominado Farcrich Man Sc,c,a, situado nane municipio de Luz/MG, com área dc 95,36 

ruatfieulado neste CRI sob o n'1.4.352. Garantias: Eu PENHOR adular de PRIMEIRO GRAU e sare concorra-teia 

lie terceiros, 99 bovinos, marca QPDTI3, raça odore, no valor total de R5188 100,00, localizados tio imóvel rural 

denominadb Fazenda Mata Serena. Garantia ilipotecána: Em HIPOTECA rer'ular em SEXTO GRAU c especial 
hipoteca sem concorrência de terceiros, o imóvel rural denominado E:ui-tida Mata Serena, situado neste Muuicipio de 
Luiti/Ma com a arca dc 95,36 ha, matriculado nesta CRI sob o ri" 14.352. R-02, livro 2-1311, fls. 258, avaliado cru 
R$600.000,00. Incorporam-se a hipoteca constimida as máquinas, aparelhos, instai:içar-g c cons-truçirs, adquiridos ou 

executados com o crédito, assim corno quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na vigência da cédula respectiva, as 
quais unta vez realizadas, não poderão ser retiradas ou nestruidas, sem a consc-ntimento do credor, por escrito, ao qual 

fica facultado o direito de exigir que o proprietário as 'faça averbar a margem da inscrição principal. Imóvel cadastrado 

tio INCRA sob o n' 950.130.219.134-6, Denominação do Imóvel Rural: Fazenda Mata Serena, Município Sede do 
Imóvel Rural: Estrela do IntlaM/Ma Área Total (lia): 165,2575, Módulo Rural (lia): 29,3530. Ni" Módulos Rurais: 

3, Módulo Fiscal (ha): 35,0000, N" Módulos Fiscais: 4,7216. EM!' (lia): 3,00; c na 'Receita Federal - NIRF sob o ne 
7.900.500-4, Área Total (ha): 165,2, tudo em nome de Tiago Augusto.  Pereira Basilio. Aprm-nraclo o COR dc 

2014/2013/2012/2011/2010 de n' 02215716155 e a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expedida ace 22/10/2015, com validade ate 

19/04/2016. Ficam fazendo paste integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula 
respectiva, para todos os fins, arquivada uma via em cartório. A cédula foi também 'registrada nesta data, no livro 3-Q. 

Os I20v, sob o n°8.643. Dou fe. Ernots. - R$17,52 - Elocompe - R$0,00 - T. F. - R50,00 - Total - R$17,52 (Isento 

TE.). - Decreto- Lei n° 167/1967). 	 Luz, 26 de outbx-o de 20.15 :::::: 	:: — 

A Escrevente Autortz-adn 

(CONTINUA MO LIVRO 2-r32 FIAS 224) 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA 

COMARCA DE 1:1.1Z ."STD&D&MiNÃS 

REGISTRO DE IMC5vEl 
REGISTRO GERAL 

‘?0."  

LIVRO N' 2 - fiz 

)14 

• 

V
O

 0-
V
5 '

1-M
N

IM
O

D
 

st
in

D
ia

ty
K

 

-2 	(..\ 

pâ 	e o 	224 H 	Q ± 
l 

  

224  

2015 ;NO 

   

to.\-miceLA N' 414.352 	 (Continuação da Matrícula n° 14.352, livro 2-ET, fls. 280). 

R-19-14.352. Prot. tf 43.081, em 22-10-2015. EEDULA RURAL P1GNORATICIA E FIIPOTEEARIA n° 
201305017. Emitente: Tiago Augusta Pereira Bnsiflo, CPF n° 030.093.896-98. Outorga Uzzária/Marital/Avalista: 

Bcthánia Paulinalli Coimbra Basilio. CII17  ri° 030.073.506-54. Credor. Banco Bradesco S.A.. CNP1 a' 

60 746.948(0001-12. Agencia Bom Despacho/MG, Data e Lugar da ernissSo.  Emitida na cidade dc Bom 

Despacho/MG, aos 21 de outubro dc 2015. Valor do crédito deferido: R587.000,00. Taxa de Juros: 8,75% a.a. co que 
mais consta na cédula respectiva. Data do vencimento: 20 de outubro de 2016. Forma de pagamento: F.xatamente 
ema:TM consta da cédula itbpizedva. O credito deferido dwtina-sc ao invost. aquisição de animais pecuária aquisição 
de animais novilhas/garrotas carne (boi em confluainento ou .itiverunda) de 80,00 um!, no período de 102015/102016, 
localizados no imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste município de Luz/MG, com área de 95,36 
tha, matriculado neste CRI sob o n" 14352 Garantias: bm PENHOR cru-lutar de PRIMEIRO GRAU e sem concorrência 

• de leiteiros, 80 novilhas/garrotes, mama QPD TB, taça nelore, no valor total de RSI29.800,00, 1mi:bandos no imóvel 
rural denominado Fazenda Mata Serena. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA cedular em SE11M0 GRAU c especial 

hipoteca Rall concorrência de terceiros, o ;inovai rural denominado Fazenda Mata Serrim, situado neste Município de 

Luz/MG, com a área de 95,36 ha, matriculado neste CRI sob o ri°  14352, R-02, livro 2-BE. fls. 258, avaliada em 

R8600.000»0. lacorporarn-se a hipoteca constituída aa máquinas, aparelha, instalações c construções, adquiridos ou 
executados com o crédito, assim como quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na %agência da cédula respectiva, as 
quais uma vez realizadas não poderão ser retiradas ou clastmidas, scm o consentimento do credor, por werito, ao qual 
fiai facultado o direito dc exigir que o proprietário as faça averbar a margem da inscrição principal. Imóvel cadastrado 
no INCRA sob o n" 950.130.219.134-6, Denominação do Imóvel Rural: Fazenda Main Serena, Município Sede do 

Imóvel Rural: Estrela do IndaiWNIG, Área Total (ha).  165,2575, Módulo Rural (ha): 29,3530, N° Módulos Rurais: 

5,63, Módulo Fiscal (ha): 35,0000, N° Módulos Fiscais: 4,7216, FMP (ha): 3,00; e na Receita Federal - NEZE eoh o n° 

7.900.500-4, Área Total (lia): 165,2, tudo em nome de Tiago Augusto Pereira Basilio. Aprwczitado o CCIR de 
2014/2013/2012/2011/2010 de n° 02215716155 e a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto -sobre a 

Propriedade Territorial Rural da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expedida aos 22/10/2015, com validade até 
19/04/2016, Ficam fazendo parte integrante deste rcgistro, todas as cláusulas e condições constantes da «diria 

respectiva, para todos os fins, arquivada UM3 via cm cartório. A cédula foi também registrada nesta data, no livro 3-Q 

lis. 171. sob o n°  8.644. Dou fé. Emols. - R.517,52 - Reei-impe, - RS0,00 T F. 1.- R$0,00 -Total - RSI 7,52 (Isento de 

	

TV 1.- Decreto -lei ri°  167/1967). 	 Luz, 26 de o tubro de 2015 	

A Escrevente Autoria stRi 	ka 

• R-20-14.352. Prot. n°48.915, em 22474-2016. CÉDULA RURAL PICiNORATICIA E HIPOTECÁRIA o°  201605009 

e Aditivo à Cédula Rural Pigarra-doia e Hipotecária tf 201605009. Emitente: Tiago Augusto Pcrcira Basilio, CPI,* n° 

030.093.896-98. Outorga Uxória/Marital/Avalista: Bethánia Paulinelli Coimbra Basilio, CPF n°  030.073.506-54. 

Credor: Banto Bradesco S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12, por sua Agência de Bom Despacho/MG:Data c Lugar da 
emissão: Emitidos na cidade de Bom :Despacho/MG, aa OS de abril dc 2016. Valor do crédito deferido: 1t$43.000,00. 
Taxa dc Juros: 8,75% a.a. e o que mais consta na cédula respectiva. Data do vencimento: 08 de abril de 2017. Forma de 
pagamento: Exatamente conforme consta da cédula respectiva. O crédito deferido destina-se ao invest. aquisição de 
animais pecuária, aquisição de animais novilhas/garrota carne (boi cm wnfinrunento ou invemada) de 31,00 und, no 
período de 042016/042017, localizados no imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste municipio dc 

Luz/MG, com área de 95,36 ha, matriculado poste CRI sob o n°  14.352. Garantias: Em PENHOR ccdular de 

PRIMEIRO GRAU c sem concorrência dc terceiros, 31 novilhas/garrotes, com idade acima de 18 mesa, marca/período 
dá produção 2016/2017, raça nelorc, no valor total de R543.400,00, localizados no imóvel rural denominado Fazenda 

Mata Serena, neste-município de Luz/MG. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA =Miar em OITAVO GRAU e 
espacial hipoteca sem concorrência de terceiros, u imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste 
ivluoicipio de Lua/MG, com a área de 95,36 ha, matriculado neste CR1 sob o n° 14352. R-02, livro 2-BE, fiz. 258. 
avaliado eni RS600.000,00. Incorporam-se a hipoteca constituiria as máquinas, aparelhos, instalações e construções, 
adquiridos ou executados com o crédito, assim como quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na vigência da cédula 
respectiva, as quais uma vez realizarias, não poderão sar retiradas ou destruidas, smn o consentimento do credor, por 

escrito, ao qual fica facultado o direito de exigir que o proprietário as faça averbar a margem da inscrição principal. 

Imóvel cadastrado no INCRA sob o n° 950.130.219.134-6, em nome de Tiago Augusto Pereira Basilio, Denominação 
do Imóvel Rural: 'Fazenda Mata Serena, Municipio Sede do Imóvel Rural: Estrela do Indaia/MG, Área Total (ha): 

165,2575, Módulo Rural (ha): 29,3530, N° Módulos Rurais.: 5,63, Módulo Fiscal (ha): 35,0000, N° Módulos Piscais: 

4,7216, :FIVIP (ha): 3,00: e im Receita Federal - N11217  sob o n°7.900.50!)-4. Área Total (ha): 165,2, em nome de Tiago 

Augusto Pereira Basílio. Apresentado o COR de 2014/2013/2012/2011/2010 de n° 04138137164 e a Certidão 



os ao Imposto sobre 6 Propriedade Territorial Rural da Secretaria da Receita Federal do 

da aos 25/04/2016, com validade até 22/10/2016. Ficam Fazendo parte integrante deste registro, todas as 
cláusulas c condiçãn constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada urna via em cartório. A cédula foi 
também registrada nesta data, no livro 3-R, Lis. 22, sob 0 110  8,837. Dou È Emols. RS 17,52 - Re-campe - R50,00 • T. 

F. 1. - R$0,00 - Total -RS17,52 (Isento de T.F.J. - Decreto - Lei n" 167/1967) 

Luz, 26 de abril de 2016. 	 A ESCTCltil 1C Anionzada, 

AV-21-1 4.352.  Prot. tf 49.173, em 16-06-20 I O. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pelo credor hipotecário, datada de 01-06-2016, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 
n°  R-12, Mat. 14,352,  livro 2-EL, fls. 230, ficando cru çonscqüencia, o imóvel acima matriculado, livre desse ônus, 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. Ernois. - R$37,22 - 1?.ocompe - R%2,23- T. Fisc. Jud. - R.$12,28 - 
Total - R$51,73 - Código - 4140-0. 	 Luz, 20 de junho do 2016...„ .... 

A Escrevente Autorirad 	 à/lb eP1‘14014J-h- 

AV-22-I4.352.  Prot. n°  49.173, em 16-06-2016.. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pelo credor hipotecário, dataria de 01-06-2016, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 
no R-I4, Mat. 14.352,  livro 2-BT, fls. 280, ficando eia conseqüêneia, o imóvel acima matriculado, livre desse ónus, 
arquivada dita autorização cm cartório. Dou fé. E11101S. - R537,22 - Re,corope - RS2,23 - Tx. Fisc. lud. - R$12,28 - 
Total R$51,73 - Código -- 4140-0. 	 Luz, 20 de lu ig de 2016.. 	  

A Escrevente Autorizada, "...)çni. 	 "\IALykl- 

R-23-14352.  Prol. C 49.174, cru 16-06-2016. CÉDULA RURAL 1'1 ortAriciA E HIPOTECARIA o' 
201605016_ Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CPI' n°  030.093.896-98. Outorga UxóriarMarital/Avalistr. 
Betliánia Paulinclli Coimbra Basilio, CPF n° 030.073.506-54. Credor Banco Bradesco S.A., CNP1 n° 

60.746.948/0001-12, por sua Agdncia de Born Despacho/MG. Data e Lugar da emissão: Emitida na cidade de .Bont 
Despacho/MG, aos 15 de junho de 2016. Valor do crédito deferido: R5105.240,00 Taxa de luras: 8,75% a.a. c o que 

mais cousta na cédula res.w_tiva. Data do vencimento; 15 de junho de 21117. Forma de pagamento: Exatamente 
conforme consta da cédula respectiva. O crédito deferido destina-se ao custeio pecuadopecuaria nranuteneão de animais 

bovinos produção (carne) de 360,00 und, tom procbção estimada em 360,00 cab, localizados no imâvel rural 
denominado Fazenda Mata Serena, situado neste município de Ltiz/M.Ci, com arca de 95.36 ha, matriculado neste CRJ 
sob o n'' 14.352. Garantias: Em PENHOR cultuar dc PRIMEIRO GRAU e sem concorrência de terceiros, 117,00 
bovinos, marca/período da produção .QPD TB, raça aclare, no valor total de .R5176_400,00, localizados no imóvel rural 

denominado Fazenda Mata Serena, situado neste rnunicipio de Luz/MG. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA ccdular 

em SEXTO GRAU c especial hindi-eia sem concorrendo dc Terceiros, o imóvel riira.l denominado Fazenda Mata Serena, 

situado neste Município de Luz/MO, com a arca de 95,36 ha, matriculado neste CRI sob o tf 14.352, R-02, Livro 2-BE, 

fls. 258, avaliado em R$600.000,00. Incorporam-se a hipoteca constinilda as máquinas, aparelhos, instalações e 
construções, adquiridos ou executados com o crédito, assim corno quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na 

vigência da cédula respectiva, as quais urna vez realizadas. nan poderia ser retiradas ou destruídas, seio o 
consentimento do .crodor, por escrito, ao qual fica facultado o direito de exigir que o proprietário as faça averbar a 
margem da inscrição principal. Imóvel cadastrado no INCRA sob it n°  950.130.219.134-6, em nome de Tiago Augusto 
Pereira 13aSílio, Denominação do Imóvel Rural: Fazenda Mata Serena, Município Sede do Imóvel -Rural. Estrela d 
Inclua/MG, Área Total (ha): 165,2575;  Módulo R.111:11 (Na)', 29,3530, N°  Módulos Rurais: 5.63. Módulo Fiscal (ha 
35,0000. N° Módulos Fiscais: 4,7216, FMP (Na): 3,00; c na Receita Federal - .N1RF subo n°7.900.500-4. Área To 

(ha): 165,2, cm nome de Tiago Augusto Pereira Basilio. Apresentado o COR dc 2014/2013/2012/2011/2010 de n° 

04 770027167 e a Certidão Negativ-a dc Débitos Relativos ao laiwslo sobre a Propriedade Territorial Rural 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, expedida aos 20/06/2016, com validade até 17/12/2016. Ficam fazendo parte 
integrante deste registro, fadas as cláusulas e condições constantes da cédula resticutiva, para todos o fins, arquivada 
uma via em cartório. A cédula foi também registiada nesta clara  no livro 34, fis. 44v, sob o n°  8.875. Dou fé. Emols. - 
RS17,52 - Rectorime - R$0,00 -1'. E 3.- R$0,00 - Total- R$17.52 (isento de T.F.I. - Decreto - Lei rç167/1967) 
Luz. 20 de junho de"2.0 16. 	 A Escrevente Autorizada.  	

1.2x.c et4VA441k 

ÁV-24-14,352.  Prot. n° 49.287, em 14-07-2016. Nos termos do Aditivo de Re-Ratificação à CRPH n°  201605016. 
acima registrada sob o n° R-23. Matricula 14.352  livro 2-BZ, fls. 224, datado c assinado pelas panes em Bomi 
DcspachofMG, aos 13-07-2016, houve alteração no Grau de  Hipoteca  da referida cédula, passando de SEXTO GRAU 
para SÉTIMO GRAU; tudo conf. consta do referido Aditivo, que a esta aceitação se integra, para todos os fins. 
arquivada uma via cm Cartório. Dou E Emols, - R.$13,54 - Recompe - R$0,81 - Tx. Fisc. lud. - R$4,51 - Total - 
R$18,86•- Código - 4 I 34-3..,..... ........ 	............... ..... 	...... ....... 
Luz, 18 de julho de 2016. 	 A Escrevente Autoriaula, 

R-25-14.352.  Prot. n°49.288. em 14-07-2016. CÉDULA RURAL PIGNORATiCIA E HIPOTECÁRIA n' 20160501 
e Aditivo à Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecária n°21)1605018. Emitente: Tiago Augusto Pereira Basílio, CPF n° 

(CONTINUA NO LIVRO 2-013, FLS. 371 
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030.093.896-98. Outorga Uxória/Marital/Avalista: Bihánia Paulinells Coimbra Basilio, CPF n
°  030.073.506-54 

Credor Banco Bradaste S.A., CNPJ n°  60.746.94810001-
12, por sua Agência de Bom Despacho/MG. Data e Lugar da 

emissão: Emitidos na cidade de Bom Despacho/MG, nos 12 de julho de 2016. Valor do crida° deferido. 
RS] 15.000,00. Taxa de Juros: 9,50% as. e o que mais consta na cédula respectiva. Data do vencimento: 12 dc julho 
de 2017. Forma de pagamento: Exatamente conforme consta da cédula respectiva. O crédito deferido destina-se ao 
custeio pecuário pecuária aquisição e manutenção de animais bovinas - custeio aquisição e manutenção recria de 
77,00 cab, com produção estimada em 77,00 cab. localizados no imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, 

situado neste 
município dc Imr..1MG, com área de 95.36 ha, matriculado neste CRI sob o n° 14.352. Garantias: Em 

PENHOR cedular de PRIMEIRO GRAU c sem concorrência dc ICreCiTOS, 77 novilhas/garrotes, com idade entre 18 e 
24 meses. marca/periodo da produção 2016/2017, taça aclare, no valor total de RS145.000,00, localizados no imóvel m 

rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste município de Luz/MG. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA o z 

ccdular cm orrAvo GRAU e especial hipoteca sem concorrência de terceiros, o imóvel rural denominado Fazenda ia 

Mata Serena, situado neste Município de Luz/MG, com a tia de 95,36 ha, matriculado neste CRI sob o n° 14.352, R- ' Z 

.
02, livro 24E, fls. 258, avaliado em RS985.000,00. Incorporam-se a hipoteca constituída as máquinas, aparelhos, e N., 

instalações c construções, adquiridos ou executados com o crédito, assim como quaisquer benfeitorias acrescidas ao :as 
imóvel na vigência da cédula respectiva. as quais uma vez realizadas, Mão poderão ser retiradas ou dcstruidas, sem O O 
consentimento do credor, por escrito, ao qual fica facultado o direito de exigir que o proprietário as faça averbar a O 

rnarg,ern da inscrição principal. Imóvel cadastrado no INCRA sob o n°  950.130.219.134-6, ern nome de Tiago Augusto > 

Pereira Basilio, Denominação do Imóvel Rural: Fazenda Mata Serena, Municipio Sede do Imóvel Rural: Estrela do ? 
Indaiá/MG, Área Total (ha): 1652575, Módulo Rural (ha): 29.3530, 11° Módulos Rurais: 5,63, Módulo Fiscal (ha): ,.. 

3.5,0000, N° 
 Módulos Fiscais: 4,7216, EMP (ha): 3,00; e na Receita Federal - NIRF sob o n° 7.900.500-4, Área Total ri 

(ha): 165,2, em nome de Tiago Augusto Pereira Basílio. Apresentado o CCIR de 2014/2013/2012/2011/2010 de 0" 5» 

05013162161 e a Certidão Negativa dc Débitos Relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da ? 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, expedida aos 13/07/2016, com validade até 09/01/2017. Ficam fazendo parte 
integrante deste registro, todas as cláusulas c condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada 

uma via em cartório. A cédula foi também registrada nesta data, no livro 3-12, fls. 67, sob o n
°  8.906. Dou fé. Emots. • 

_., 
.1. 

	

R$17,52 - Rem-
impe - R$0.00 - T. F 1 - lt$0,00 -Total - R$17,52 (Isento d?T.F.1. -Opereta - Lei n° 167/19 7) 

	
n 	It) 

Luz, 18 de julho de 2016 	
A Escrevente Autorizada, 	 r 4a.QP'11. 

R 26 14 352. Prot. n" 49.447, mu 22-08-2016. C F-151-11.A-RURAL
OTEC 121A n° 201.605023. 

Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CM' n° 030.093.896-98. Outorga UsoriaRviarital/Avalista: Bethánia Pautinelli ,...a__:....-.:-_ 

010 
	Coimbra Basílio, CPF n° 030.073.506-54. Credor: Banco Bradaste, 

 S.A., CNP/ n° 60.746.948/0001-12, por sua Agência de 

Bom Despacho/M(i. Data e Lugar da emissão: Emitida na cidade dc Bom Dcspnchn/MG, aos 17 de agosto de 2016. Valor do 
crédito deferido: R866.000.00. Tesa de Juros: 9,50% a.a. e o que mais consta na cedida respectiva. Data do vencimento: 17 
de agosto de 2017. Forma dc pagamento: Exatamente conforme consta da cédula respectiva. O crédito defendo desuna-se ao 
custeio pecuário pecuária aquisição c manutenção de animais bovinos.- custeio aquisição e manutenção recria de 44,00 cab, 
com produção estimada cm 44,00 cal), localizados no imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste município 
de Izze/MG, com arca de 95,36 ha, matriculado neste CRI sob o n° 14.352. Garantias: Em PENTIOR.cedulat dc PRIMEIRO 
GRAU e sem concorrência dc terceiros, 44 novilhas/garrotes, marca/período da produção QPI) TB 2016/2017, raça adoro, 
no valor total de R583.000,00, localizados no imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste município de 
LuzIMG. Garantia Hipotecário: Em HIPOTECA cochilar em NONO GliAU e especial hipoteca sem concorrência de 
terceiros, o imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste Município de LuzA4C.i, com a área dc 95,36 ha. 
matriculado neste CRI sob o n" 14352, R-02, livro 2-BE, fls. 258. avaliado em RS985.000.00. Incorporam-st a hipoteca 

constituída as 
máquinas, aparelhos, instalações c construções, adquiridos ou executados com o crédito, assim como quaisquer 

benfeitorias acrescidas ao imóvel na vigência do cedida respectiva, as quais urna vez.realizadas. não poderão ser retiradas ou 
destruidas, sem o consentiu:imito do credor, por escota no qual fica facultOdo o direito de exigir que o proprietário as faça 
averbar a margem da inscrição principal. Imóvel cadastrado no INCRA sob o n° 950.130.219.134-6, em nome de Tiago 
Augusto Pereira Basilio, Denominação do Imóvel Rum): Fazenda Mata Serena, Município Sede do Imóvel Rural: Estrela do 
Indaiá/MG, Arca Total (ha): 165,2575, Módulo Rural chal: 29,3530,N' Módulos Rurais: 5,63. Módulo Fiscal (Ia): 33,0000, 

	
t 

N'' Módulos Fiscais: 4,7216, liMP (ha): 3,00; c na Receita Federal • MIRE sobe, n° 7.900.500-4, Arca Total (ha): 165,2, em 

nome de Tiago Augusto Pereira Basilio. Apresentado o CC1R de 2014/2013/2012/2011/2010 de n° 04138137164 c a Certidão 

Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
expedida nos 25/04/2016, com validade até 22/10/2016. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas es cláusulas e 

condições constantes da cédula respectiva, para todos 05 fiPR, arquivada urna via cm cartório. A cédula foi também registrada 

nesta data, no livro 3-R, lis. 88, sob o it* 8.936. Dou fé. Emols. • R5823,90 - Rccompe - R549,43 - TN. Fisc Md. - R5336,52 

luz. 29 de agosto dc 2016. 	
A Escrevente Autorizada, 01(4.11's.1) ki 	V: rik. '- Total - RS1.209,115 - Código -4516-1 	  

1 



R-27-14352.  Prot. n°  49.577, em 23-09-2016. CÉDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECÁRIA n°  201605026 
e-2rv6/à Cédula Rural Pignoratícia c Hipotecária o' 201605026. Emitente: Tiago Augusto Pereira R2silio, CPF ti° 
-030.093.896-98. Outorga IJx.oria/Marital/Avalista, Bctbírnia Paulinelli Coimbra Basilio, CPF a' 030.073.506-54. 
Credor Banco Bradesco S.A., CNP1 n" 60.746.948(0001-12, por sua Agência de Bom Despaclio/MG. Data c Lugar da 
emissão: Emitidos na cidade de Bom Despacho/MG, aos 19 de setembro de 2016. Valor do crédito deferido: 

R$205,000,00. Taxa de Juros: 9,50% aa. c o que mais consta na cédula respectiva. Data do vencimento: 19 de 
setembro de 2017. Forma de pagamento: Exatamente conforme consta da cédula respectiva: O crédito deferido destina-
se ao custeio pecuário pecuária aquisição e manutenção de animais bovinos - custeio aquisição c manutenção recria dc 
137,00 cab, com produção estimada em 137,00 cab, localizados no imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, 
situado neste município de luz/MG,  com área de 95,36 lia matriculado neste CRI sob o n" 14.352. Garantias: Em 
PENHOR cedidar de PRIMEIRO GRAU e sou concorrência de terceiras, 115 cabeças de bovinos, marca QPD Ti), 
raça acham, no valor de RS307.500,00, localizados no imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, neste município 
dc Luz/MG. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA cedular em DÉCIMO GRAU e especial hipoteca sem concorrência 
de terceiros, o imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste Município de Luz/MG, com a arca de 
95,36 hectares, matriculado neste CRI sob o n°  14.352, R-02, Livro 2-BE, fia 258, avaliado em R8985.000,00, 
Incorporam-se a hipoteca constituída as máquinas, aparelhos, instalações e construções, adquiridos ou executados com 

credito, assim corno quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na vigência da cédula respectiva, as quais uma vez 
realizadas, não poderão ser retiradas ou destruicas, sem o consentimento do credor, por escrito, ao qual fica facultado o 
direito de exigir que os proprietários as faça averbar a margem da inscrição principal. Imóvel cadastrado no INCIIA sob 

ir" 950.130.219,134-6, em nome de Tiago Augusto Pereira Basilio, Denominação do Imóvel Rural: •Fazimda Mata 

Serena, Município Sede do Imóvel Rural: .Estrela do Indaiá/MG Área Total (lia): 165,2575, Medulo Rural (lia): 
29,3530, N" Módulos Rurais: 5,63, Módulo Fiscal (ha): 35,0000, N° Módulos Fiscais: 4,7216, EMP (ha): 3,00; c na 

Receita Federal - NIR_F sob o n° 7,900.500-4, Arca Total (lia): 163,2, mu nome dc Tiago Augusto Pereira Basilio. 
Aprcsanado o CCIR de 2014/2013/2012/2011/2010 de n° 051118961164 e a Certidào Negativa dc Débitos Relativos ao 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expedida aos 20/09/2016, 
cora validade ate 19/03/2017. Ficam fazendo pane integrante deste registro, todas as cláusulas c condições constantes 

da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada unia via em cartório. A cédula foi também registrada nesta data, no 
livro 3-R, fls. 105, sob o n°  8,957, Dou a. Ernols. - R$1.2441,54 -Recompe - 1($74,79 - Tx. Fise. Jud. -85613.97 - 
Total - R$1,935,30 - Código - 4518-7  -- 
Luz, 27 de setembro de 2016, 	 A Escrevente Autorizada, 

AV-28-14,352.  Prot. n° 50,369, cm 03-04-2017. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pela Liedora hiporerriria, dataria de 30-03-2017, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob 

n° R-16, Mat. 14.352,  livro 2-13T, fls. 280, ficando mu conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ónus, 
arquivada dica autorização cm cartório. Dou fé. Emols. - R$40,20 - Recompe - R$2,41 - Tx. Pise. lud, - RSI3,26 - 
Total - R$55, 87 - Código - 4140-0 	 á 	 
Luz, 05 de abril de 2017, 	 A Escrevente Autorizada  r\i iichilí. 	re4t/ált 

AV-29-14.352.  Prot. n° 50.369, em 03-04-21317, CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pela credora hipotecária, datada de 30-03-2017, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob 

n° R-18 Mat. 14,352  livro 2-13T, fls. 280, Banido cm conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ónus, 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. Emols. - R540,20 - Recompe - R$2,41 - Tx, Eisc, lud. - R$13.26 - 
Toial - R55,8'7 - Código -41404) 	 ................... , 
Luz, 05 de abril de 2017, 	 A Escrevente Autorizada. 

A-V-30-14.352.  Prot. o" 50369, em 03-04-2017. CAJNCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pela credora hipotecária, datada de 30-03-2017, foi autorizado o cancelamento da Hipouxa acima registrada sob 

n° R-19, MaL 14352  livro 2-BZ, fls. 224, ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse firma 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fe &unis. - R$40,20 - Recompe - R$2,41 - Ta. Pise. Md. - R$13,26 - 
Total -855527- Código - 4140-0 	  
Luz, 05 de abril de 2017. 	 A Escrevente Autorizada efflifiklbl.JW.e,jh  

R-31-14352.  Prot. n°50,370, cm 03-04-2017. CEDIJLA DE CREDITO BANCÁRIO N°201705002. Emitente: Tia 
Augusto Pereira Basilio, Cl'F a° 030.093,896-98, Outorga mioria/M.aritallAv-alistar Bethania Paulinclli Coimbra 
Basilio, CPF n" 030.073.506-54. Credor Banco Bradesco S.A., CNPJ n' 60,746.948/0001-12, por sua A,gãocia de 
Bom Despacho/MG. Data e Lugar da emissão: Emitida na cidade de Bom Despacho/MG, aos 28 de março de 2017. 
Valor do crédito deferido: 85157.300,00. Taxa dc Juros: 9,50% a.a. e o que mais consta na cédula respectiva. Data do 
vencimento: 28 de março dc 2018. Forma de pagamento: Exatamente conforme consta da cédula respectiva 
Finalidade do credito: O crédito deferido destina-se ao custeio pecuário pecuária aquisição e manutenção de animais 
bovinos - custeio aquisição e manutenção recria e engorda de 382,00 cab, com produção estimada em 382,00 cab, 
localizados no Imóvel rural denominado Fazenda Triz Pontes, situado neste município de Luz/NIG, com área de 
321,23 ha, registrado neste CRI sob o n° 20.067. Garantia Hipotecária, Ern HIPOTECA ondular em OITAVO GRAU 

(corTINUA C4O LIVRO 2-CC, FLS. 297) 
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c especial hipoteca som concorrência de terceiros, o !movei rural denominado Fairrida Mata Serena, situado neste 
municipio de Luz/MG, com a área de 95,36 hectares, matriculado neste CRI sob o 	14.352, R-02, livro 2-BE. fls. 

258, avaliado cm RS600.000,00. Incorporam-se a hipoteca constá-ilida as máquinas. aparelhos, instalações c 
construções, adquiridos ou executados com o crédito, assim como quaisquer benfeitorias acrescidas ao irnen et durante 
a vigência da cédula respectiva, os quais uma vez realizadas, não .prxlerán ser retiradas ou dstruidas, sem o 
consentimento do credor, por escrito, ao qual fica thailtado o direito de exigir que os proprietários as faça averbar a 
margem da inscrição principal. Apresentado o COR de 2015/2016 de n°09166260170 -INCRA a" 950.130.219.134-
6: e, a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da Secretaria da 
Receita Federal, expedida aos 03/04/2017, com nulidade até 30/09/2017, 	n°  7.900,500-4, área total (ha): l65,2, 
tudo cm nome de Tiago Augusto Pereira Basilio Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as clausulas c 
condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada uma via em cartório. Dou fé. Emols. - 5„?) 
RS1.346,1 1'- Recompe - R$80,76 - Tx. Fisc. lud. -12.5;663,01 -Total - R52.0VIA.S-nçodjgo  -4518-7 ... " 	" • • 
Luz, 03 de abril de 2017. 	 A Escrevente Autorizada, 4Q • r.11  

u
1),çtzi‘D CR<LiJsmcia.  

AV-32-14.352.  Prol. n° 50.843, an 04-08-2017. LOCALIZAÇÃO DE BENS EMPENHADOS. Procede-se a esta S.a)  
averbação para constar quc, os bens anum:dados no Aditivo de Re-Ratificação à Cédula Rural Piporaticia n° o 
40/01937-3. emitida por Tiago Augusto Pereira Basilio, registrada neste CRI no Livro 3-Aux, sob o n° 7.678, AV-01, e 
livros 3-N/3-S, fls. 165/50v, estão localizados no imóvel rural acima matriculado. Dou fé. Ernols. - R$14,62 - 
Recompc - R$0,88 - Tx. Fise.jud. - R54,87 -Total - RS20,37 - Código - 413g 	 

I 	941.49,Uti  Luz, 08 de. agosto dc 2017. 	
0 	  

A Escrevente Autorizada. 	(U  

.R-33-14.352.  Prol. n° 51.107, em 28-09-2017. CÉDULA RURAL P1GNORAT1C1A E HTPOTECÁRIA n' 
201705018. Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CPI: n° 030.093.896-98. Outorga Uxóna/Mantal/Avalista. 

Bethái. 	Paulinelli Coimbra Radio, CP:E if 030.073.506-54. Credor: Banco Bradaste S.A., CNP., 
60.746.948/0001-12, por sua Agencia de 13om Despacha/MG. Dam e Lugar da emissão: Emitida na cidade de Bom 
Despacho/MG, aos 27 de setaribm de 2017. Valor do crédito deferido: RS160.000,00. Data do vencimento: 27 de Ui 
setembro de 2.018. Formado pagamento. Exatamente conforme consta da cédula respectiva; Taxa de Juros: 7,50% a.a. e ro 

que mais consta na cédula respectiva. Localização dos Bens Vinculados: Fazenda Mata Serena, situado neste 
mumcipio de Luz/MG, matriculado neste CRI sob o n" 14.352. Finalidade do crédito: O crédito deferido destina-se ao 
custeio pecuário pecuária aquisição c manutenção dc animais bovinos - custeio aquisição c manutenção recria c engorda 
de 107,00 cab, com produção estimada ein 107,00 cab, localizados no imóvel rural acima mencionado. Garantias: Em 
PENHOR eridular de PRIMEIRO GRAU e sem corieorrencia de terceiros, 107,00 novilhas/garrotes, marca DPD TB. 
perlado da produção 2017/2018, raça adore, no valor dc R$160.500,00, localizados no imóvel rural acima mencionado. 
Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA cedultir em NONO GRAU e especial hipoteca sem concorre:nein de terceiros, 

imóvel rural denominalo Fazenda Mata Serena, situado neste Município de Luz/MG, com a área de 95,36 hectares, 
registrado neste CRI sob o e" R-02, Matrícula 14352, livro 2-BE, fls. 258, avaliado em R$1.050.000,00. Incorporam- 
se a hipoteca constituída as máquinas, aparelhos, instalaçÕes e construções, adquiridos ou executados com o crédito, 
assim como quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na vigencia da cédula respectiva, as quais uma vez realizadas, 
não poderão ser retiradas ou destruídas, sem o consentimento do credor. por escrito, ao qual 6G2 facultado o direito de 
exigir que os proprietários as faça averbar a margem da inscrição principal Apresentado o COR de 2015/2016 de n" 
11251230177 - INCRA n° 950.130.219,134-6; c, a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural da Secretaria da Receita Federal, expedida aos 28/09/2017, com validado até 27/03/2018, 
NIRF n° 7.900.500-4, área total (ha): 165,2, tudo em nome de Tiago Augusto Pereira Basilio. Ficam fazendo parte 

integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada 

uma via em cartório" REFERÊNCIA AOS DENTAIS LIVROS:  Registrada também no livro 3-S, fls. 78, sob o n' 
9.214 Dou fé. Ernols. - RSI.346.11 - Recompe - R$80,76 - Tx. Fisc. Jud R$663,01 - Total - R52.089,88 - Código - 
4518-7 	  
LUZ, 02 dc outubro de 2017. 	 A Escrevente Autorizada, 	 ',Glmit 

R-34-14352.  Prot. n° 51.211, em 27-10-2017. CEDULA RURAL P1GNORATICIA E HIPOTECARIA n" 
201705020. Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CPI' ri" 030.093.896-98. Outorga Uxória/Marital/Avalista: 
Bethánia Paulinelli Coimbra Basilio, CPF n° 030.073.506-54. Credor. Banco Bradesco S.A., CNPJ/MF n° 
60.746.94810001-12, por sua AgmeM de Bom Despacho /MG. Data e Lugar da Emissão: Emitida na cidade de Bom 
Despacho/MG. aos 25 de outubro de 2017. Valor do crédito deferido: R5170.000,00. Data do vencimento: 25 de 
outubro dc 2018. Forma de pagamento: Exatamente conforme consta da Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecária 
respectiva, Taxa de juros: 12,75% a.a. e o que mais consta da referida cédula. Localização dos Bens Vinculados: 



 

,..Serena, situada-neste  município dc Luz/MG; matriculada neste CRI sob os n's 14.352. Finalidade do 
'crid1-5-Xstina-se a custeio pecuário. pectairia aquisição e manutenção de animais bovinos - 

custeio aquisição mrintittirçzlo bezerros roeria e engorda de 179,00 cab.. com produção estimada em 179,00 cab., 
localizados no imóvel rural acima mencionado. Garantias: Em PENHOR cochilar dc PRIMEIRO GRAU c sem 
concorrência de terceiros, 233,00 bovinos, marca OPD 'I'B, raça lidare, no valor de. R$221350,00. localizado no 
imóvel rural acima mencionado. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA cedular de DÉCIMO GRAU c especial 
himiteca sem concorrência de terceiros, o imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste município de 
LuzINIG, com área de 95,36 ha, matriculado neste CRI sob o n°  14.352, R-02, livro 2-BE. lis. 258, avaliado em 
R..S1.050.000,00. Incorporam-se a hipoteca constituída as máquinas, aparelhos, instalações e construções, adquiridos 
ou executados com o crédito, assim como quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na vigência da cédula 
respectiva, as quais uma vez realizadas não poderão ser. retiradas ou destruídas, sem o consentimento do credor, por 
escrito, ao qual fica facultado o direito de exigir que os proprietários as faça averbar a margem da inscrição principal. 
Apresentado o COR de 2015/2016 de n°11251230377. INCRA sob o á° 950.130.219.134-6, e a Cenidão Negativa 
de Débitos Relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil aos 26/10/2017, com validade até 24/04/2018. NIRF n°7.900.500-4, arca total 165,2, tudo em nome de Tiago 
Augusto Pereira Basilio. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da 
cédula respectiva, para todos OS fins, arquivada uma via em cartório. REFERÊNCIA AOS DEMAIS LIVROS: 
Registrada também no livro 3-5. fls. 93, sob o n° 9.235. Dou fé. Emob. RS1.346,11 - Recompe - RS80,76 - Tx 

J ud. - RS663,01 - Total - R$2.089,88 - Código - 4518-7  	I 
Luz, 01 de novembro de 2017. 	 A Escrevente Autorizada,DATrq 	

;  

fr 

    

R-35-14.352.  Prot, n° 51.351, em 27-11-2017, CT1TÍJLA RURAL PIGNO 	1CIA E HIPOTECÁRIA n° 

201705026. Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CPF n° 030.093.896-98. Outorga Uxória/Marital: Bali:Mia 
Paulinelli Coimbra Basilio, CPF n° 030 073 506-54. Avalista: Bulharia Paulinelli Coimbra Basilio Credor: Banco 
Bnidesco S.A., CNP) 	60.746.948/000I-12, por sua Agência de Bom Despacho/MG. Data c Lugar da emissão' 
Emitida na cidade dc Bom Despacho/MG, aos 24 de novembro de 2017. Valor do crédito deferido: R$160.000.00, Data 
do vencimento: 24 de novembro de 2019. Forma de pagamento: Exatamente conforme consta da cédula respectiva. Taxa 
de Juros: 7.50% a.a, co que mais consta na cédula respectiva. Localização dos Bens Vinculados: Fazenda Mata Serena, 
situado neste município dc Luz/MG, matriculado neste CRI sob o n° 14.352. Finalidade do crédito: O crédito deferido 
destina-se ao custeio pecuário pecuária aquisição e manutenção dc animais bovinos - custeio aquis. manut. bezerros 

recria e engorda de 170,00 cab. com  produção estimada em 170,00 cab, localizados no imóvel rural acima mencionado 
Garantias: Em PENHOR cedular de PRIMEIRO GRAU e sem concorrência dc terceiros, 252,00 Bovinos, marca QPD 
TB. raça adore, no valor total de R$239.400,00, localizados no imóvel rural acima mencionado. Garantia Hipotecária 
Em HIPOTECA cedular em DÉCIMO PRIMEIRO GRAU e especial hipoteca sem concorrência de terceiros, o 
imenet rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste NIunicipio de Luz/MG, com a área de 95,26 hectares, 

registrado neste CRI sob o n° R-02, Matricula 14.352, livro 2-BE, fls. 258. avaliado em RS1.050.000,00. Incorporam- 
se a hipoteca constituída as máquinas, aparelhos, instalações c construções, adquiridos ou executados cora o credito, 
assim corno quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na vigência da eedula respectiva, as quais III113 vez realizadas, 

- 	não poderão ser retiradas ou destolhias, sem o consentimento do credor, por escrito, ao qual fica facultado o direito de .  

,lxigir que os proprietários as faça averbar a inarge,rn da inscrição principal. Apresentado o COR de 2015/2016 de nri 

11251230177 • INCRA no 950.130.219.134-6; e, a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto sobre al 
Propriedade Territorial Rural da Secretaria da Receita Federal, expedida aos 28/11/2017, com validade até 27/05/20183 	• 

„ N.IRF n" 7.900.5004. área total (NO: 165,2. tudo CM nome de Tiago Augusto Pereira Basilio. Ficam fazendo parte 
. 	integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula respectiva, para todos et; fins, arquivada' 

unia via cm cartório. REFERÊNCIA AOS DEMJUS LIVROS:  Registrada também no livro 3-5, fls. 106v, sob o no  
9.255. Dou fé. Emols. - R$1.346.11 -.RCCOMOC - R$80.76 - Tx. 'Asc. Jud. - R5663,01 - Total - R52.089,88 - Código - 
4518-7 	  
Luz, 29 dc novembro de 2017. 	 A Esenvente Autotizada, SiJJJ .  142_diWikti 

• 

AV-36-14.352.  Prot. n° 51.383, em 04-12-2017, LOCALI7AÇA0 DE BENS EMPEN.H.A DOS. Procede-se a esta 
averbação para constar que, os bens empenhados na Cédula Rural Pignoriticia n°  424961, emitida por Tiago Augusto;  
Pereira Basilio, regiStrada neste CRI no Livro 3-Aux, sob o n°  9.263. livro 3-S. fls. 112, estão localizados no imóvel 
rural acima matriculado Dou fé Emols. - RS 4.62 - Rccompe - RS0,88 - TN. Fisc. Jud. - R.S4.87 - Total - RS70.37 - 
Código - 4135-0. 	  
Luz. 06 de dezembro de 2017. 	 A Escrevente Autorizada, _: 	 wa.; 

R-37-14.352.  Prot. n° 51.918, em 19-04-2018 CÉDULA RURAL PIGNORATiCIA E HIPOTECÁRIA n° 

201805009. Emitente: Tiago Augusto Pereira Basilio, CPF a' 030.093.896-98. Outorga Uxória/IvIantal: llcthâni 
Pautinelli Coimbra Basilio, crrr n° 030.073 506-54 Avalista: Bethfinia Paulinclli Coimbra Basílio, CPF 
030.073.506-54. Credor: Banco Bradesco S.A.. CN.P.I n° 60.746.948/0001-12. por sua Agência de Bom Despacho/MG, 
Dam e Lugar da emissão: Emitida na cidade de Bom Despacho/MG, aos 17 de abril de 2018. Valor do crédito defendo: 
R5208.000.00. Data do vencimento: 03 de abril de 2020. Forma de pagamento: Exatamente conforme consta da cédula 

(corrrnmA NO LIVRO 2-CF, FLS. 25 6) . 1  
ti, 	. 	• 	••• 	• 4,  

• 

fflaside 	't I.s' .`• • was- 
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1/41ATRICUI A N^ 	14.352 	 (Continuação da Matricula a° 	iS. 	vr. --CC, fls. 297). , 

respectiva. Taxa de Juros: 7,50% a.a. e o que mais consta na cédula respectiva. Localização dos 
Fazenda Mata Serena, situado neste municipto de Luz/MG, matriculado nwiti CRI sob o n° 14.352. 
crédito: O crédito deferido destina-se ao custeio pecuário pecuária aquisição e manutenção de 
custeio aquis. manta. bezerras recria e engorda de 220,00 cab, com produção estimada cm 59.400,00 
rio imóvel rural acima mencionado. Garantias: Em PENHOR cedular de PRIMEIRO GRAU c sem 
terceiros, os seguintes bens: 220,00 13e,zerros, rnarea/periodo da produção: QPD T5/2018/2020, raça 
total de R5209.000,00, localizados no imóvel rural acima mencionado. Garantia Hipotecária: 
redular em DÉCIMO SEG UNIX) GRAU e especial hipoteca sem concorrência de terceiros, 
denominado Fazenda Mata Serena, situado neste Municipro de Luz/MG, com a área de 95,36 hectares, 
CRI sob o .110  R-02, Matricida 14.352, livro 243E, fls. 158, avaliado em R$1.050.000,00. Incorporam-se 
:011Siiinida as máquinas, aparelhos, instalações e constn,cões, adquiridos ou executados COM o crédito, 
quaisquer benfeitorias acrescidas ao imóvel na vigência da cédula respectiva, as quais uma vez. realizadas, 

ser retiradas ou destruidas, sem o consentimento do credor, por escrito, ao qual fica facultado o direito 
proprietárias as 	faça averbar a margem da 	inscrição 	principal. 	Imóvel (adastrado no 	INCRA 

950.130.219.131-6. Denominação do imóvel Rural: Fazenda Mata Serena-, Município Sede do Imóvel 

do Indaiá/MG, Módulo Rural (ha).  29,3530, N' dc Medulas Rurais: 5,63, Módulo Fiscal (ha): 35,0000, 
Fiscais: 4,7216, FNIP (lia): 3,00, Área Total (lia): 165,2575; c na Receita 1:odorai - NIRF n°7.900.500-4, 
155.2 ha, tudo em nome de Tiago Augusto Pereira Basilio. Apresentada a Certidão Negativa de Débitos 
Tributos Federais c à Divida Ativa da União de Imóvel Rural, emitida pela Secretaria da Receita Federal 

19/04/2018. com  validade ate 16/10/2018, e o CCIR de 2017 sob o n° 15972908186. ficam fazendo 
deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada 
cartório. REFERÊNCIA AOS DEMAIS LIVROS: Registinda também fio livro 3-5, fls. 157, sob 

Bens Vinculados: 
Finalidade do 

animais bovinos - 
kg, localizados 

concorrência de 
nctore, no valor 

Em 1411101'ECA 
11116‘CI 	rural 

registrado neste 
a hipoteca 

assim corno 
não poderão 

de exigir que os 

	

sob 	o 	no.  
Rural. Estrela 

N°  de Módulos 
área total 

Relativos aos 
do Brasil. aos 

parte integrante 
uma via em 

n° 9.337 Dou fé. 
R$610,33 - Código - 
. --------- - - ••;:y - 	..... ••• 	,, 

Etnols. - 1.25383,27 - ISSON - R515,33 • Recompc - R$22,98 -Tx. Pise. Ind. -R.$188.75 -Total - 

4547-7 (Desconto de 75% - Lei 15.424/2004, art. I5-C). 	 Luz, 23 de ahrp.le 2018 
A liscrevecite Autorizada, qtC'c}iÇj kihetiu,.0 cretintt-Lin_ 

AV-38-14.352. Prot. n" 52.209, em 29-06-2018. LOCALIZAÇÃO DE BENS EMPENHADOS. Procede-se a esta 
emitida por Tiago 
esiiin localizados 

-Tx. :Fisc. Jud.. - 

,,,., 	. 	,.,. 	A 	n  , 	, 	.. 	...is  
'9U_Lf /MA_ 

averbação para constar que, os bens empenhados na Cédula Rural Pignotaticia n° 40/02659-0, 
Augusto Pereira Basilio, registrada neste CRI no Livro 3-Au; sob o n°9.379, livro 3-5, Os. 184v, 

no iTn6VCI rural acima matriculado. Dou fé. Emols. -11514,62 - .ISSON -RS0,58 - Rccompc - R$0,88 

RS4,87 - Total - R520,95 - Código - 4135-0 	  

Luz. 04 dé 	de 2018., 	 A Escrevente Autorizada2anAtAW julho 

AV-39-I 4.352. Prot. n° 52.365, em 02-08-2018. LOCALIZAÇÃO DE BENS EMPENIIAD()S. Procede-se a esta 
516789/1747/2018, 
livro 3-5, Os. 194, 

Dou R. Emols. - 

averbação para constar que, os bens empenhados na Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecária n°  

emitida por Tiago Augusto Pereira Basilio, registrada neste CRI no Livro 3-Aux, sob o n° 9.395, 
estão localizados no imóvel rural matriculado sob o n" 12.838 c no imóvel rural acima matriculado. 

	

R511,62 -Recompe - R$0,88 -Tx, Piso. Ind. - R$4,87 -Total - 1(520,37 • Códi nj -4135  	

Luz, 03 de agosto dc 2018. 	 A Escrevente Autorizada, 	. O  
- 

AV-40-I4.352. Prot. n° 53.097, em 22-01-2019. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
registrada sob o 

livre desse ônus, 
- RS3,89 - Tx. Fisc. 

2019 ......juaísiiirt..  

dada pelo credor hipotecário, datada dc 14-01-2019, for autorizado o cancelamento da Hipoteca acima 

ri' 11-13, Mat. 14.352, livro 2-131., fls. 230: ficando em coriseqüentia, o lilltSVCI acima matriculado. 

arquivada dita autorização em cartório. Dou N. Emois • R$64,86 - ISSQN - RS2.59 - Recompe 
Jud. - R521,40 - Torra - 1t$92,74 - Código - 4140-0 	 LUZ, 29 dc anciro de 

A EScrevonte Autorizada, Or‘i 	t 	
-. 	 

- 
AV-411 4.352.-Prot. n° 53.097, em 22-01-2019. CANCELAM:ENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 

registrada sob o 
livre desse ônus. 

- .RS3,89 - Tx. Fisc. 

- 	 ir."., 

dada pelo credor hipotecário, datada dc 14-01-2019, foi autorizado o- cancelamento da Hipoteca acima 

re.  R-15, Mal. 14.352, livro 24BT, lis. 280. ficando ens conseqüência. o imóvel acima matriculado, 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. .Emols • R564,86 - ISSIQN - R52,59 	Recompe 

Ind. - 1(521.40 - Total - 12592,74 • Código - 4140-0. 	 1212daejt: 	  
A Escrevente Autorizada, 	• 	 . 

AV-42-14.352. Prot. no  53.091, cm 22-01-2019. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos ternos da autorização 
registrada sob n dada nein credor hipotecário, datada dc 14-01-2019, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima 

; 	 ci 
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e c trd 	wayky 	t t 	  

ii,4-11-.T.Cr-rro..1":2,LBZ,  fls 224; ficando cm consequencia. o imóvel acima matriculado, livre desse Ónus. 

eta.̀ ad.3114:1;farkatratanorio. Dou fé. Emols - R$6486 -ISSON - R52.59 - Recompe - RS3.89 • T. Irise.. 

,; 	, 	/1.1 	. 	
4,..... 

.40 - To-PM. 	972.74 -código - 4140-0 	 1,uz.. 29 ele janeiro dc 201 9:. 	  

A Escrevente Autorizada. 	ti
, 	

(Wit..042:?Itb94.4,4_7t21- 

it 	R 2 	- 

arqu 	d 
ud 	. r • "i 

AV-43-14352: Prot. n" 53 097;  cm 22-01-2019 CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 

dada pelo credor hipotecário. datada de 14-01-2019. foi autorizado o cancelzuncnto da Hipoteca acima registrada sob o 

n' R-23, Mat. 14.352. livro 2-131 lis 224. bem emir+ seu aditivo averbado sob o n° AV-24. Mat. 14.352.  livro 2-BZ. 

fls. 22i: ficando 
Dou 81. Emols. 
-4140-0 

em conseqüência, o imóvel acima matriculado. livredesse ônus. arquivada dila autorização em cartório. 
- RS64.86 - .ISSQN - R.S2.59 - Recairmo - RS3,89 - Tx. Fisc. lud - RUI 40 - Total- R592,74 - Código 

Luz. 29 de janeiro dc 2019 ..--• 	- 	- ...• •• 	1-•••  
A Escrevente Autorizada. "Wi.  &laja", 	1  lej„ke 3-9)fliAli.lakil171/4  

_ 

AV-44-14.352. Prot n° 53.097. em 22-01-2019, CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pelo credor hipotecário, datada de 14-01-2019. foi amornado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 
ri' R-25. Mat. 14.352. livro 2-I3Z. fls. 224. ficando cm consequência. o intimei acima matriculado, livre desse ónus. 

arruinada 
Jur' 	• R521,410 

dita autorização cm cartório. Dou fé Emols - RS64,86 - ISSQN - RS2.59 - Recompe - .RS3.89 - Tx 	Pise. 

- Total - R1892.74 - Código - 4140-0. 	 LUZ. 29 de jaiwiro de 20119 • • - 	 

A Escrevente Autorizada, j_10.rallatti.),..ie ifY1/4.1 C- 	_ 

AV-4544.352. 'Prot. n° 53097. em 22-01-2019. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pelo credor hipotecário, datada de 14-01-201.9. foi amornado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 
n9 R-26, Mat. .14.352. livro 2-CB. lis. 37; ficando era consequéneta, o inió•tel acima matriculado. lUre desse ónus 

arqui‘ada 
lud - R521,40 

	

dita autorização em cartório. Dou fé. Emols - R564.86 - ISSQN - R52,59 - Recompc - R53.89 - Tx 	Pise 

- Total - R592,74 - Código- 4140-0 	 Luz. 29 de janeiro de 201 9.:. ::::: .-- ..;.:-. 	• 

A Escrevente Autonzada. MiLs.kiffit_g_tkzeac, 	 • 

AV-4644.352..Prot n" .53.097. em 22-01-2019. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 

dada pelo credor hipotecário. datada de 14-01-2019. foi autorizado O cancelamento da Hipoteca acima regisitada sob o 
n' R-27. Mn. J4.352. livro 24;13. Os. 37: ficando eia conseqüência. o imóvel acima matriculado. Illre desse ónus. 

arquivada 
hld - R521,40 

.RS3.89 dita autorização cm canário. Dou fé Emols - R564,86 - ISSQN - RS2.59 - Reco:tipo - 	- Tx FISC 

- Total - R592.74 - Código -4140-0 	 LUZ. 29 de jarICIY0 de 2019..,:::::•.:: ........... 

A Esciei ente Autorizada. AiitkintStr)Vrk.r.,‘. 	. -4r.4._ 

A V-47-14.352. Prol ii" 43 097, cm 22-01-2019 CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pelo credor hipotecário, datada de 14-01-2019. foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 

o° R-31. Mal. 14.352 	livro 2-C13. Os, 37: ficando em conseqüência, o 11116VSI acima matriculado. livre desse ónus. 

arquivada dua autorização em cartório. Dou fé. Emula - R$64.86 - ISSQN - R52.59 - Recompc - R53.89 - Tx Fisc. 

lud - RS.21.40 -Total - R592.74 - Código -4140-0 	 Laiz_29 de janeiro de 1019 	.. 	. ...i 	 .. 
_ . 	 A Escrevente Autorizada. nêü.ri detati_41.62Q.:1511;AL1/41r1.-- 

AV-48-14.352. Prot, n° 53.09?. em 22-01-2019 CANCELAMENTO DE HIPOTECA . Nos termos da autorização 
dada pelo credor hipotecário. datada de14-01-2019, foi autonzado o cancelamento da Hipoteca acima' regietrada sob o 
n° R-33, 'Mat. 14.352. livro 2-CC., lis 292: ficando cm conseqüência;  o imóvel acima matriculado. livre desse ônus. 
arquivada 
Jud. - RS21.40 

dita autorização em cartório. Dou fé. Emols. - R$64.86 - ISSQN - R.52.59 - Recompe - R53.89 - Tx Fisc 
- Total - 1592,74 - Código • 4140-0 	 Luz. 29 eleja . iro dc 2019... ....... ....... 	 

A Escrevente A11101.1zada. Yaitlà,..014  

AV-49-14.352. Prot. rt°  53 097. cm 22-01-2019 CANCELAMENTO D.E HIPOTECA. Nos termos da autorizacãO 
dada pelo citdor hipotecário, datada de 14-01-2019. foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 

n' R-34. Mat. 14.352. 16 ro 2-Cr., (is 	297: ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ónus. 
arquivada 
lud - RS21.40 

dita auroniação em cartório Dou fé. Emols - RS64.86 - 155014 - R52.59 - Recompe - R53.89 - TN Fisc 
- Total - RS92.74 - Código - 4140-0 	 1 oz. 29 de aneko de 201Q ..... •• • -- 

A Em:Incote Amormada, ctitÀ: Gi 	' KL.kiica.0 Yr/X.1.M74 

.R-50-14.352. Prot ri° 53 100, em 22-01-2019, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° 0000349930. Emitente: 
Gemida Chaves 	Pereira 	Bazilio. CPF n° 593.533 926-91. Avalistas c Devedores Solidários 	Bethanta Paulinclli 
Coimbra. CPF n° 030.073.506-54: Tiago Angusto Pereira Basilio, CPF n° 030M93 896-98: Guilherme Henrique Pereira 
Basilio. CPF ri" 079.759.166-41; Geraldo Bazdio Filho. CPF n°089.494:416-91. Cônjuges Autorizantes• Tiago Augusto 
Pereira Basilio. CPI' n^  030.093.06-98: Bethania Pautinelli Coimbra, CPI' n°  030 073.506-34: Gualda Chaves Pereira 

(coinirvuk o I.TrPC 2-0H, FT,S, ice.) 
e, 	 • 

_ 

a 
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N? 	104 

Vis 

Baiano. CYF if 593.533.926-91. Terceiros Garantidores: Tiago Augusto Pereira Basilio. CPF tr 030.093.896-98: 
°abanei Paulinelli Coimbra, CPF 	030.073.306-56. Credor: Banco Bradesco S.A., CNP., n°  60.746.948/0001-12, 

por sua Agência dc Bom Dekoacho/MG. Data e Lugar da etiiissào: Emitida na cidade de Bom Despacho/MG, aos 16 
de Janeiro de 2019. Valor do crédito deferido: RS500.000,00 calacteristicas da Operaaq: Desfia:Ação: Modalidade: 
Custeio Pecuátio Aquisição e Manutenção de Animais Bovinos Recria e Engorda Ano civil/ano de exploração: 
Pcriodo/Safra 2018/2019., Quantidade: 480,0000; Unidade dc Medida Cabeça; Produtividade Estimada: Quantidade. 

115.200.00; Unidade Medida: Quilograma. Forma de Gtilsago. Item. Bezerros: Data Inicio. 10/01/2019: Data Fim. 
10/01/2021, Valor a Financiar' R$300.000,00: Recursos Posiptios: R$0,00; Valor Total: RS500.000,00. Encargos: 
Juros Efetivos. 9,9800% ao ano; 0,796% ao mês; 10F; 0,3E0000% sobre o valor liberado Indexador: Prefixado Dam 
do vencimento: 08 de janeiro de 2021 Forma de pana:mim-  Obriga-se a emitente a efetuar o pagamento do valor de 

RS500 000,00, em 08-01-2021. exatamente conforme consta da cédula respectiva. Finalidade do crédito. O crédito 
deferido desuna-se ao •financiamento da Aquisição de 480 Cabeças de Bezerros Nelores, para posteriormente serem 

I

ndidos como bois/vacas gordas. Imóvel de aplienão do a-édito: Fazenda São Domingos, situado neste município de 
v'MG. com arca de 402,2000 ha, matriculado neste CRI sob o 11" 12.338. Garantia Hipotecária-  Em HIPOTECA 

em TERCEIRO GRAU o imóvel rural denominado Fazenda Mata Serena, situado neste município de Luz/MG, com 
a área de 95,36 hectares, registrado neste CRI sob o n" R-02, Matricula 14.352, livro 2-BE. fls. 258, avaliado em 

RS1.500.000.00. Imóvel cadastrado no INCRA sob o n°  950 130.219.134-6, Denominação do Imóvel Rural. Fazenda 
Mata Serena. Município Sede do Imóvel Rural: Estrela do Indaiá/MG, Módulo Rural (ha).  29,3530, N°  Módulos 

Rurais: 5.63, Módulo Fiscal (ha): 35,0000, N°  Módulos Fiscais: 4,7216, FMP (lia) 3,00, Arca Total thay 165,2575, c. 
na Receita Federal - NIRF sob o n' 7.900.500-4, Área Total (ha),  165,2. Apresentado o CCIR de 2018 de n°  

20968034190 c a Certidão Negativa dc Débitos Relativos MS Tributos Federais cá Dívida Ativa da União de Imóvel 
Rural da Secretaria da Receita Federal do Brasil. expedida aos .16/01/2019, com validade até 15/07/2019..A hipoteca 
ora consumida, abrange não só o imóvel, mas também. todos os melhoramentos, construções, acessões, pertenças e 
benfeitorias nele existentes e que a ele vierem a ser acrescidos durante a,vigência da respectiva operação. O Credor 
podará, a qualquer tempo, ceder a terceiros, indepc.ndentemenc. de autorização da Emitente, os seus direitos e todos os 
acessórios decorrentes do respectivo título de credito. Ficam fazendo pane integrante deste registro, todas as clausulas 
e condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada uma via em cartório. Dou fé Eniols - 
RS1.9/17:11 -ISSQN - 12$77,88 - Re:campe R$116,82 - Tx. Fisc. jud - R$1363,73 - Total - R$3505,54 Código- 

45z16-6. 	 Luz, 29 de janeiro de 201 . 	  

A Escrevente Autorizada, 	(k.t 212 V-11.111p' •• 	' 

usq.ELLAit.TErnot ITEM.2.20_92T.Son•ts• C1E33111400 - ITIetnt is., sen. 	̂i• 
CARI IDO Dl PECtSTOO DE IMÓVEIS • COMARCA DE EuzimG 

CERTIOAD - Cerda° de Intolro teor 
CERTIFICO que e presente cópia foi extrard 
e confere como originei Dou fé 
Luz/MG, 28105/2019 
Oficiara Substituta, 
Emol:RS 18,84' Tx.Judic:RS 6,85 • TotaIUtS 25.49 

OFICIO no REGISTRO 

DE IMÓVEIS 
Paulo Ganho Costa - Ofeciffl 

Fernanda Pecou w enfita - oriCeita Substaula 
useeventes 

Derase A. Ganhe Cos:a 
tylicnoto Ribetio mesquita 
Patricia de Casso Pereira 

COMARCA DE LUZ - LUZ MC 

frsit; 
g

li 
itt 

CARIL/RIO DF REGISTRO DE IMÓVEIS • COMARCA DE Luzi !AG 
TUE CET Tom Diret....TETT IDO CE C•rdpe •CET3S ETS DOO •lEITTE• (Pé 3401. 1 • 

PODER JUDICIARIO - TJtaG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis do LUZ • MG 
Selo Digital: CJK54755 
Cod. Se9: 7578.2175.5041.8670 
Cad. de Atos Praticados: 1 
Consulte e validado deste solo no cite: 	g 
httpsitselos.tjrno.jus.bri 
Emitido em: 28/0312019 09:41 
Emol.: RS 18.84: TFJ.: R$ 6,65; total: RS 75,49 

• 

o 



gers.af—r. 

I 	QaG 
CONTRATO DE COMODATO RURAL 	 ; 

Pelo presente instrumento particular de comodato de imóvel rural, 
de um lado, ESPÓLIO DE RUI COIMBRA,  representado pela sua 

inventariante CARMELITA PAULINELLI COIMBRA,  brasileira, maior, 
capaz, empresária, residente e domiciliada nesta Cidade de LUZ-MG à 
Av. Guarim Caetano Fonseca 671, Nações portadora do CPF ri°  
048.012.046-35, e cédula de Identidade M- 4.532.251 SSP/MG, neste ato 
denominados COMODANTE  e de outro lado TIAGO AUGUSTO 
PEREIRA BASILIO,  brasileiro, casado, maior, capaz, pecuarista, 
residente e domiciliado nesta Cidade de LUZ-MG, à rua Cel Jose Tomaz, 
n° 1230„ Bairro Centro, portador do CPF n°030,093.896-98, e da Cédula 
de identidade n° MG- 5.966.250 SSP/MG, de ora em diante denominado, 
COMODATÁRIO,  têm entre sim justos e contratados o presente 
comodato rural mediante as condições abaixo: 

Que o Comodante é legítimo dono e proprietário da Fazenda 
TRES PONTES, localizada no Munícipio de LUZ-MG, com a área de 
321 .2364 has. de terras, com divisas e controtações constantes do 
Registo de imóvel, imóvel este cadastrado na Receita Federal, NIRF n. 
0.653.606-9, eno INCRA sob n. 424.145.005.258-4, e registrado sob n° 
20.067 do Livro 3-s, f.125 do Cartório de Registro de imóveis da 
Comarca de Luz-MG. 

Que neste ato o Comodante cede em COMODATO RURAL ao 

COMODATÁRIO, o imóvel acima, sem reservas, para que o mesmo o 
utilize com a ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. 

Que o prazo de vencimento deste instrumento, inicia-se com a data 
de assinatura deste, e vencerá em 31 de março de 2026; data esta que 
deverá o Comodatário devolver o imóvel independente de aviso ou 
notificação e sua permanência após referida data constituirá esbulho 
possessório e autorizará o ajuizamento da ação possessória competente 
para desocupação do imóvel. 

Que o Comodatário, não poderá ceder, emprestar, dito imóvel a 
terceiros, sem a prévia e expressa autorização dos Comodantes, pena 
de extinção automática deste. 



• 

tãtà,(QV 
Que o Comodatário se compromete a zelar do imóvel lhe cedido a 

‘“tv• 	'"4\-1  título de comodato, bem como das cercas existentes, como se dele 
fosse. 

Findo éste, deverá ó Comodatárlo desocupar o imóvel, lhe cedido 
em comodato, e entrega-lo ha Mesma condição que o recebe. 

O comodátário somente poderá fazer ou modificar benfeitorias no 
imóvel, • se autdriZado pólos' Comódantes, sem direito algum futuro a 
indenização, uma vez que ditas benfeitorias autorizadas passarão a 
incorporar ao imóvel. 

Autorizamos, [também, o aludido senhor a oferecer, em garantia de 
financiamentos a ele concedidos por ease Banco, durante toda a sua 
vigência, a totalidade da prciduçâo a ser auferida por contado(s) 
empreendimento(s) financiado(s) no referido imóvel, bem como os 
materiais agrários, benfeitorias e -semoventes de sua proPriedade ali 
localizados. 

Estamos cientes de que o penhor dos produtos dados em garantia 
em cada safra previstos no item precedente, valerá para penhor agrícola 
e para penhor pecuário, de conformidade com o artigo 1.439 do novo 
Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002). Findo referido prazo, o penhor, 
ou ainda, oferecer, no vencimento do penhor, nova(s) garantia(s), em 
montante suficiente para cobertura do saldo devedor da operação a qual 
ele se encontra vinculado, sob pena de vencimento antecipado da 
totalidade da divida. 

Autorizamos ainda referido Cornodatário a destinar, 
prioritariamente, sob renúncia plena de todos os direitos sobre os bens, o 
produto oriundo da venda da produção financiada, e /ou de bens 
vinculados, à liquidação dos respectivos débitos contraídos. 

Declaramos cientes do direito que assiste esse Banco de fiscalizar 
os empreendimentos financiados e vistoriar, por conseguinte, os bens 
vinculados, localizados na mencionada propriedade, concordando que 
ditos bens ali permaneçam até a final liquidação das dívidas pertinentes, 
mantendo-se essa condição mesmo ho caso de alienação do imóvel. 

O presente contrato é irrevogável, irretratável para ambas as 
partes, incluindo-se os herdeiros ou sucessores, no caso de falecimento 
de qualquer dos contratantes, obrigando-se estes ao total cumprimento 
das cláusulas ora pactuadas. 
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CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE NOTAS DA 
COMARCA DE LUZ MINAS G RAIS 

Reconheço a(e) firma (s de 

em 1 ° 

use Ca(c:22c 	113o - (37) 3421 - 1368 

~AS fiSonw *Mijes 

Elegem o foro da Comarca de Luz-MG, para dirimir dúvidas<•..\-  

atinentes a espécie; e por estarem assim justos e contratados, 
mandaram digitar este em duas vidas de igual teor e forma, que assinam 	C4- 

na presença de duas testemunhas, tudo depois de lido e achaddsv  4 

conforme ao combinado. 

Atribuem o valor de alçada deste instrumento de R$1.000,00 (um 

mil reais). 

LUZ — MG, 22 de março de 2016. 

ESPOLIO DE RUI COIMBRA 

INVENTARIANTE: CARMELITA PAULINELLI COIMBRA 

COMODANTE. 

a.)k)141  

, TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO 

COMODATÁRIO. 

Testemunhas: 	  
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tdMarea de Luz 	 TERMO DE COMPROMISSO 

Secretaria do Juizo 

Processo n.°: 0388.13.2437-4 

Requerente: Carmelita Paulinelli Coimbra 

De cujus: Rui Coimbra 

Aos quinze dias do mês de março de 2016, nesta Cidade e Comarca de Luz, 

Estado de Minas Gerais, na Secretaria do Juizo, presente o MM. Juiz de Direito desta 

comarca, Dr. Paulo Eduardo Neves, comigo escrivã substituta a seu cargo, em retificação 

ao termo anteriormente expedido, compareceu a Sra. Carmelita Paulinelli Coimbra, 

brasileira, viúva, maior, capaz, do lar, inscrita no CPF n° 048.012.046-35, RG M0-4.532.251 

— SSP/MG, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, na Avenida Guarim Caetano da 

Fonseca, 671, Bairro Centro, devidamente representada por seu procurador Dr. Jéferson 

Luiz Botinha - OAB/MG 39.018, a quem o MM. Juiz de Direito, deferiu o compromisso na 

forma da Lei, encarregando a Sra. Carmelita Paulinelli Coimbra de leal e honradamente 

exercer o encargo de Inventariante, nos autos supracitados. Ac o por ela o compromisso, 

assim prometeu cumpri-lo. Do que para constar, lavrou-se e e, que lido e achado conforme 

vai assinado pelos presentes. Eu, 	 Ariadne Carla Fonseca Damião, o 

subscrevo por ordem do(a) Juiz(a). 

M.M. Juiz de Direito:, 

• 

Compromissada • 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

LUZ 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO 
CPF: 030.093.896-98 

Observações: 

Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

esta 'Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

Certidão solicitada em 02 de Abril de 2019 às 11:08 

\fr 
às 11:08 

/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 
Para validar esta certidão, acosse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 

LUZ,r02—dé-Abril de 201-9 

Código de Autenticação: 1904-0211-0850-0265-4404 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

CREDENCIAMENTO N2  002/2019 

Eu, Tiago Augusto Pereira Basilio, pessoa física inscrito no CPF sob o n° 

030.093.896-98 , residente e domiciliado à Avenida Guarim Caetano — N2 671, 

Bairro Nações em LUZ/MG, DECLARO sob penas da lei, para fins do disposto no 

Inciso V, Art. 27 da Lei Federal 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, 

art2  79, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( )Sim 

( x ) Não 

Luz, 01 de Abril de 2.019 

Tiago Au7 sto Pereira Basílio 

CPF. 030.093.896-98 
frP 

Ya 



AUTORIZAÇÃO 

Eu, Carmelita Paulinelli Coimbra, RG n°. MG-4.532.251, CPF n°. 

048.012.046-35, residente e domiciliada em Rua Dr. Melo Viana, Bairro 

Nações, Luz/MG, proprietária da Fazenda Três Pontes localizada na Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, autorizo o comodatário Tiago 

Augusto Pereira Basilio, RG n°. MG-5.966.250-SSP/MG, CPF n°. 

030.093.896-98, residente e domiciliado em Av. Guarim Caetano, n°. 671, 

Centro, Luz/MG, a realizar junto à Prefeitura Municipal de Luz, as intervenções 

a serem realizadas na propriedade supracitada em atendimento ao Contrato de 

Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA - Operação 1025620-08 - Objeto: Ações 

de proteção e revitalização da microbacia do Córrego da Velha - Projeto 

Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG, 

especialmente quanto à construção-de cercas e barraginhas 

• 	 Luz, 29 de agosto de 2018. 

ÇáoaX-cacksu-SW-isSA:Q.-2---)ttmQ  
Carmelita Paulinelli Coimbra 

RG n°. MG-4.532.251 
CPF n°. 048.012.046-35 
Fazenda Três Pontes 

G, 
CONE E COM 

nRIGINAL 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, Tiago Augusto Pereira.  Basilio, CPF n°. 030.093.896-98, 

proprietário/arrendatário da Fazenda Três Pontes que tem área de 321,23 ha 

hectares (Matrícula n°. 19.605), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Córrego da Velha, AUTORIZO a construção de 3.315 metros de cerca na formação 

florestal, visando preservar a -área de preservação permanente (APP), perfazendo 

uma área de 30,7408 hectares, em atendimento ao Contrato de Repasse 

818168/2015/ANA/CAIXA Operação-1025620-08 — Objeto: Ações de prOteção e 

reVitalização da 'microbacia do Córrego da Velha — Projeto Produtor de Água na 

Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG. 

Luz, 04 de outubro de 2018. 

• 
Tiago Augusto Pereira Basilio 

CPF n°. 030.093.896-98 
Fázenda Três Pontes 

Q 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULJNELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/ MG - CEP.35595-000 

TELEFONE: (37) 34213030 RAMAL 42- &nal!: meloambiente(Sluz.mg.gov.br 	
1 
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Projeto Individual da Propriedade - PIP - Intervenções Executadas 
Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG". 

Luz, 04 de 	 de 201r  . 

DADOS DO PRODUTOR 
Nome: Tiago Augusto Pereira Basilio Apelido: 
CPF: 030.093.896-98 RG/CI: MG-5.966.250-SSP/MG Contato: (37) 9-9972-4455 
Endereço: Rua Coronel José Thomaz, 1230 

DADOS DA PROPRIEDADE 
Nome da Propriedade: Fazenda Três Pontes Área total (Hectares): 321,23 ha 
Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) 416140.00 m E/ Latitude (UTM) 7811539.00 m S 
Documento de ocupação da terra: 
CAR: ( 	)Sim ( 	)Não. 	 N*. do CAR: 
Roteiro de Acesso: BR 262, entrada Campo dos Oliveiras. 

Histórico de uso do solo: Pastagem. 
ENQUADRAMENTO 

Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas ciliares 
Coordenadas DATUM UTM 23K - WGS 84 

Quantidade (km) 
Ponto Inicial Ponto Final 

Long. (UTM) Lat. (UTM) Long. (UTM) Lat. (UTM) 

1,989 416505.23996 m E 7811567.4805m S 417011.54892m E 7812601.15715m S 
0,558 416981.2311m E 7812608.32947m S 416499.03451m E 7812722.98134m S 
0,457 416451.72059m E 7812677.65626m S 416151.4924 m E 7812383.21986m S 

0,311 416107.23996m E 7812312.4805m S 415910.23996 m E 7812090.4805m S 

Outras informações: 
-- 

plantação das intervenções acima. 

çez 

Declaro de acordo cp 

irisa .„. 
rodutor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ /MG - 35.595-000 

TELEFONE: (37)34214030 RAMAL 42 -Email: meioambiente@luz.mg.gov.br  
RE COM 
7-Ivis 

o 
kat de Melo 

Ene Mit• CREM.O. • S211) 
ià 	,47 496- gpAakits,  



ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 002/2019 

CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROJETO 
"PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA NO MUNICÍPIO DE 
LUZ/MG". 

IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA 
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' Corniirciríante de Situação Cadastral no CPF 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 619.089.916-15 

Nome: IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA 

Data de Nascimento: 27/02/1942 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10111/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 10:31:45 do diaf02/04/2019-(hora e data de Brasília). 

Código de controle do comprovante: 313134.2091.00CC.E5BF 



02/04/2019 	 ComproVantede Situação Cadastral no CPF 

Este documento não substitui O itomprovante de Inscrição no CPF" 

(/Servicos/CPF/ConsultaSitUacao/ConsultaPublica.asp). 

, 
(Modelo aprovado pela IN/I2FtEi:O?..1.548, de 13/0212015.) 

t: 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

1 	 ete°1‘ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA 
CPF: 619.089.916-15 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

07nan5oti, 

   

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 

• 	8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:33:26 do dia 17/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1'i10/2019:1  
Código de controle da certidão: AAAD.BAEC.F2D5.BB95 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ai 

1/1 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 
, 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 	ç  

02/04/2019 
,. 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
:01/07/2019.' 

NOME: IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA 

CNPJ/CPF: 619.089.916-15 

LOGRADOURO: RUA CORONEL JOSÉ THOMAZ NÚMERO: 350 

COMPLEMENTO: CA BAIRRO: CENTRO CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divorcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.9131/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PIA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internei: http://www.fazenda.mg.gov.br  

a Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000325255882 	 u 

• 

02/04/2019 
	

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 
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Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 02/04/2019 10h34min 

Número 	_Validad 
736 1702/05120itg.  

1(4: 	 
r, 
tí.  G3fiç  

REFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Comprovação Junto à  	Finalidade 

[ 0A CONSTA 

C.1..C.1..e." 010 dO,Cunien.t .ty.:-.;d9lée;r1Con.s.ylt.a.d.a' riSliite-  da prefeitura 'Por 'Meio "dc; oÓÓi-go.de.cont.r.Ole.infor'rncio. . 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

rIVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA CPF: 61908991615 

Nome / Razão Social 	  

Aviso 	  rSem débitos pendentes até a presente data. 

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

	 Inscrição 	  

Contribuinte: IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA 
Endereço: Rua CORONEL JOSE THOMAZ, 350- Bairro CENTRO - CEP 35.595-000 

• 

Código de Controle 

• 
1. 
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Luz (MG), 02 de Abril de 2019 

Avenida Lacrlon Patiindi, 153- ~senhor Parreira 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA 
CPF: 619.089.916-15 
Certidão n°: 170251634/2019 
Expedição: 02/04/2019, às 10:41:35 
Validadeç28209/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA 
, inscrito(a) no CPF sob o n° 619.089.916-15, NÃO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto 
estabelecidas em sentença condenatória transitada 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

às obrigações 
em julgado ou em 
concernente aos 

custas, a 
decorrentes 
Público do 
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MATRICULA N° 	13.614 
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.01^ 
Ger- 

Imóvel: Um imóvel rural situado neste município de 1,u7/MG, denominado Fazenda Usina, com a área de 
procedência de 223 92 67 hectares (duzentos e vinte e tréshectares, noventa e dois ares e sessenta c sete centiares) e 
área real a ser retificada em devido Processo Legal de 218 00 00 hectares (duzentos e dezoito hectares), contendo 
acessões artificiais, benfeitorias c o seguinte memorial descritivo: "Tem início nas coordenadas X-0426180 Y-
7807600, sai a direita do córrego da Usina, subindo pelo mesmo 842,17 m, chegando nas coordenadas X-0426180 Y-
7807600. Vira a direita seguindo pela cerca 2.619,56 m, chegando nas coordenadas X-0426320 Y-7810213, divisa 
com Sergio Caetano Rezende, chegando ao Córrego das Velhas, descendo pelo veio do córrego 900,66 m, indo até 
coordenadas X-0427125 Y-7810480, chegando a ponta de uma cerca, sai a direita, dividindo com Zaida Cabral 
Caetano. Indo pela cerca 2.638,00 m, chegando até coordenadas X-0426982 Y-7807845, vira a direita subind pelo 
veio do córrego 842,14 m, chegando assim ao ponto em que foi iniciádo a medição". Imóvel cadastrado no 1 RA 
sob o n° 424.145.002.623-0, área total 224,4, e na Receita Federal sob o n° 2.209.875-5, e, o CC. de 
2003/2004/2005, em nome de Noé Junqueira de Araújo. Apresentada a Certidão Negativa de Débitos de óvel 
Rural, emitida aos 09.07.2008. Consta da escritura: "Declararam os outorgados que não existe nenhuma ação re ou 

*ressoai rcipersecutórias, relativas ao imóvel e nenhum ónus reais incidentes sob 	i esmo. Apresentada a Certi 
Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, relativa ao falecido, emiti,  : • 0.07.2008; certidão conj 
negativa de débitos para com allnifto, relativa ao falecido emitida em 25.06.201: 	e rietários: NOÉ JUNQUE 
DE ARAÚJO, CPF n° 016.460.366-20 e sua esposa IVANY CAETANO • 	HO JUNQUEIRA; CPF 
619.089.916-15. Registros anteriores: 17.174, livro 3-Q, fls. 76; 20.984, livro 	s.26; e R-01, MaJÁcula 4.4 
livro 2-P, fls. 117. Emols. - R$10,25 - Recompe - R$0,61•- Taxa de Fisc. Jud. 	3,41 - Total - R$1 ,27 
- 4401-6. (Reg. anterior: R-02, Mat.10.704, liv. 2-A0, fls. 120). 	Luz, 1 age julho de 20 8 	t 

O Oficial, 	, nia.• 

016.460.366-20. Adquirentes-herdeiros: IVANY CAETANO • ARVALHO 'JUNQUEIRA - viúva-meeira, 
R-01-13.614. Prot. n° 30.809, em 16-07-2008. Transmitente: 	de •oé Junqueira de Araújo, CPF n° 

brasileira, viúva, professora,.CPF:if 619.089.916-15 e RG n° M-683.524-SSP G, residente e domiciliada nesta 
cidade de Luz/MG, na Rua Cel. José 'Torna; n°350, Centro, CEP 35595-000. D 	LA CAETANO JUNQUEIRA 
E FERREIRA e seu marido DANIEL DE AZEVEDO JUNQUEIRA E FERRE , brasileiros, casados sob o 
regime de comunhão parcial de bens, ela decoradora c corretora dc imóveis, CPF-41°-880.375.336-20 e RG n° MG-
5.465.895-SSPMG, ele publicitário, CPF n° 036.737.386-66 e RG n° MG-11.607.496-SSPMG, residentes e 
domiciliados em Belo Horizonte/MG, na Rua Buenos Aires, n°213, apt° 208, Bairro Sion, CEP 30315-570. JUNIÁ 
CAETANO JUNQUEIRA ALMEIDA e seu marido JACKSON LUIS BORGES ALMEIDA brasileiros, 
administradores de empresa, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, ela inscrita no CPF sob o n° 

S09.101.766-04 e RO n° M-5.888.701-SSPMG, ele inscrito no CPF sob o n°789.437.286-20 c RG n° M-4.494.178- 
IIIINSPMG, residentes e domiciliados em Miami Lakes / Florida nos Estados Unidos da América, na 14601 Balgowan 

Road, n° 103, CEP 33016. POLIANA CAETANO JUNQUEIRA, brasileira, solteira, administradora de empresa, 
CPF ri" 930.117.336-00 e RO n° MG-6.591.551-SSPMG, residente e domiciliada em San Francisco 	Estados 
Unidos da América, na Ocean Ave, n° 1.920; apt° 2G, CEP 94112, na forma da escritura respectiva 	sentada; 
SABIUNA CAETANO JUNOUEIRA ICNEBBS c sua esposa JOHN WILLIAN ICNIBBS IV, casados so o regime 
de comunhão parcial de bens, ela brasileira, bacharel em turismo, CPF n° 037.309.446-90 e RG n° 	07.701- 
SSPMG, ele de nacionalidade americana, marinheiro, possuindo o passaport 	° 403939613, residentes e 
domiciliados em San Diego nos Estados Unidos da América, na West G Street, , ° 8.0, apt° 356, CEP 92401, na 
forma da escritura respectiva representados. Título: Inventário com Partilha de Ben Fo 	: Escritura pública lavrada 
aos 10 de julho de 2008, às fls. 128/134, do livro n° 137, peio 8eniiço Notarial do 2° Oi.ciodesta Comarca. 
adquirido, exatamente o que acima se acha matriculado e ali discriminado. Coube os a uirentes acima noni 
na seguinte proporção: a viúva-medra a fração ideal de 40.0% do imóvel, equivalen e a 	rtánciá de R$1 .000 
e as demais herdeiras a a 	o deal de 60 0"/ do imóve 	v:lente a nu 
contrato: R$450.000,00. Condições: Fica mantida a servidão de trânsito existente 

_ 0  
O Oficial, 

na ref. Matricula. Dou fé. 	 Luz, 12 4 

R-02-13.614. Prot n° 37.056, em 04-10-2011. CONTRATO PAR 	DE 	IAMENTO DE ÁREA 
RURAL E OUTRAS AVENÇAS. Contrato n° 2011081708:00. Arrendadas: 'tinia Coe o Itmquein Almeida; Poliana 
Caetano Junqueira; Sabrina Caetano Junqueira Ktribbs; Banida Caetano Iunqueira e atreita, todas na forma do 
contrato respectivo representadas, e, Ivtmy Caetano Carvalho Junqueira, todas no 	sty o .antetior qualificadas. 
Arrendatária: TOTAL AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA S/A, com filial localizada na • 	Ajudas/Chapadiio, 

3 270.000 11 Valor do 
gistros anteriores, ni nci 	o 
ulho de 008 	 

de 
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ural, no trainic_ipirrfialambui/MG, inscrita no CNPJ/MY sob o n° 07.930.999/0002-06 e IE n° 001003714.01- 
08, representada pelo Diretor Presidente Sr. Paulo Sérgio Soares e pelo Diretor Técnico Sr. Edson Pereira Moreira. 
Título: Arrendamento. Forma: Contrato Particular de Arrendamento de Área Rural e Outras Avenças se 
2011081708:00, datado e assinado pelaipartes em 01-09-2011. As arrendardes do em arrendamento a posse mansa e 
pacífica da área arrendada do imóvel acima matriculado, para que nela seja explorada, preferencialmente, a lavoura de 
cana-de-açúcar. A delimitação das áreas onde ocorrerá o plantio da cana-de-açúcar foi feita mediante levantamento 
topográfico que definiu uma área de 187,04,00 hectares (cento e oitenta e sete hectares e quatro ares). A área arrendada 
será obtida através de novo levantamento topográfico a ser feito após a conclusão do plantio da cana de açúcar, que será 
rubricado pelas partes e fará parte integrante deste Contrato. A arrendatária pagará aos a:Tendentes o valor calculado 
sobre 187,04 ha até a definição da área arrendada, após tal definição, o valor do arrendamento será calculado sobre a 
área arrendada. A Arrendatária será brinda na posse em 01/139/11, quando também se iniciará a contagem do prazo para 
efeito do pagamento do arrendamento. O respectivo contrato vigorará pelo período de 6 (seis anos, iniciando-se em 01- 
09-2011 e terminando em 31-08-2017, sendo prorrogado pelo tempo suficiente para a colheita do sexto corte da cana de 
açúcar, se economicamente viável para a Arrendatária. Terminada a Ultima colheita, o contrato será renovado 
automaticamente por períodos sucessivos de 06 (seis) anos. Vencido o prazo contratual, a arrendatária devolverá as 
arrendardes a área arrendada, com uma gradagem simples, se for da vontade das arrendastes. A prorrogação para a 
colheita do sexto corte Mio poderá exceder a data de 31/10/2018. A Arrendatária poderá ceder ou trens 	, por 
qualquer forma ou titulo, no todo ou em parte, o respectivo contrato, desde que expressamente autorizado elas 
Arrendantes. O valor mensal do arrendamento é de R$55,55 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavo por 
hectare, a ser pago no dia 10 do mês seguinte ao vencido, ou no 1° dia útil 	eqüente, se no dia do vencimentmnão 
houver expediente bancário em Bambui/MG, na proporção de 40% para I é :o: etano Carvalho Junqueira, e de 1'5% 
para cada uma das demais anendantes, sendo este valor reajustado no me 	abril seguinte a data do respectiVo 
contrato, e, a partir daí, a cada 12 meses, pelo IPCA divulgado pelo IBGE. e gani-se as partes, seus herdeiros 'e 
sucessores a qualquer título. Imóvel cadastrado no INCRA sob o a° 424.145 tr .623-0, área total de 224,00 fra;mod\ 
fiscal 35,0 ha, FlYLP 3,0 ha, e, na Receita Federal sob o a° 2.209.875-5, área tal 224,4 ha, tudo em nome de No 
Junqueira de Araújo. Apresentada a Certas° Negativa de Débitos Relativos ao 	osto sobre a Propriedade Territorhl  
Rural, emitida em 11/08/2011 e o COR 2006/2007/2008/2009. Ficam 	parte integrante deste regitodas 
as cláusulas e condições constantes do contrato respectivo, para todos os ••• 	arquivada unia cópia 	c 	o 
Registro anterior R-01, Matricula 13.614, livro 2-BB, fls. 240. Dou fé 

- 04 de outubro de 20 	 a , ,„ 	 •••• 

AV-OS-U.614.  Piot n` 3%.£5,0, GNI) 19-06-2012. C.:aifenneltso de Re4rara, Idade/Ca-R °mimo de Po acari ePreservação 
Reserva 'Legal — AneXMI, detido; e assinado pelas panes em 14-05-2012, Pfoteéso ri' 1301 	*313/12,. ai. proprietárias do imóvel 
acima meã-ia:lado declaram perante o instituto Estadual de Florestas, que &floresta outra f 	de vegetaçãoeciaente. no imóvel 
matriz, acima rastriailacio„ cais área de 47 16 47 hectares, não inferior 	0 . cia área total do irnovel matriz, localizada nas 
cocrdenades abaixo indicadas, fiza gravada como de irálizaç.áo 	não podendo nela ser feito quer tipo de explaação, anão 
se-  mediante attorizacto do IEF, campranetendo-se por si,. seus herdeiros ai sucessores, a faze- 	&sete gravame sempre ban, 

sendo : Reserva Legal  fume e valioso; a Reserfa Legal da propnedade foi danarcada em três glebas, totalizando 47,26,4 
29,06,04 ha de fisicncrnia vegetal cerrado e pastagern com árvores, com os seguintes limites e cadrantações: "Inicia-se a desaição 
deste patetro na vértice de cardenadea UTM 7.849263 e 426E62, • localizado junto a divisa da propriedade de Zaida Cabral 
Caetano; deste, segue confrontando can a propriedade de Zaida Cabral Caetano pra-  uma diste n.  cia de 585 metros, até atingir o vette 
de coordenadas MI 7.820134 e 427.343, localizada jimto a APP do Carego da Velha; deste volve a esquerda e segue acompanhando 
a APP do Córrego da Velha ate atingir o vértice de coordenadas .I.TTM 7.810.472 e 426.891; dene volve a esquerda e segue 
confrontando com tensda propriedade por inna distância de 700 Meu 	..7. ate atingir o vértice de coordenadas UTM 7.t14.472, e 
42,6.£C2, deste volve a esquerda e segue par urna clistãncia de 400 metros até atingir o pato inicial da descrição deste perímetro 
localizado sob o vá-tice de coordenadas 177M 7.2429.763 e 426.862, conforme dernercaçía an raspa Ert(fXCP.  Reserva Leal II 
0432,52 ha de fisionomia vegetal mato, cais os seguintes limites e confrontações: "Inicia-se a descrição desteperimetro no vértice de 
coçadaiadas UMA 72313.5X e 426.471, dote segue min' miando um terna da propriedade até e vértice de coonienadin MA 
7.808.89.2 e 426.522.; deste volve a direita e segue confratando cern terras da propriedade até o vértice de coordenadas UTM 7.808.931 
e 426672; deste volve a direita e segue até o vértice de Modeladas MI7.803.677 e 42665a, deste volve a direita e segue até atingir 
o pato inicial da dem-iça° deste perimetro, localizado sob o vértice de coordenadas UTM 7.808.608 e 426.471, confiar= descrição 
ern mapa mete ; Rasem LetalUI  u.ss,gi ha, de fiUonomia vegetal cerrado cern os sepintes lin-atese confrontaçõea."Iiiicia-se a 
descriçio deste perímetro no vétice de coordenadas UTM 7.807.788 e 426t96, localizado junto a APP de Córrego da Usina e na 
divise da propriedade cais Zaide Cabral Casteng deste segue por uzna distância de 240 21102-05 ccrifrattando cais a propriedade de 
Zaida Cabral Caetano., ate o vértice de coa-danadas UTM 7.807.729 e 426944; deste volve a esquerda segai? ~atando cais taras 
da propriedade, acompanhando o cerrado até atingi& W,PértiCe de coorderadasUTIQ - 7 .gC17 Sia e 426.201, localizado junto a divisa da 
propriedade de Espolio de Sérgio Caetano Resende; deste volve a esquerda e segue confrontando cais a propriedade de Espólio de 
Sorgo Caetano Resende até atingir o vértice de coordenadas UTM 7.807.909 e 426634 localizado junto a APP do Cá-regada Usina; 
deste volve a esque-da e segue acarturnhardo a APP do Cango da Usina até atingir oposto inicial da descrição deste perimetro, 
localizado s.t a vértice de coadoras UTI4I PM7.7fsg e 42.6R96, conforme derneatação ais impa mete; tido conforme consta do 
referido termo, arquivado uma via aiscanária Dou fé. 	 . . 

e 	 ikEscrevete Autorizarruttn.C.,  de CI:51~1"."0/i.A.n.  
. 	14e . junho de 2012.... 	 

(Continua no livro 2'—CE, fls. 190). 

• 
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AV-04-13.614. Prot. n° 51.026, .em 15-09-2017. Nos termos do Oficio exp. pela Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, através de seu Núcleo Regional de Regularização Ambiental de . 
Arcos/MG, datado dc 31/07/2017, foi autorizado o cancelamento da Averbação da Reserva Legal averbada sob o n° 
AV-03, Mat. 13.614, livro 2-BB, fls. 240; tudo conforme consta do referido Oficio, arquivado. Dou fé. Averbação 
isenta de custas conf. determina a Lei n° 12.651/2012, art. 18, § 40 	 
Luz, 29 de setembro de 2017. 	 A Escrevente AutorizadafPn 	 OtAA1O eMÀJAo.  

AV-05-13.614. Prot. n°51.027, cm 15-09-2017. Conforme Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação e 
Conservação de Reserva Legal - Anexo I, datado e assinado pelas partes em 20-07-2017, Processo n° 
13010003470/13, as proprietárias do imóvel acima matriculado, declaram perante a Secretaria de Estado de Meio rt 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), que a floresta ou outra forma de vegetação existente no imóvel g-
matriz, acima matriculado, com área de 22,16,91 hectares, e no imóvel receptor denominado Fazenda São Bento e 
Samburá, matriculado no CRI de .São Roque de Minas/MG sob o tf 10.059, com área de 25.68.56 hectares, não icti i 
inferior a 20% da área total do imóvel matriz, localizada nas coordenadas abaixo indicarias, fica gravada como de ° 
utilização limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração, a não ser mediante autorização da SEMAD 
ou IEF; comprometendo-se, por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazerem o presente gravame sempre bom, firme e 
valioso. A Reserva Legal do imóvel Fazenda Usina, acima matriculado sob o n° 13.614, foi demarcada em 4 glebas, 
sendo 3 glebas no imóvel matriz (Mat. 13.614):sgleba 1 coai 02,71,65 ha, gleba 2 com 05,08,05 ha, e gleba 3 com 
14,37,21 ha, com fisionomia vegetal de cerrado, ceótono - mata de galeria; e a gleba 4, com 25,68,56 ha, na forma de 
compensação na Fazenda São Bento c Samburá, localizada no município de São Roque de Minas/MG, matriculada no 
CRI de São Roque de Minas/MG sob o n° 10.059, com fisionomia vegetal campo nativo, assim descritas: "Gleba 1; 
02,71,65 ha (imóvel matriz) - Fazenda Usina - Matricula 13.614: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
34, de coordenadas N 7.808.553,48 m. e E 428.481,22 m., situado no limite com Áreas Internas da Fazenda Usina, 
deste, segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 201°34'22" e 73,13 m., até o vértice 35, de 
coordenadas N 7.808.485,47.m. e E .428.454,33 m.; _155°43'08" e 107,93 m., até o vértice 36, de coordenarlac N 
7.808.387,09 m. e E 428.498,72 m.; 216°2351" e 209,32 m., até o vértice 37, de coordenadas N 7.808.218,60 m. e E 
428.374,51 m.; 265°00'06" e 173,36 m., até o vértice 38, de coordenadas N 7.808.203,50 m. e E 428.201,81 m.; 
233'12'33" e 316,34 rir., até o vértice 39, de coordenadas N 7.808.014,04 m. e E 427.948,47 m.; 266°58'09" e 450,53 
m., até o vértice 40, de coordenadas N 7.807.990,22 m. e E 427.498,57 m.; '211°0813" e 275,20 m., até o vértice 41, 
de coordenadas N 7.807.754,67 m. e E 427.356,27 m.; 274°45'17" e 418,45 m., até o vértice 19, de coordenadas N 

da 7.807.789,36 m. c E 426.939;25 m.; situado no limite com ivany Caetano Carvalho Junqueira, deste; segue 
1111. confrontando com 'os seguintes azimutes c distâncias; 359°34'50 c 194,42 m., até o vértice 20, de coordenadas N 

7.807.983,77 m. c E 426.937,83 m.; situado no limite com Áreas Internas da Fazenda Usina, deste, segue 
confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 108°28'37" c 265,64 m., até o vértice 23, de coordenadas N 
7.807.899,58 m. e E 427.189,78 m.; 352°25'59" 178,06 m., até o vértice 24, de coordenadas N 7.808.076,09 m. e E 
427.166,33 m.; 324°59'35" e 187,51 m., até o vértice 25, de coordenadas N 7.808.229,67 m. e E 427.058,76 m.; 
57°00'44" e 146,56 m., até o vértice 26, de coordenadas N 7.808.309,47 m. e E 427.181,70 m.; 117°36'28" e 318,70 
m., até o vértice 27, de coordenadas N 7.808.161,78 m. e E 427.464,11 m.; 59°21'19" e 99,85 m., até o vértice 28, de 
coordenadas N 7.808.212,68 m. e E 427.550,01 m.; 117°48'17" e 167,09 m., até o vértice 29, de coordenadas N 
7.808.134,74 m. e E 427.697,81 m.; 43°37'31" e 223,95 m., até o vértice 30, de coordenadas N 7.808.296,85 m. e E 
427.852,32 m.; 350°05'06" e 107,52 m., até o vértice 31, de coordenadas N 7.808.402,76 m. e E 427.833,81 m.; 
52°04'41" e 156,76 m., até o vértice 32, de coordenadas N 7.808.499,11 m. e E 427.957,47 m.; 99°08'13" e 321,59 m., 
até o vértice 33, de coordenadas N 7.808.448,04 m. e E 428.274,98 m.; 62°55'21" e 231,63 m., até o vértice 34, de 
coordenadas N 7.808.553,48 m. e E 428.481,22 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro".  "Gleba 2 - 05,08,05 
ha (imóvel matriz).- Fazenda Usina - Matricula 13.614: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 43,.cle 
coordenadas N 7.808.091,64 m. c E 428.890,06 m., situado no limite com Áreas Internas da Fazenda Usina, deste, 
segue confrontando com os seguintes azimutes c distâncias; 111°12'39" c 228,01 m., até o vértice 44, de coordenada 
N 7.808.009,15 m. e E 429.102,63 m.; 184°10'28" e 271,86 m., até o vértice 45, de coordenadas N 7.807.738,01 m. c 
E 429.082,84 m.; 14005749" e 234,18 m., até o vértice 12, de coordenadas N 7.807.556,11 m. c E 429.230,33 m.; 
situado no limite com Mário Lúcio Braga, deste, segue confrontando com os seguintes azimutes c distâncias; 
273°20'57" e 526,30 m., até o vértice 13, de coordenadas N 7.807.586,86 m. e E 428.704,92 m.; situado no limite com 



tri  WiaN)  

(Crias da Fazenda Usina, deste, segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 19°1249" e 
, 

43;53-iii?fraté o vértice 42, de coordenadas 1%1 7.807.816,80 m. e E 428.785,06 m.; 20°54'35" e 294,22 m., até 
vérre-43, de coordenadas N 7.808.091,64 m. e E 428.890,06 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro"; "GIçbj  
3 - 14,37,21 ha (imóvel matriz) - Fazenda Usina - Matrícula 13.614: Inicia-se a descrição deste perimetr 
vértice 8, de coordenadas N 7.809.206,16 m. e E 428.652,32 m., sitiado no limite com Robson Caetano Pa 
deste, segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 120°56'23" e 120,15 m., até o vértice 9, 
coordenadas N 7.809.144,39 m. e E 428.755,37 m.; sitiado no limite com Áreas Internas da Fazenda Usina, d 
segue confrontando com os seguintes azimutes c distâncias; 162°36'41" e 305,52 m., até o vértice 48, de coordenadas 
N 7.808.852,83 m. e E 428.846,68 m.; 205°28'04" e 384,05 In., até o vértice 49, de coordenadas N 7.808.506,10 m. e 
E 428.681,53 m.; 173°31'55" e 89,62 m., até o vértice 50, de coordenadas N 7.808.417,05 m. e E 428.691,63 m.-
285°38'13" e 177,11 m., até o vértice 51, de coordenadas N 7.808.464,78 m. e E 428.521,08 m.; 23°35'08" e 54,46 m. 
até o vértice 52, de coordenadas N 7.808.514,69m. e E 428.542,87 m.; 78°18'16" e 138,18 m., até o vértice 53, de 
coordenadas N 7.808.542,70 m. e E 428.678,18 m.; 9°5311" e 415,09 m., até o vértice 54, de coordenadas N 
7.808.951,63 m. e E 428.749,45 m.; 339°06'48" e 272,43 m., até o vértice 8, de coordenadas N 7.809.206,16 m. e E 
428.652,32 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro"- "Gleba 4 - 25,68,56 ha (imóvel receptor) - Fazenda São 
Bento e Samburá, no município de São Roaue de Minas/MG - Matricula 10.059 do CRI de São Roaue de 
Minas/MG". As proprietárias firmará o compromisso de: efetaar o cercamento de imediato da reserva legal e das 
APP's (30 metros - começa a marcação no fim da área brejosa); e, recuperar algumas áreas de APP na Fazenda Usina, 
conforme PTRF apresentado; tudo conforme consta do referido termo, arquivado uma via em cartório. Dou fé 
Averbação isenta de custas conf. determina a Lei n° 12.651/2012, art. 18, § Cr-já_ 	 
Luz, 29 de setembro de 2017. A Escrevente Autorinda 	AkCii:0, 02-( 	 CiAR1 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
Rua C.I. José Thernaz, n• 385 • 3alo 02 • Centro • CEP 35.595-000. Telefax. (37)3411-3229  

CERTIDÃO - Certidão de Inteiro teor 

CERTIFICO que a presente cópia foi extraí 
e confere como original Dou fé. 
Luz/MG. 01/04/2019 

Oficiala Substituta, 

Emol:RS 18,84 - Tx.Judi 	6,65 - Total:R 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS • COMARCA DE LUZ/MG 
Pua Ç.I. lesa Thomaz, 3811 - nau 112 • C•nt(9 • CEP 35.595-000 • Telel x• 37 3421.2239 

OFÍCIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Paulo Gontijo Costa - Oficial 

Fernanda Pereira Costa- Oficiala Substituta 
E:tate:entes 

Denise A. Gontijo Costa 

Michela Ribeiro Mesquita 

Patricia de Cássia Pereira 

COMARCA DE LUZ - LUZ/MG 

PODER JUDiCiARIO TJMG 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
Registro de Imóveis de LUZ - MG 

Selo Digital: CJK54942 

Cod. Seg: 6952.4226.2767.1866 

Qtd. de Atos Praticados: 1 

Consulte a validade deste selo no sita: 

https://selos.fimgJus.br/ 

Emitido em: 01/04/2019 14:42 

Emol.: R$ 18,84; TFJ.: R$ 6,65; Total: R$ 25,49 

• 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

LIÉ 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CR/EL nesta comarca, 'até a 
presente datá,-NTAD-A CONSTA em tramitação contra: 

- 	. 

Nome: IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA 
CPF: 619.089.916-15 

Observações: 

Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CpF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados • 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado .de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de g---(tivêtrmeSES,, após a sua expedição: -  - 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o PrócesScrJudicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada: tendà a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comiárn, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção' do SEEU, cujo sistéma 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

Certidão solicitada em 02 de Abril de 2019 às 10:29 

LUZ, 02 de Abril de 2019 às 10:29 ye 

Código de Autenticação: 1904-0210-2939-0450-7998 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualque 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativ 
de fraude. 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 

Eu, lvany Caetano Carvalho Junqueira, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 

619.089.916-15, residente e domiciliada à Rua Cel. José Thomaz, 530, Centro, 

Luz/MG, DECLARO sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, 

da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( ) Sim 

( x ) Não 

Luz, 02 de Abril de 2.019. 

lvany Caeta • Ca alho Junqueira 
CPF n.° 619.'89.916-15 



Luz, 02 de maio de 2018. 

lvany Caetano 	o Junqueira 
CPF n°. 619.089.916-15 

' Fazenda Usina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.301.03810001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/ MG 

FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 34213108- CEP 35595-000 Emaii: meioambiente@lazang.g 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, lvany Caetano Carvalho Junqueira, CPF n°. 619.089.916-15, proprietária da 

P‘lienda Usina, que tem área de 218 hectares (Matrícula n°. 13.614), localizada na 

Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, AUTORIZO a construção 

de 1.007 metros de cerca na formação florestal, visando preservar a área de 

preservação permanente (APP), perfazendo uma área de 8,4039 hectares, em 

atendimento ao Contrato de Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA — Operação 

1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da microbacia do Córrego 

da Velha — Projeto Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no 

Município de Luz/MG. 
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Ficha para elaboração do Projeto Individual da Propriedade — PIP do Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha 

no Município de Luz/MG". 

DADOS DO PRODUTOR 
Nome: Ivany Caetano Carvalho Junqueira Apelido: 
CPF: 619.089.916-15 RG/CI: 683.524 Contato: (37) 3421-1313 
Endereço: Rua Cel. José Thomaz, 530 

DADOS DA PROPRIEDADE 
Nome da Propriedade: Fazenda Usina Área total (Hectares): 218 ha 
Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) 426678.00 m Ef Latitude (UTM) 7810113.00 m S 

Documento de ocupação da terra: 13.614 
CAR: ( 	)Sim ( 	)Não. 	 N°. do CAR: 
Roteiro de Acesso: Margem esquerda, estrada Luz a Córrego Danta. 
Histórico de uso do solo: Pastagem. 

ENQUADRAMENTO 
Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas ciliares 

Coordenadas DATUM UTM 23K — WGS 84 

Quantidade (km) 
. 	Ponto Inicial Ponto Final 

Easting 	• Northing Easting Northing 
1,007 426550.2755 7810435.1046 427414.7078 7810184.8033 

Outras informações: 

Luz, 04- de 	 

Declaro de acordo com a implantação das intervenções acima. 

Ce• de 20 1,3' 

CO FERE CCM 
ORIGINAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.038/0001-70 
RUA 16 DE MARÇO, 172- CENTRO - LUZ - MG 

FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35595-000 Email: meioambiente®luz.mg.gov.br  
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29/03/2019 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N°  do CPF: 536.178.356-00 

Nome: ZAIDA CABRAL CAETANO 

Data de Nascimento: 13/0,5/1947 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido as: 15:53:28 do diar29/03/2019-1(hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 96CE.3ECD.920F.6C98 

• 
Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB no  1.548, de 13/02/2015.) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA   t if , 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 	 \ i,' . 	j,, 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 --tiw-Nke 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ZAIDA CABRAL CAETANO 
CPF: 536.178.356-00 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd 'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°, 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:43:50 do dia 13/12/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/06/20191 
Código de controle da certidão: 9841.7C45.FF6F.BF1F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 	4 

- 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁMOS 
CERTIDÃO EMMDA EM: 

29/03/2019 29/03/2019 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
27/06/2019 

NOME: ZAIDA CABRAL CAETANO 

CNFU/CPF: 536.178.356-00 

LOGRADOURO: RUA ANTÔNIO CAETANO DE CARVALHO NÚMERO: 55 

COMPLEMENTO: CA BAIRRO: NAÇÕES CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- MUNICÍPIO: WZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registre de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis t  esta certidão 	somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.9131/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

a Empresas a Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000324737603 



EZAIDA CABRAL CAETANO CPF: 53617835600 

Nome / Razão Social 	  

Comprovação Junto à  	Finalidade 	  

PREFEITURA a 

	

	 NADA CONSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 

abaixo caracterizada. 
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

	 Mensagem 

1  

Inscrição 

Contribuinte: ZAIDA CABRAL CAETANO 
Endereço: Rua ANTÔNIO CAETANO CARVALHO, 55 - Bairro NAÇÕES - CEP 35.595-000 

4?:  
rin,,:?.-"Tp,• Minas Gerais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

4.,SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Data: 22/04/2019 16h19min 

N úmero 	Validade 

r 956  —3722/051201;) 
-  

r"  Sem débitos pendentes até a presente data. 

• 

Aviso 

Código de Controle 

[ CWJ2R6KJXGHT1S91 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 

http://www.luz.mg.gov.br  

Luz (MG), 22 de Abril de 2019 

Avenida laerton Paulificai. 153- Monsenhor Porreiro 
Luz (MG) CEP. 35595000- Fone:3734213030 

Página 1 de 1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ZAIDA CABRAL CAETANO 
CPF: 536.178.356-00 
Certidão n': 170085731/2019 
Expedição: 29/03/2019, às 15:59:50 
Validade: 2470.9j2n4;- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que ZAIDA CABRAL CAETANO. 

, inscrito(a) no CPF sob o n° 536.178.356-00, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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RUA ANTONIO CAETANO DE 	
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Descrição 	
MORES FATURADOS 

Quantidade 	Preço 	Valor (RE: Energia Elétrica kWh 	 315 	0.95 7 7 9 337 	" 3 0 1.88 ! 
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RECIBO DE otniçAo DE DÉBITOS N° 01/2019 A Cemip, em atendimento a Lei re.frU07, de 29/07/09, declara quitados o} dáblios do cliente em referência (contrato 50077173), relativos ao lemecimento de 
eneipla genica a esla unidade consumidora, referente aes 'denalmentos de 01/01/2011 a 31/12/2016, 
excetuando eventuais debitas que sejam posteriormente apurados diante de possruel unifica* de 
Irregularidades onde revisão de laloramerdo, que abranjam o período em questão. 
Tuna vigente epiderme lies Anel n' 2396, de 22/05/2018. 
JAN/2019 Bano. Verde - FEV/20I9 Ind. Verde 
_Grunhimo da liscalffilladeardds débito em sua c/c. 

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL R I rilich1A 'FÁCIL, 	RÁPIDA 	E SEGURA. ACESSE AGORA Vnino.ccr.re.com.br  
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REGISTRO GERAL 

MATRÍCULA N2 	7.716 

Imgvel: Um imgvel rural denominado Fazenda da "Usina", situado neste muni-
Mn-71'e Luz, com a 'área de 498,86,37-hectares de terras de cerrados e car 
rascais, todo cercado, com casa sede, barsacgo, currais, pocilga, casa dl' 
máquinas, galpão de armazgnemento, casa sede do Retiro, com depesito, cur-
rais, balança de gado, tres casas de colonos, dentro destas divisas: Come-
ça em um marco junto a rodovia Luz-Bambui, dividindo com Jogo Caetano Cou-
to; seguindo tapume em direçgo oeste, atravessa o carrego da Usina, ate um 
marco do outro lado, ainda dividindo com Jogo Caetano Couto; dai volve por 
uma cerca em direggo ao cOrrego da Velha; volvendo a esquerda sobe pelo re 
ferido cern() ate um marco em div.,isa com Noe Junqueira Araujo; deste pon-
to seoue a esquerda por cerca, ate um, marco cravado no açude de Usina;vol-
vendo a esquerda, gelo aSude abaixo, dividindo cem Paulo Macedo e Fazenda' 
Santa Cruz, vai ate um marco no inicio da cerca 	direita do açude da Usi- 
na; indo a direita, por cerca, confrontando Com a Fazenda Santa Cruz, ate' 

rodovia Luz-Bambui e segue dei ate o ponto inicial, avaliado de, 03 imo- 
vel por NC411.800,00. Imovel cadactrado no INCRA, sob o n.424 	104 154 
O, grea total 452,0, med.fiscal 35,0, n2  de mgd.fiscais 12,20, 	tn.palt 
celamento 3,0, quites em 1989. Foi apresentada a cert.neg.Flore 	, arqui 
veda. PropriateriosrANTONIO CAETANO CARVALHO e sua m her,d. ZA • CABRAL 
CAETANO. Registros anteriores: 17.173, livro 3-0,f1 	5; 20.937 	ivro 3- 
T,f1s. 12; 18:827, livro 3-R,f1s. 158; R-01-3. 
1.189,1ivro 2-D,fle.108; R-01-4.446,1ivro 2- 	

ro 	 /; R-01 /i  

Luz, 18 de maio de 1990. 	O Oficial,  

R-01-7.716. Prot.n.15.153,em 	18-05-90..Traesmitente: O espano da Antonio 
Caetano Carvalho. Adquirente-herdeira: CÍNTIA CABRAL CAETANO, brasileira,-
estudante univereitaria, menor pGbere, residente nesta cidade. Titulo: Seri 
tença de 23 de março de 1990, que neste Juizo foi julgada a partilha do ar 
rolamento dos bens' deixados por Antonio Caetano Carvalho, com trns to em 
julgado. Forma: Formal de partilha exp.dos autos do inventario a ima rafe-
ride, aos 03 de maio de 1990, pelo cartorio do 22  oficio desta c a„Cou 
be a referida herdeira, nos bens acima matriculados: No imovel de 	nadoT  
Fazenda Usina, com 498,86,37 hectares de terras com benfeitoria-4  
nadas na mat.supra, tudo discriminado na ref. matri 	a, avalido * 

11.800,00 somante a quantia de NCz$1.966.66. V 	 N contrato' 	

:E! 
I 

6. Condiçges: Ngo consta. Registros antari es 	ci 	os 	r 	et.- 
Dou fe.Luz,18 de meio de 1990.0 Oficial, 	  
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R-02-7.716. Prot.n.15.154.em 1.8.-0590. Transmitente: O espglio de An onio' 
Caetano Carvalho. Adquirente-herdeira: RENATA CABRAL CAETANO, brasilaiira,-
estudante universitária, solteira, menor pubere, residente nesta cidade de 
Luz. Titulo: Sentença de 23 de março de 1990, que neste Juizo foi julgada 
a partilha do inventario dos bens deixadas por Antonio Caetano Carbalho, 
com transite em julgado. Forma: Formal de partilha exp.dos autos 	nven- 
teria acima referido,,aos 03 de maio de 1990, pelo cartgrie do 22  • 	io 1  
desta comarca. Coube e referida herdeira, nos bens acima matricul 	No' 
imÉvel denominado Fazenda Usina com 499,86,37 hectares 	terras, • ben- 
faiturias, discriminados na referida matricula, avali 	por NCz$j  800, 
somente a quantia de NC41.966,66. Valor do contrato 	41.966 	ondi- 
çoes: Ngo consta. Registros anteriores, manai.ad,,-- ref,iat_D.  
Luz, 18 de maio de 1990. 	G Oficial, 

R-03-7.716. Prot.n.15.155,em 	18-05-90. Transmitente: O (aspai° de A tonio' 
Caetano Carvalha. kdquirente-herdeiro: MARCUS VINICIUS CABRAL CAETA •,bra-
sileiro, estudante do 12  grau, menor impúbere, residente nesta cidadamie ' 
Luz. Titulo: Sentença.  de 23 de março de 1990, que neste Juizo foi julgada' 
a partiltia do inventario dos bens deixados por Antonio Caetano Carvalho, - 
com trebsito em julgado. Forma: Formal de partilha exp.dos autos do ãnven- 

(continGa no verso) 
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ti5.s.erbendk..., - 	cip'=00%.qui referido, 	aos 03 de Maio de 	1990,'pelo 
do 22  oficio desta comarca. 	Coube ao referido herdeiro, 	nos bens 
triculados: 	No imovel rural denominado Fazenda Usina., com 498,86,3 
:os de terras com benfeitorias, discriminados na refà idam matricu 
liados por (4c:2511.800A0, 	somente a quantia de NCz Adg'66 66. Valo 
trato: 	NO251.966,66. Condiçges: 	Ngo consta. Re : 	47. anteriore 
dos na ref.Mat.Dou fé.. 	 Luz, 	18 	.e .41›. 	1 90.—  

O Oficial, 

R-04-7.716. 	Prot.n.15.193,em 25-05-90. 	Transmitente: 	O espálio de A 	tonio' 
bresile‘ - 
Luz. 	Ti- 
a parti 
om tran 
rio aci 
ta co-T 
No ino- 
IS,B 	ben 
vel por 
r 	do 
men- 1  

Caetano Carvalho. Adquirente -viuva -meeira: 	ZAIDA CABRAL CAETANO, 
na, 	professora, residente e domiciliado nesta cidade e comarca 
tulo: 	Sentença de 23 de março de 1990, que neste Juizo foi 	julgada 
lha do inventario dos bens deixados por Antonio Caetano Carbal 
sito em julgado. Forma: 	Formal de partilha exp $dos autos domn 
ma referido, 	aos 03 de mais de 1990, 	pelo cartcrio do 22  afiei 
marca. Coube a referida viuva-meeira, nos bens atrás matriculad 
vei rural denominado Fazenda Usina, com e area de 49 	86 37 hect 

e 
feitorias, discriminados na referida matricula, ev 	ado todo 
NCz$1.8,digo, 	NCzS11.800,00, 	somente a quantia de 	$5.900,00 

de 

o 

contrato: 	NCz55.900,00. CcIndiçges: 	Ngo cons 	R 	isttos ant 	i 
cionados na ref.Mat.Dou fe. 	 Luz, 2 	d 	r,ao d 	1 90 	• 

O Oficial, 

R-05-7.716. Prot.n.22.524,em 19-10-99. CEDULA RURAL RI'. 	CARIA. n.99/90062-9. 
ar 
, 

a 

d 
. 
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od 

etano 

sdúla. 

CPF 

dá 
nto: 
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a, 

Emitente: 
Alfre- 
777.357 
CPF. 
issão: 
15 	e 

ros, 
ente 
ivro 

' clãu 

ZA1DA CABRAL CAETANO, CPF.536 178 356-00,residente nesta cidade. Avalista: 
do Caetano Carvalho, CPF.222 912 106-53.. Hipotecantes: Cíntia Cabral Caetan 
306-91; Renata Cabral Caetano, CPF.776 878 176-72 e Ramis Vinícius Cabral 
042 404 276-22, residentes em Belo Horizonte, Av.Candido Holanda,70/108. Da 
18 de outubro de 1999. Valor do crédito deferido: R$21.630,37. Da 	do venc 
outubro de 2003. Taxa de juros: 8,750$ a.a..e o que mais consta . 	aferida 
rantia Hipotecária: Em hipoteca cedular de primeiro grau e sem 	• corrência 

imóvel atrás matriculado sob o n: 7.716i1ivro 2-AC, .E15.292 	Propriedade 
e dos hipotecantes acima.mencionados. A tedüla foi também 	• 	trada neSta 
3-E, fls.165, sob o il. 3. 741. Ficam fazendo parte inte t• .1 	• -ste registro, 
sulas e condições constantes da cédula: respectiva, pa 	•• • 	os fins. Reg' 
res: R-01,R-02,R-0.3 e R-04,Mat.7.716,1ivro 2-AC, . f_15 	sc 	!,.._• 	.fé.:• • 	. a. „mak  Luz,. 19 de. outubro de 1999. 	.. 	.. 	.. 	. O Oficiar,. 

1 

AV-06-7.716. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos term . s da auto. ' ...:ção dada ío 
sob 

1.1 

c dor 
s n° 
e de 

hipotecará), datada de 06-10-2005, foi autorizado o cancelamento 6 Eli, , 	. acima registrada 
05, Mat. 7.716 livro 2-AC, fis. 262, ficando em conseqüência, o 	.• of el acima matriculádo 

- ônus, arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. 	L 	.. 	*e outubro de 2005ç 
a Oficial, a 	.......s-ar ar 	..... 

R-07-$./16. Piot n 	37.2.) , em t-' 1 - 	e 	.K.A 	• 41' C. 	D 	Inlidi 	Is 4I ni a 	'El. 
brasileira, 

nesta cidade de 
TOTAL 

no município 
pelo Diretor 

Cabral Caetano, 
em Belo 

e ma 
brasileiros, 

Horizonte/MG; 
Lopez de La Nieta 

parcial de bens, 
forma do contrato 

Rural e Outras 
a posse 

RURAL E OUTRAS AVENÇAS. Contrato n' 2011090112:00. Anca ante: Zaida Cabral Caetano, 
professora. viúva. RG tf M-417.702/SSPMG, CPF rf 536.173.356-00, residente e domiciliaria 
Luz/MG, à Rua Antonio Caetano Carvalho, n° 55, Bairro Nades. CEP 35595-000. Arrendatária: 
AGR.OINDÚSTRIA CANAVIEIRA SIA, com filial localizada na Fazenda A.s/Chapado, Zona Rural, 
de Bambui/MG, inscrita no CNIIIME sob o ri° 07.930.999/0002-06 e E n°00 003714.01-08, representada 
Presidente Sr. Paulo Sérzio Somes e pelo Diretor Técnico Sr. Edson Pereira Moreira. Atinentes: Cintia 
brasileira, solteira, médica, RG rf M-4.591.359-SSPMG. CPF n 777.357.306-91, residente e domiciliada 
Horizonte/MG: Marcos Vinícius Cabral Caetano, CPF n' 042.404.276-22 e RG tf MG-8.551.965-SSPMG, 
esposa Fernanda Araújo Kallás e Caetano, CPF rf 012.695.976-55 e. RG n` MG-5.490.423-SSPMG, 
tásatiOs sob o rezime de comunheo parcial de bens, advozados, residentes e domiciliados em Belo 
Renata Cabral Caetano Lopez De La Nieta, brasileira, servidora pública federal, e seu marido Julian 
Infante, espanhol, empresário, passaporte espanhol n° BD 703660, casados sob o regime de comunhâo 
residentes e domiciliados na Espanha, na cidade de Sabadell. Província de Barcelona, todos na 
respectivo representadas. Titulo: Arrendamento. Forma: Contrato Particular de Arrendamento de Área 
Avenças n'' 2011090112:00, datado e assinado pelas partes EDI 01-09-2011. A an-endante dá em arrendamento 

(ODNIIIWIA NO LIVRO 2-85, FIZ. 281) 
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mansa e pacífica da área anendada do imóvel acima matriculado, para que nela seja explorada, prefereracielmente, a 
lavoura de cana-de-açúcar. A delimitação das áreas onde ocorrerá o plantio da cana-de-açúcar foi feita mediante 
levantamento topográfico que definiu uma área total de 173.12.00  hectares (cento e setenta e três hectares e doze ares). 
A delimitação definitiva da área arrendada será determinada por novo levantamento topográfico a ser feito após a 
conclusão do plantio da cana de açúcar, que, assinado pelas pastes, fará parte integrante deste Contrato. As partes 
estabelecem em caráter irrevogável e irretratável que a Arrendatária será imitida na posse da área arrendada em 
0vo9a011. O respectivo contrato vigorará peto período de 6 (seis) anos, iniciando-se em 01-09-2011 e terminando em 
31-08-2017, sendo prorrogado pelo tempo suficiente para e colheita, do sexto corte da cana de açúcar, se 
economicamente viável para a Arrendatária. Terminada a Ultima colheita, o contrato será renovado automaticamente 
por períodos sucessivos de 06 (seis) anos. Vencido o preza contratual, a arrendatária devolverá a arrendante a área 
arrendada. com  uma ,gradagem simples. A prorrogação para a colheita do sexto corte não poderá exceder a d de 
31/10;2018. A Arrendatária poderá ceder ou 'transferir, por qualquer forma ou titulo, no todo ou em parte, o resp vo 
contrato, com a expressa anuência do Arrendante. O valor mensal do arrendamento e de R$55,55 (cinqüenta e 
reais e cinqüenta e cinco centavos) por hectare, a ser pago mensalmente, no dia 10 do mês seguinte ao vencido. o 
It dia útil subseqüente, se no dia do vencimento não houver expediente bancário em Bambuí/MG, sendo este 
reajustado no mês de abril seguinte a data do respectivo contrato, e, a partir dai, a cada 12 meses, pelo liPCA di 
pelo IBGE. Obrigam-se as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. Imóvel cadastrado no INC 	sob • ra 
4 	 e24.145.004.154-0, área total de 493,80 ha. mod. fiscal 35,0 ha, FIT 3,0 ha, e •g" certa Federal sob o 2.217.0 
3. área total 498$ ha. tudo em nome de Zaida Cabral Caetano. Apresentada a 	&do Negativa de De tos Relativ 
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rirá, emitida em 28/09/2011 e 	CM de 20062007/2i t " /2009. Fic 
fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e condições cori. 	do contrato respactiv6, par 	dos 
fins, :arquivada uma cópia em cartório. Registro anterior R-04. Matricula 7.7 	livro 2-AC, a 	62. D 	e 	Sã 	 

Luz, 04 de lloVESTO de 2011. 	 O Oficial., aS 

AV-08-7.716.  Piot n° 38.649, em 19-06-2012. Conforte Termo de 	:dade/Compromisso de Averbação e 
Preservação de Reserva Legal — Anexo 1, datado e assinado petas p 	ø 5-20l2, Processo n" 19310000311/12, 
os proprietários do imóvel acima matriculado, declaram perante o Insb 	Esta 	de Florestas, que a floresta ou outra 
forma de vegetação existente no imóvel matriz, acima matriculado, com érea dei'00 00 hectares, não inferior a 20% 
da área total do imóvel matriz, localizada nas coordenadas abaixo indicadas, fica 	da como de utilização limitada, 
não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração, a aro ser mediante autorizaç do rEF, comprometendo-se por 

seus herdeiros eu sucessores, a fazer o presente gravame sempre bom, firme • „valioso; a Reserva Legal da 
propriedade foi demarcaria em trás glebas, totalizando 101,00,00 lia, sendo:ReservaLetal  Ume gleba de terras eani 
área de 56,00,00 ha de fisionomia vegetal cerrado, com os seguintes limites e confrontações: "Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice de coordenadas unf 7207.759 e 426239, localizado junto a APP do Córrego da Usina na 
divisa da propriedade de Ivany Caetano Carvalho; deste, segue confrontando com a propriedade de Ivany Caetano 
Carvalho por uma aistárat cia de 180 metros, até atingir o vértice de coordenadas UM7201973 e 426.936; deste volve 
a direita e segue até o vértice de coordenadas UTM 7.808.020 e 427173; deste segue acompanhando a sinuosidade do 
cerrado até atingir o vértice de coordenadas VIM 7208.516 e 428.106; deste volve e'direita e segue até atingir o vértice 
de coordenadas UTM 7208.473 e 428162, localizado junto 8 IIIID3 estrada interna da propriedade; deste segue 
acompanhando a mesma estrada até atingir o vértice de coordenadas VIM 7208.455 e 428.447, localizado junto a AP? 
do Córrego da Usina; deste volve a direita e segue acompanhando a APP do Córrego da Usina até atingir ponto inicial 
da descrição deste perímetro localizado sob o vértice de coordenadas VIM 7207.759 e 426.939, conforme demarcação 
em mapa anexo"; Reserva Legal II:  Unia gleba de terras com área de 26,25,00 ha de fisionomia vegetal cerrado e 
pastagem suja, com os seguirdes limites e confrontações: 'Inicia-se a desniçilo deste perímetro no vértice de 
coordenadas UTM 7.: .583 e 427.946., localizado janto a APP do Córrego da Velha; deste segue por uma distancia de 
660 metros confrontando com terras da propriedade até o vértice de coordenadas VIM 7208.610 e 427.922, localizado 
junto a uma estrada interna na propriedade; deste volve a direita e segue confrontando com a estrada até atingir o vértice 
de coordenadas UTM 7208.618 e 427.966; deste volve a direita e segue acompanhando a sinuosidade da área de 
pastagem suja até atingir o vértice de coordenadas UTM 7.809.256 e 428.567, localizado junto à divisa da propriedade 
com Robson Caetano Pautinefli; deste volve a direita e segue até atingir o vértice de coordenadas VIM 7.809.148 e 
428.610, localizado junto a APP do Córrego da Usina; deste volve a direita e segue acompanhando a AI'? do Córrego 



atingriniontainicial da descrição deste perímetro, localizado sob o vértice de coordenadas UTM 7.808.583 
e 427.946, conforme derinutlição erti mapa anexo"; Reserva Legal EL  Uma gleba de terras com área de 18,75,00 lia de 
fisionomia vegetal pastagem suja com os seguintes limites e confrontações: "Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice de coordenadas 1.111/ 7227.585 e 428.708, localizado junto a divisa da propriedade com Mário Lúcio Braga 
deste segue acompanhando a sinuosidade da pastagem suja confrontando com terras da propriedade até o vértice de 
coordenadas [SIM 7.808.074 e 428.591; deste volve a direita, segue confrontando com terras da propriedade até atingir o 
vértice de coordenadas UTM 7.808.128 e 428.618; deste volve a direita e segue confrontando com terras da propriedade 
até atingir o vértice de coordenadas UTIA 7207.994 e 429.091; deste volve a direita e segue acompanhando 
sinuosidade da pastagem suja até atingir o vértice de coordenadas UTM 7.807.557 e 429.198, localizado junto a divisa da 
propriedade com Mário Lúcio Braga, deste volve a direita e segue confrontando com a propriedade de Mário Lúcio Braga 
até atingir o ponto inicial da descrição deste perímetro, localizado sob o vértice de coordenadas UTM 7.807.585 e 
428.708, conforme demarcação em mapa anexo". Fica proibido o pastoreio ou qualquer tipo de intervenção nas áreas 
demarcadas corno Reserva Legal da propriedade; tudo conforme consta do referido termo, arquivado uma via em 
CP/Itália Dou fé. Ramis. - RS/0,47 - &campe - R$3,63 - Ti. list. Ind. - R$3,49 - Total - R$14,59 - Código - 4135- 
ti. 	 1  r".  19 de junho de 2212 	 

A Escrevente Autorizada'  -1friaLr,:era dp 	/22.)aikaa.,  

AV-09-7716.  Prot. no 50.949, em 30-08-2017. Nos termos do Oficio exp. pela Secretaria de Estado de Mexo Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, através de seu Núcleo Regional de Regularização Ambiental de Arcos/MG, 
datado de 31.07.2017, foi autorizado o cancelamento do Termo de Rwpcsasabilidade/Compromisso de Averbação e 
Preservação de Reserva Legal - Anexo 1, acima averbado sob o n° AV-08, Mat. 7.716, livro 2-BJ, fls. 281; tudo 
conforme consta do rtferido Oficio, arquivado. Dou fé. Averbação isenta de custas conf. determina a Lei n° 
12.651/2012, art. 18, § 4° 	  
Luz, 27 de setembro de 2017. 	 A Escrevente Autorizada,  °Kr\ talkül_MilatO,  

AV-10-7.716.  Prot. n° 50.949, em 30-08-2017. Conforme Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação e 
Conservação de Reserva Legal - Anexo 1, datado e assinado pelas partes em 20-07-2017, Processo n° 13010003475/13, 
os proprietários do imóvel acima matriculado denominado Fazenda Usina, localizado neste município de Luz/MG, com 
a área de 498,86,37 ha, coordenada plana (UTM) (X) 427.000 (Y) 7.809.200, Datam SIRGAS 2000 Fuso 23K, 
declararam perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Dwetwilvimeuto Sustentável (SEMAD), que a floresta 
ou outra forma de vegetação existente no imóvel matriz, acima mencionado, com área de 66.68,02 hectares, e no imóvel 
receptor, denominado Fazenda Boa Vista, situado neste município de Luz/MG, matriculado neste CRI sob o n° 14.382, 
com área de 16,90,32 ha e também no imóvel receptor, denominado Fazenda São Bento e Sambará, situado no 
município de São Roque de Minas/MG, matriculado no CRI de São Roque de Minas/MG sob o n° 10.059, com área de 
18,33,00 ha, não inferior a 20% da área total do imóvel matriz, localixada nas coordenadas abaixo indicadas, fica 
gravada como de utilização limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração, a não ser mediante 
autorização da SEMAD ou 1EF; comprometendo-se, por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazerem o presente gravame 
sempre bom, firme ç valioso. A Reserva Legal do imóvel Fazenda Usina, localizado neste município de Luz/MG, 
acima matriculado sob o n° 7.716 foi demarcada em 7 glebas, sendo 3 glebas demarcadas na propriedade acima, com 
fisionomia vegetal de cerrado, campo cerrado - estágio avançado de regeneração, ecotono - mata de'galeria estágio 
inicial/médio regeneração, a saber: "Gleba 1- 45,64,47 ha - Propriedade Matriz: Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice 34, de coordenadas N 7.808.553,48 m..e E 428.481,22 m., situado no limite com ÁREAS INTERNAS DA 
FAZENDA USINA, deste, segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 201°34'22" e 73,13 m., até o 
vértice 35, de coordenadas N 7.808.485,47 m. e E 428.454,33 m.; 155°43'08" e 107,93 m., até o vértice 36, de 
coordenadas N 7.808.387,09 m. e E 428.498,72 m.; 216°23'51" e 209,32 m., até o vértice 37, de coordenadas N 
7.808.218,60 m. e E 428.374,51 m.; 265°00'06" e 173,36 m., até o vértice 38, de coordenadas N 7.808.203,50 m. e E 
428.201,81 m.; 233°12'33" e 316,34 m., até o vértice 39, de coordenadas N 7.808.014,04 m. e E 427.948,47 m.; 
266°58109" e 450,53 m., até o vértice 40, de coordenadas N 7.807.990,22 m. e E 427.498,57 m.; 211°0813" e 275,20 
m., até o vértice 41, de coordenadas N 7.807.754,67 m. e E 427.356,27 m.; 274°45'17" e 418,45 m., até o vértice 19, 
de coordenadas N 7.807.789,36 m. e E 426.939,25 m.; situado no limite com WANY CAETANO CARVALHO 
JUNQUEIRA, deste, segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 359°34'50" e 194,42 m., até o vértice 
20, de coordenadas N 7.807.983,77 m. e E 426.937,83 m.; situado no limite com ÁREAS INTERNAS DA FAZENDA 
USINA, deste, segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 108°28'37" e 265,64 nu., até o vértice 23, de 
coordenadas N 7.807.899,58 m. e E 427.189,78 m.; 352°25'59" e 178,06 m., até o vértice 24, de coordenadas N 
7.808.076,09 m. e E 427.166,33 m.; 324°59'35" e 187,51 m., até o vértice 25, de coordenadas N 7.808.229,67 m. e E 
427.058,76 m.; 57°00'44" e 146,56 m., até o vértice 26, de coordenadas N 7.808.309,47 m. e E 427.181,70 m.; 
117°36'28" e 318,70 m., até o vértice 27, de coordenadas N 7.808.161,78 m. e E 427.464,11 m.; 59°2119" e 99,85 m., 
até o vértice 28, de coordenadas N 7.808.212,68 m. e E 427.550,01 m.; 117°48'17" e 167,09 m., até o vértice 29, de 
coordenadas N 7.808.134,74 m. e E 427.697,81 m.; 43°37'31" e 223,95 m., até o vértice 30, de coordenadas N 
7.808.296,85 m. e E 427.85232 m., 350°05'06" e 107.52 m... até o vértice 31. de coordenadas N 7.808.402.76 m. e E 

ç'! (CONTINUA NO LIVRO 2-CE, FLS. 187) 
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427.833.81 m.; 52°04'41" c 156,76 m., até o vértice 32, de coordenadas N 7.808.499,11 m. e E 427.957,47 m.; 
99°08'13" e 321,59 m.., até o vértice 33, de coordenadas N 7.808.448,04 m. e E 428.274,98 m.; 62°55'21" c 231,63 m., 
até o vértice 34, de coordensdas N 7.808.553,48 m. e E 428.481,22 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro"; 
"Gleba 2 - 15,79,94 ha - Propriedade Matriz: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 43, de coordenadas N 
7.808.091,64 m. c E 428.890,06 m., situado no limito com ÁREAS INTERNAS DÁ FAZENDA USINA, deste, segue 
confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 111°12'39" e 228,01 m., até o vértice 44, de coordenadas N 
7.808.009,15 m. e E 429.102,63 m.; 184°10'28" e 271,86 m., até o vértice 45, de coordenadas N.7.807.738,01 m. e E 
429.082,84 m.; 140°57'49" e 234,18 m., até o vértice 12, de coordenadas N 7.807.556,11 m. e E 429.230,33 m.; 
situado no limite com MÁRIO LÚCIO BRAGA, deste, segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 
273'2057" 0526,30 ia, até o vértice 13, de coordenadas N 7.807.586,86 m. e E 428.704,92 m.; situado no limite com 
ÁREAS INTERNAS DA FAZENDA USINA, deste,. segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 
19°12'49" c 243,51 m., até o vértice 42, de coordenadas N 7.807.816,80 m. e E 428.785,06 m.; 20°54'35" e 294,22 m., 
até o vértice 43, de coordenadas N 7.808.091,64. m. e E 428.890,06 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro"; 
"Gleba 3 - 5,23,61 ha - Propriedade Matriz: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 8, dc coordenadas N 
7.809.206,16 m. e E 428.652,32 m., situado no limite com ROBSON CAETANO PAULINELLL deste, segue 
confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 120°56'23" e 120,15 m., até o vértice 9, de coordenadas N 
7.809.144,39 m. e E 428.755,37 m.; situado no limite com ÁREAS INTERNAS DA FAZENDA USINA, deste, segue 
confrontando com os seguintes azimutes e distâncias; 162°36'41" e 305,52 m., até o vértice 48, de coordenadas N 
7.808.852,83 m. e E 428.846,68 m.; 205°28'04" e 384,05 m., até o vértice 49, de coordenadas N 7.808.506,10 m. e E 
428.681,53 m.; 173°31'55" c 89,62 m., até o vértice 50, de coordenadas N 7.808.417,05 m. e E 428.691,63 m.; 
285°38'13" e 177,11 m., até o vértice 51, de coordenadas N 7.808.464,78 m. c E 428.521,08 m.; 23°35'08" 054,46 In., 
até o vértice 52, de coordenadas N 7.808.514,69 m. c E 428.542,87 m.; 78°18'16" e 138,18 m., até o vértice 53, de 
coordenadas N 7.808.542,70 m. e E 428.678,18 m.; 9°53'11" e 415,09 m., até o vértice 54, de coordenadas N 
7.808.951,63 m. e E 428.749,45 m.; 339°06'48" c 272,43 m., até o vértice 8, dc coordenadas N 7.809.206,16 m. e E 
428.652,32 m.; ponto inicial da descrição destaperimr:ro'l; e 4 glebas na forma de compensaeão  sendo três glebas 
demarcadas na Fazenda Boa Vista, localizado neste município de Luz/MG, matriculado neste CRI sob o n°14.382,  
com fisionomia vegetal de cerrado, sendo: Gleba 4 - 16,00,32 ha - Imóvel Receptor; Gleba 5 - 00,58,15 ha - 
Imóvel Receptor e Gleba 6 - 00,31,85 ha - Imóvel Receptor; e uma gleba demarcada na Fazenda São Bento e 
Samburá, localizado no município de São Roque de Minas/MG, matriculado no CRI de São Roque de Minas/MG 
sob o tf 10.059,  com fisionomia vegetal de campo nativo, sendo: Gleba 7 - 18,33,00 ha - Imóvel Receptor. Os 
proprietários firmam o compromisso de: Efetuar o cercarnento de imediato da reserva legal e das APP's (30 metros - 
comeCa a marcação no fim da área brejosa); c, recuperar algumas arcas dc APP na Fazenda Usina, conforme PTRF 

• apresentado"; tudo conforme consta do referido termo, arquivado uma via cm cartório. Dou fé. Averbação isenta de 

	

custas conf. deterinina a Lei ri°  12.651/2012, art. 18, §4°  	
Luz, 27 de setembro de 2017. 	 A Escrevente Autorizada, eft*La figÁLt4E./à94./a.___ 

AV-11-7.716.  Prot. n°  52.198, em 29-06-2018. LOCALIZAÇÃO DE BENS EMPENHADOS. Procede-se a esta 
averbação para constar que, os bens empenhados na Cédula Rural Pignoraticia n°  40/02648-5, emitida por Zaida 
Cabral Caetano, registrada neste CRI no Livro 3-Au; sob o n° 9.378, livro 3-S, fls. 184, estão localizados no imóvel 
rural acima matriculado. Dou fé. Emols. - R$14,62 - ISSQN - R$0,58 - Recompe - R$0,88 - Tx. Fisc. Jud. - R$4,87 - 
Total - R$20,95 - Código - 4135-0 
Ll17., 04 de julho de 2018. 

OrALIZA0t01)E-BEN EMPENHADOS. Procede-se a esta 
averbação para constar que, os bens empenhados no Segundo Aditivo dc Retificação c Ratificação à Cédula de Crédito 
Bancário n°  339.202.734, emitido por Bambai Bioenergia S/A, registrado neste CRI no Livro 3-Aux, sob o n°  9.418, 
livro 3-T, fls. R, estão localizados no imóvel nua] acima matriculado. Dou fé Emols. - R$14,62 - ISSQN - R$0,58 - 
Rccompe - R$0,88 - Tx. Fisc. Jud. - R$4,87 - Tolo! - R$20,95 - Código - 4135- 
Lua, 03 de setembro de 2018. 	 A Escrevente Autorizada  

	

. 	J 
AV-13-7.716.  Prot. n°  52.976, cm 13-12-2018. LOCALIZAÇÃO DE BENS EMPENHADOS. Procede-se a esta 
averbação para constar que, os bens empenhades na Cédula Rural. Pignoraticia n°  40/02700-7, emitida por Zaida 
Cabral Caetano, registrada neste' CRI no Livro 3-Auxiliar, sob o n°  9.497, livro 3-T, fls. 65, estão localizados no 
imóvel rural acima matriculado. Dou fé. Emols. R$14,62 - ISSQN - R$0,58 Recompe - R$0,88 - Tx. Fisc. Jud. 

R$4,87 - Total - R$20,95 - Código - 4135-0. 	 Luz, lide 	o d 018 	
A Oficiala Substituta,  c,'roncLc  ere;ra as  

rot em 1 	: 



AV-14-7.716. Prot. n°  53.012, em 28-12-2018. LOCALIZAÇÃO DE BENS EMPENHADOS. Procede-se a esta 
averbação para constar que, os bens empenhados na Cédula Rural Pignoratícia n°  40/02708-2, emitida por Zaida 
Cabral Caetano, registrada neste CRI no Livro 3-Aux, sob o n°  9.513, livro 3-T, fls. 73v, estão localizados no imóvel 
rural acima matriculado. Dou fé. Emols. - R$16,16 — ISSQN — R$0,65 - Recompe - R,$0,97 - Tx. Fisc. Jud. - R$5,38 
Total - R$23,16 - Código - 4135-0 	  
Luz, 04 de janeiro de 2019. 	 A Escrevente Autorizada, 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG 
Rua Cel. José lhamas. ns 300 sala 02- Centro - CEP 32.595-000. Teletax:  37 3421-2229 

CERTIDÃO Certidão de Inteiro teor 
CERTIFICO que a presente cópia foi extr 
e confere com o original. Dou fé. 
LuzJMG. 28/03/2019 
Oficiala Substituta, 
Emol:R$ 18,84 - Tx.Judic:R$ 6 	- Total:R$ 25, 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE LUZ/MG 
Ruo Cel. José Thornoz, ns 300- sala 02 - Centro - CEP 35.595000 - Teleloa. (37)3421-2229 

PODER JUDiCiARIO - TjitiG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: CJK54773 
Cod. Seg: 1258.3742.8850.3895 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no sito: 
https://selos.qmgjus.br/ 
Emitido em: 28/03/2019 10:49 
Emol.: R$ 18.84; TFJ.: R$ 6.65; Total: R$ 25,49 

OFICIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Paulo Gontijo Costa - Oficial 
Fernanda Pereira Costa • Oficiala Substituta 

Escreventes 
Denise A. Gonttjo Costa 

Micneie Ribeiro Mesquita 

Patricia de Cássia Pereira 

COMARCA DE LUZ - LUZ/MG 

• 

• 
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COMARCA DE LUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS 
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

Rua Cel. José Thomaz, 388 — Loja 02 — Centro — CEP. 35595-000 LUZ/MG 

Fone/Fax: (0**37) 3421-2229 

DENISE APARECIDA GONTIJO COSTA, 
Escrevente Autorizada do Registro de Imóveis desta 
Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, na forma da 
Lei, etc 	  

 

CERTIDÃO 

    

Certifico e dou fé que, a requerimento da parte interessada, revendo em meu poder e Cartório os Livros 
próprios, dos mesmos verifique 'que os bens imóveis registrados em nome(s) de CINTIA CABRAL 

CAETANO. CPF n° 777.357.3064-91: RENATA CABRAL CAETANO, CPF n° 776.878.176-72: 

MARCUS VINICIUS CABRAP"., "CAETANO. CPF n° 042.404.276-22: ZA1DA CABRAL 
CAETANO. CPF n° 536.178.356-00;bíasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Luz/MG; 
situados neste município de Luz/MG, eotisentos de quaisquer ônus reais que possam afetar a posse e 
domínio do(s) atual(is) proprietário(s), até está data. A NÃO SER, "CONTRATO PARTICULAR DE 
ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAISXOUTRAS AVENÇAS. Contrato n° 2011090112:00, 
datado e assinado pelas partes em 01-09-2011'„ sendo arrendatária TOTAL AGROINDUSTR1A 
CANAVIEIRA S/A, inscrita no CNPJ sob ofii. 07.930.999/002-06 e IE n. 001003714.01-08, área 
arrendada de 173,12,00 ha, para fins de lavoura atana-de-açúcar, no prazo de 06 (seis) anos, no valor de 
R$55,55 por hectares por mês, a ser pago, até o 10°,plia útil do mês, sendo este valor reajustado no mês de 
abril seguinte a data do respectivo contrato, e, a pakir daí, a cada 12 meses, pelo IPCA divulgado pelo 
IBGE, registrado dito contrato sob o n° R-07-7.716. livtro 2-AC/2-8.1, fis.262/281; ISTO referente ao 
imóvel rural constante do Registro n° R-01, R-02. R-03;12L04, AV-10, AV-11, AV-12, AV-13 e AV-14, 
Matricula 7.716, livro 2-AC/2-RI/2-CE, fls. 262/281/187. O referido é verdade e dou fé 	

OFICIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Paulo Gontijo Costa - Olioal 
Fernanda Pereira Costa oriciala Substituta 

Escrevente:, 
Denise A. Contijo Costa 
Michele Ribeiro Mesquita 
Patricia de Cássia Pereira 

COMARCA DE LUZ - LUZ!MO 

Luz, MG, 18 de abril de 2019. 

A Escrevente Autorizada, 

     

     

     

     

Denise Aparec ca Gol tijo Costa 

&5.zi 11  

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE LUZ/MG 
Rua C.I. José Thernae 	3101 - sola 02 C•ntro CEP 35.595.000 .12101(ne 37 3121-2229 

PODER JUDICIARIO - TJMG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: C4K56056 
Cod. Seg: 9981.3616.4893.4413 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no sito: 
https://selos.timg.jus.bri  

Emitido em: 1910412019 14:54 

Emol.: lit$ 32,95; TFJ.: lif 6,65; Total: RE 39,60 

CNC 

OBSERVAÇÃO: Prazo de validade desta certidão: 30 dias, conf. Instrução n. 192/90 da Corregedoria de 
Justiça do Estado de Minas Gerais. 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 

Eu, Zaida Cabral Caetano, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 536.178.356-00, 

residente e domiciliada na Rua Antônio Caetano de Carvalho, n° 55, Nações, 

Luz/MG, DECLARO para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, • 

acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( ) Sim 

( x ) Não 

Luz, 28 de Março de 2.019. 

 

Zaida Cabral Caetano 
CPF n.° 536.178.356-00 



Zaida Cíbral Caetano 
CPF n°. 536.178.356-00 

Fazenda Usina 

Laz/c.,j 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

   

Eu, Zaida Cabral Caetano, CPF n°. 536.178.356-00, proprietária da Fazenda 

Usina, que tem área de 249,43 hectares (Matrícula n°. 7.716), localizada na Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, AUTORIZO a construção de 1..176 

metros de cerca:iria formação florestal, visando preservar a área de preservação 

permanente (APP), perfazendo uma área de 8,9578 hectares, em atendimento ao 

Contrato de Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA — Operação 1025620-08 — Objeto: 

Ações de proteção e revitalização da microbacia do Córrego da Velha — Projeto 

Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG. 

Luz, 02 de maio de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153— MONSENHOR PARREIRAS — LUZ/ MG 

FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35595-000 Email: meioambiente®luz.mg.gov. 
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Ficha para elaboração do Projeto Individual da Propriedade — PIP do Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha 
no Município de Luz/MG". 

DADOS DO PRODUTOR 

Nome: Zaida Cabral Caetano 	
1 Apelido:  

I RG/CI: MG-417.702-SSP/MG 	 Contato: (37) 3421-1512  

Endereço: Rua Antônio Caetano de Carvalho, 55— Nações — Luz/MG  
DADOS DA PROPRIEDADE  

Nome da Propriedade: Fazenda Usina 	
I Área total (Hectares): 249,43ha 

Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) 427608.81 m E / Latitude (UTM) 7808917.51 m S  

Documento de ocupação da terra: 7.716 
CAR: ( )Sim ( )Não. 	 N°. do CAR:  
Roteiro de Acesso: Rodovia Luz a Bambui, km 5. 

`farrx:' 

CPF: 536.178.356-00 

Histórico de uso do solo: Pastagem.  
ENQUADRAMENTO 

Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas ciliares 
Coordenadas DATUM UTM 23K — WGS 84  

Ponto Inicial 
Easting Northing  

428487.4797 1 7809876.0592 

Ponto Final 

Quantidade (km) 

1,176 
Outras informações: 

Luz, 02 de LÁ cie de 2012  . 

Easting 	 Northing 

427414.5908 1 7810184.1964 

Declaro de acordo com a imPPetãO das intervenções acima. 

o 
Produtor 

CO ERE c6m  
ORIGINAL 

*C"  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.301.036/0001-70 
RUA 16 DE MARÇO, 172- CENTRO - LUZ - MG 

FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35595-000 Emainneioambiente@luz.mg.gov.br  



ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 002/2019 

CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROJETO 
"PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA NO MUNICÍPIO DE 
LUZ/MG". 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N°  do CPF: 024.949.876-60 

Nome: FABIANO CARDOSO NECCI 

Data de Nascimento: 22/01/1975 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 01/09/1993 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 08:16:45 do diaç02/04/2019 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: BB86.3BD4.05C1.1B2C 

• 
Este documento não substitui o :Comprovante de Inscriao_np_CEE. 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: FABIANO CARDOSO NECCI 
CPF: 024.949.876-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgin.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:55:12 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/09/20192 
Código de controle da certidão: 4B9C-43FB.F07F.4D8D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 

• 



, 

LE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 
	

https://www2.fatenda.mg.gov.br/sol/col/SOUCDT/DETALHE_746  

- 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 
55 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

22/04/2019 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
,,21/07/201.9a  

NOME: FABIANO CARDOSO NECCI 

CNP)/CPF: 024.949.876-60 

LOGRADOURO: RUA CASTRO MENDES MACEDO NÚMERO: 869 

COMPLEMENTO: BAIRRO: SENHORA APARECIDA CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: -- 
/ 

MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

' 	 3 /4  
Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 

Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis:.  esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

, IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

, 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas -> Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000328916723 

• 

h  22/0412019 ; 



 	

 

	

z. 	Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 15/04/2019 16h09min 

Número 	Validade r 913 1-15105/2_0179") 

ounicipai  

*.,-"ilittadáidtrdiScumeritopodáábuëonstilládknósite:.<1á':prefeittira pOr.imeity.tio,idódigo.,deopntrdleirito-rMedo . 	 ' 	• 	'''''' 
" 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

r- FABIANO CARDOSO NECCI CPF: 02494987660 

Aviso 	  

rSem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à  	Finalidade 

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

• 

Contribuinte: FABIANO CARDOSO NECCI 
Endereço: 

Imóvel: 00.02.061.0263.0000 - Lote 07- Quadra 06 
Endereço: CASTRO MENDES DE MACEDO, 869 - Bairro SENHORA APARECIDA - CEP 35.595-000 

• 
• 

Código de Controle 	 rCWOTXT3FANCFEV12 J 

Luz (MG), 15 de Abril de 2019 

Avenida Laenon Paldinedi, 153. ~senha Parreira 
Lan (MG). CEP: 35595000 • Fone:3134213030 

Página 1 de 1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FABIANO CARDOSO NECCI 
CPF: 024.949.876-60 
Certidão n°: 170215007/2019 
Expedição: 01/04/2019, às 17:07:06 
Validade: 27/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que FABIANO CARDOSO NECCI 
, inscrito(a) no CPF sob o n° 024.949.876-60, NÃO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

mim 1 	 mealbemealli,w 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
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1° TABELIONA'TO DE NOTAS 	 DISTRITO DE LUZ 

MARIALICE SOUZALIMA CAMPOS 
ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE 
USUFRUTO VITALÍCIO que entre si fazem GUGLIELMO 
NECCI e sua esposa, e FABIOLA -CARDOSO NECCI 
MACIEL e outros, pela forma que abaiitO segue: 
Valor: RS 697.531,00 

AIBAM quantos esta Pública Escritura de Doação com Reserva de Usufrutoyitalicio virem que, 
aos vinte c um dias do mês de setembro'do ano de dois mil e doze (21/09/2012), nesta Cidade e 
Comarca de Luz, Estado de Minas GeraiS, República Federativa do Brasil, neste Serviço Notaria( 

.1 	dójPrinieiro Oficio, instalado na Rua Cel. José Tomai, n°271, perante mim, Tabeliã, compareceram, 
'artes entre si justas e contratadas a saber: de um lado corno OUTORGANTES DOADORES, 

G GLIELMO NECCI, inscrito no CPI? sob o n° 010.786.826-15 e RG n" M-772.898/SSPMG, e sua 
es sa. NAIR CARDOSO COSTA NECCI,  inscrita no CPF sob o n° 542.801:336-20 c RG n° M- 
7/ 1495/SSPMG, brasileiros, casados sob o regime da . comunhão universal de bens, professores 
a t  'sentados, residentes e domiciliados-na cidade de Luz/MG, na Av. Guarim Caetano da Fonseca, n° 
512, Bairro Nações, CEP:35.595-000; c, de outro.  lado, como OUTORGADOS DONATÁRIOS: 1) 
FA4310LA CARDOSO NECCI IVIACIEL  inscrita no CPF sob o n° 531.890.196-49 e RG n° MG-
3.101/SSPMG, brasileira, engenheira civil, caSa" da sob o regime da comunhão parcial de bens com 
AkAMIS OLIVEIRA MACIEL, inscrito no CPF 'sob o n" 449.067.146-68 e RG n° MG-
1.778.118/sSPMG, residente e domiciliada na cidade de .Luz/Md, na Av. Guarim Caetano da Fonseca, 
iC552. Bailo} Nações, CEP:35.595-000; 2) FABIÃNO CARDOSO NECCI.  inscrito no CPF sob o n° 
024.949.87o-ou e RG n" M-6.337.511/SSPMO,"brasileito, produtor rural, casado sob o regime da 
cu4unii:30 universal de bens com FABIANA ESTELASASCIMENTO NECC1, inscrita no CPF sob o 
n-.887.070.1(i6-20 e RO 110  MG-l0.131.519/SSPMG; residente e domiciliado na cidade de Luz/M(3, na 
Rut Castro Mendes de Macedo, n°,869, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP:35.595-000-  3) ANA 
flIAVIA (:A.R1BOSO NECCI inscrita net: CP.F .sob o n° 531.891.406-34 e RG n° M-
3.911.729/SSPMG, brasileira, solteira, fanniáutien, radente e domiciliada na cidade de Luz/MG, na 

Guarim Caetano da Fonseca, n°552, Bairro Nações; CEP: 35.595-000. Os presentes devidamente 
idanificados e qualificados por mim Tabeliã, lodos capazes para este aba::  &Seque dou fé. E assim, 
polis OUTORGANTES DOADORES, me.. foi-dito que, a justo titulo, são-; senhores c legítimos 
pd, isuidorcs dos seguintes imóveis: 1) UM IMÓVEL URBANO, situado nesta Cidade de Luz/MG, na 

11 '• 	A' I Guarim Caetano da Fonseca, n° 552, Bairro NaeõeS, inscrito no cadastro 'Municipal local sob o 

I 

 
nibO.04.003.0481 	constituído por um lote de terreno com área somada de. 792;00n.f (Setecentos 
e n'oventa e dois Metros quadrados), e uma casa residencial nele edificáda, com liS4iiiedidas e 

frontações constantes da matrícula respectiva. HAVIDO dito imóvel pelos doadores consoante 
M tríada 15.921. Livro 2-BM, fis.171,  do Serviço de Registro de Imóveis /de Luz/MG; 2) UM 
I ÕVEL RURAL; situado neste município de Luz./MG, na "Fazenda Camargos", lugar Águas 
Cl 	, com área de 24,50,79ha (vinte e quatro hectares, cinquenta ares e setenta e nove centiares), 
cc: kendo benfeitorias, dentro do seguinte círculo divisório: "A medição teve início em um canto de 
ceika, de divisa com o Sr. Davi Pereira Chaves, a beira da estrada municipal;:  de _coordenada X-
0422102 Y-7809531, seguindo a margem direita da estrada municipal em sentido ao limc -p, segui-se 
a CiSrea de di isa com todas as soas voltas por 553,54 m, até a coordenada X1)421657 Y.97$09435, de 
divisa com a Sra. Benigna Márcia Capristiano, onde vira-se a direita e seguindo-  a divisa pOt 221,17 m, 
até, a coordenada X-0421574 Y-7809705, de divisa com o Posto Santa Edj;:rifgeá Petrolio Ltda,‘ onde , N_ 
vira-se novamente a direita c seguindo a divisa por mais 80,26 m até a Coordenada X-0421813 t- 
7809705, de divisa com o Córrego Areias Brancas, segui-se a jusante do Cõilego com todas as suas rsp-
viájtas por 489,27 m até a coordenada X-0421796 Y-7810126, de divisa novainente com p St. Davi /e)  

CARTÓRIO CAMPOS 1° TABELIONATO DE NOTAS 
Rua Coronel José %nas, 271, centro, CEP: 35595-000 -Luz - Minas GrçaiSe;',. 
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Pereira Chaves, vira-se a direita e continuando a segui a divisa por 523,13 m até a coordenada inicial 
-0422102 Y-7809531. Fonte de coordenadas GPS - UTM - Unidade - SAI) 69". HAVIDO dito 

iMovel pelos doadores consoante Matrícula 15.679, Livro 2-BL, fls.195 do Serviço de Registro de 
Titiláveis de Luz/MG; 3) UM IMÓVEL RURAL, situado neste município de Luz/MG, na "Fazenda 

_kinargos", lugar Águas Claras, sem benfeitorias, com área de 26,08,45ha (vinte e seis hectares, oito 
,,à.-r‘.eis e quarenta e cinco centiares), dentro do seguinte círculo divisório: "A medição teve inicio em um 

-rrrianedYcanto de cerca, de divisa com o Sr. Davi Pereira Chaves a beira da estrada municipal que liga a cidade 
de Luz ao Limoeiro, de coordenada X-0422099 Y-7809524, segue-se a cerca de divisa por 223,60 m 
até a coordenada X-0422115 Y-7809302, de divisa com a propriedade da sra. Solange Costa Couto 
Silva, segue-se a cerca de divisa com todas as suas voltas por 715,23m até a coordenada X-0421731 
Y-7808811, de divisa com o Sr. Marco Aurélio do Couto Machado, onde vira-se a esquerda e segue-se 
a cerca de divisa por 424,59m lineares até a coordenada X-0421530 Y-7809185, de divisa com o Sr. 
João Manoel da Silva, onde segue-se a divisa com todas as suas voltas por 326,32 m até a coordenada 
X -0421548 Y-7809415, de divisa com a Estrada Municipal que liga a Cidade de Luz ao Limoeiro, 
volve-se a esquerda seguindo as margens da estrada com todas as suas voltas por 597,85 m até a 
coordenada inicial X-0422099 Y-7809524, onde teve início a esta descrição. Fonte de coordenadas 
GPS - UTM - Unidade - SAD 69". HAVIDO dito imóvel pelos doadores consoante Matrícula  
14.740, Livro 2-BG, fls.144 do Serviço de Registro de Imóveis de Luz/MG; 4) UM IMÓVEL 
URBANO, situado na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Rio de Janeiro, n°909, apt° 1.211, em 
construção, bloco A, do Edificio Senhora do Carmo, constituído por um apartamento, com suas 
benfeitorias, instalações, pertences e partes de uso comuns que lhe acedem e sua fração ideal de 1 /1 50 
do terreno formado pelos lotes 10, 12, 14, 16 c parte do lote 18, do quarteirão 25, da 3' secção urbana. 
tendo frente para a rua Rio de Janeiro, na extensão de 41,85m, flanco direito por uma linha quebrada 
de 3 elementos, tendo cada 30m, I,85m, 30m a coutar da frente para os fundos, respectivamente, com 
prédio 869; flanco esquerdo com prédio 919, lia extensão de 60m, fundos com quem de direito, na 
extensão de 40m, com área de 2.454,00m2. HAVIDO dito imóvel pelos doadores, consoante R-02 e 
AV-03, Matrícula 30.326, Livro 2 do 2° Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG. E 
que possuindo os imóveis descritos, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou impostos, vêm eles, 
DOADORES, por esta escritura e melhor forma de direito, de livre e espontânea vontade, sem 
induzimento ou coação alguma, doar a nua propriedade dos imóveis a seus filhos. em adiantamento 
de suas legitimas nos termos do artigo 544 do Código Civil Brasileiro, na seguinte forma: 1) À 
donatária FABIOLA CARDOSO NECC1 MACIEL: 1.1) UM IMÓVEL URBANO, situado nesta 
cidade de Luz/MG, na Av. Guarim Caetano da .Fensec,a,ne- 552, Bairro Nacões, inscrito no cadastro 
municipal local sob o n°00.04.003.0481.0000, constituído por um lote de terreno com arca somada de 
792,00m2  (setecentos e noventa e dois metros quadrados), e uma casa residencial nele edificada, com 
medidas e confrontações constantes da matricula respectiva. HAVIDO dito imóvel pelos doadores 
consoante Matricula 15.921, Livro 2-BM, Ils.171, do Serviço de Registro de Imóveis de Luz/MG, 
avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda, para fins fiscais, em R$ 300.00(.00: 1.2) UM 
IMÓVEL RURAL, situado neste município de Luz/MG, na "Fazenda Carnal-2os-, lugar Águas 
Claras, com área de 8,56,25 ha (oito hectares, cinqüenta e seis ares e vinte c cinco centiáres), dentro do 
seguinte circulo divisório, consoante medição realizada pelo Técnico em Agropecuária Pedro Maurilio 
Paolinelli Marçolla Jacques, CREA n° 28.342/TD, ART n" 14201200000000473104: '' medição teve 
inicio em um canto de cerca, de divisa com o Sr. FABIANO CARDOSO NEC:'1, ;r beira da 
ESTRADA MUNICIPAL, de coordenada X - 0421862 Y - 7809578, seguindo a M.W-2.etu direita da 
estrada municipal em sentido ao município de luz, segui-se a cerca de divisa com todas as suas voltas 
por 243,32 m, ate a coordenada X - 0422099 Y - 7809524, de divisa com o Sr. DAVI PEREIRA 
CHAVES, onde vira-se a direita e seguindo a divisa por 223,60 m, ate a coordenada .X - 0422115 V - 
7809302, de divisa com a Sra. SOLANGE COSTA COUTO SILVA, onde vira-se a direita e 
seguindo a cerca de divisa com todas as suas voltas por 307,65 m ate a coordenada X - (1421922 Y - 
7809105, de divisa com a Sra. ANA FLA VIA CARDOSO NECCI, onde vira-se a direita novamente 
e seguindo a divisa por 233,06 m ate a coordenada X - 0421761 Y - 7809274, de divisa com o Sr. 
FABIANO CARDOSO NECCI, onde viramos a direita e seguindo a divisa com todas as suas voltas 
por 386,44 m, ate a coordenada inicial X - 0421862 Y - 7809578. Onde se deu inicio-  a esta 
descrição". HAVIDO pelos doadores consoante Matricula 14.740, Livro 2-BG, lis.] 44, do Serviço 
de Registro de Imóveis de Luz/MG, avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda, para lins fiscais, 
em R$ 42.666  00. 2) Ao donatário FABIANO CARDOSO NECC1: 2.1) UM IMÓVEL RURAL, 
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, 	 .e .44N10, na "Fazenda Camargos", lugar Águas Claras, com área de „I  
rio 	 q dado ns.t. ai es. cinquenta ares e setenta e nove centiares), contendo benfeitori4'  re)" êts  
ai 	 clieLn.) 	io: "A medição teve inicio em uni canto de cerca, de divisa com o`Sii„,,,  

, 	a I •cda LU estrada municipal, de coordenada X-0422102 Y-7809531, seguindo  
margem . 	: 	estrada municipal em sentido ao limoeiro, segui-se a cerca-de divisa com todas as 
suas voltas p 	i354 m, axe a coordenada X-0421657 Y-7809435, de divisa com a Sra. Benigna 
Mákcia Caprisdano, onde vira-se a direita e seguindo a divisa por 221,17 m, até a coordenada X- 
0421574 Y-7809705, de divisa com o Posto Santa Edwirges Petrolio Ltda, onde vira-se novamente a 

t direita e seguindo a divisa por mais 80,26 m até a coordenada X-0421813 Y-7809705, de divisa como 
Cotiego Areias Brancas, segui-se a jusante do córrego com todas as suas voltas por 489,27 m até a 
c4zirdenada X-0421796 Y-7810126, de,  divisa novamente com o Sr. Davi Pereira Chaves, vira-se a 
direata e continuando a segui a divisa por 523,13 m até a coordenada iniciaLX-0422102 Y-7809531. 
Nide de coordenadas GPS - UTM - Unidade - SAD 69". HAVIDO dito imóvel pelos doadores 
ci;iiSoante Matrícula 15.679, Livro 2-BL, fls.195, do Serviço de Registro de Imóveis de Luz/MG, 
milhado pela Secretaria de Estado da Fazenda, para fins fiscais, em R$ 126.390,00; 2.2) UM 
IMOVEL RURAL, situado neste município de Luz/MG, na "Fazenda Camargos", lugar Águas 
Cidras, com área de 7,06,25 ha (sete hectares, seis ares e vinte e cinco centiares), dentro do seguinte 
círculo divisório, consoante medição realizada • pelo Técnico em Agropecuária Pedro Maur-ílio 
PtMllnelli Marçolla Jacques, CREA n° 28.342/TD, ART n° 14201200000000473099: "A medição teve 
inicio cm um canto de cerca, de divisa com o Sra. ANA FLAVIA CARDOSO NECCI, a beira.da 
EWRADA MUNICIPAL, de coordenada X - 0421556 Y - 7809419, seguindo a margem direita da 
estrada inutiiipal em sentido ao município de luz, segui-se a cerca de divisa com todas as suas voltas 
por; 345,31n: ake a coordenada X - 0421862 Y - 7809578, de divisa com a Sra. FABIOLA 
CARDOSO NEt C1 MACIEL, onde vira-se a direita e seguindo a divisa com todas as suas voltas por 
38644 m , 	a coordenada X - 0421761 Y - 7809274, de divisa novamente com a Sra. ANA 
FIJAVIA CAI (P050 NECCI, segui-se a divisa por 165,07 m depois vira-se a direita e continuando a 
segui a divisa por mais 207,36 in ate a -coordenada inicial X - 0421556 Y -7809419. Onde se deu 
inicio a esta descrição". HAVIDO pelos doadores consoante Matrícula 14.740, Livro -2-BG, fls.144  
dd Serviço de Registro de Imóveis de Luz/MO, avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda,, para 
fins fiscais, em R$ 35204.00 3) À" donatária ANA FLAVIA CARDOSO NECCI:  3.1) UM 

- I (WEL RURAL, situado neste Município : de Luz/MG, na "Fazenda Camargos", lugar Águas 
Ck4ias, com área de 10,45,95 ha (dez hectareái- quarenta e cinco ares .e noventa e cinco centiares), 

o do seguinte circulo-  divisório, Consoante medição realizada pelo Técnico em Agropecuária 
P4ro Maurilio Paulinelli Marçolla Jacques, CREA n°. • 28.342/TD, ART n° 14201200000000473103: 

medição teve inicio em um canto de cerca; dedivisa como Sr. JOÃO MANOEL DA SILVA, a 
beika da ESTRADA MUNICIPAL, de coordenada X L- 0421548 Y - 7809415, seguindo a margem 
diiiita da estiada municipal em sentido ao niunicipio de luz, segui-se a cerca de divisa por 10100m, ate ; 	. 
a cpordenada X - 0421556 Y - 7809419, de divisa com o Sr FABIANO CARDOSO NECCI, onde 
vira-se a direita e seguindo a divisa por 207,36m deste ponto vira-se a esquerda-continuando a seguir a 
diMisa por mais 117,46m , ate a coordenada X - 0421761 Y - 7809274, de divisa novamente com a 
Sra. FABIOLA CARDOSO NECCI MACIEL, onde vira-se a direita e seguindo a divisa por233,05 
rn ate a coonienada X - 0421922 Y - 7809105, de divisa com a Sra. SOLANGE COSTA COUTO 
SILVA, ondk vira-se a direita novamente e seguindo a cerca de divisa com todas as suas voltas por 
437,60m ai2 a coordenada X - 0421731 Y - 7808811, divisa com o Sr. MARCO AURELIO DO 
COUTO Ni.,;,CRADO, onde viramos a direita e seguindo a divisa por -424,59 m lineares, ate a 
cdOrdenada X -• 0421530 Y - 7809185, de divisa novamente com o Sr. JOÃO MANOEL DA 
SILVA, onde vira-se a direita e segui-se a cerca de divisa com todas as suas voltas por 326,32 m, ate a 
coordenada inicial X - 0421548 Y -7809415. Onde se deu inicio a esta descrição'. HAVIDO pelos 
doadores curisoa-nte Matricula 14.740, Livro 2-BG, fls.144,  do Serviço de Registro de Imóveis de r---
I4/MG, avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda, paia fins -fiscais, em R$ 52.130,00-  3.2) UM co 
IMÓVELURBANO, situado na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Rio de Janeiro, n" 909, apta T! 	 ciC) 1.,  1-1, em construção, bloco A, do Edificio Senhora do Carmo, constituído por um apartamento, com CO suás benfeitorias, instalações, pertences e partes.  de uso comuns que lhe acedem e sua fração ideal de r- 

CARTÓRIO CAMPOS 19  TABELIONATO DE NOTAS 
Rua Coronel José Thomas, 271, centro, CEP: 35595-000 - Luz - Minas Gerais 

Telefnrife 1371 3491 -13fiR 



qá

1/150 do terreno formado pelos lotes 10, 12, 14, 16 e parte do lote 18, do quarteirão 25, da 3' secção 
0CIP.- , ana, tendo frente para a rua Rio de Janeiro, na extensão de 41,85m, flanco direito por urna linha IN) 

-e rada de 3 elementos, tendo cada 30m, 1,85m, 30m a contar da frente para os fundos, -0‘ 
* 	i  respeçtivamente, com prédio 869; flanco esquerdo com prédio 919, na extensão de 60m. fundos com 

_,W ,.. 	,N3L1 	.: de direito, na extensão de 4.0m, com área de 2.454,00m2. HAVIDO dito imóvel pelos doadores, Sh,  
cosi 	te 14-02 e AV-03, Matricula 30.326, Livro 2, do 2° Oficio de Registro de !moveis de Belo -ii'iitj,  

nzonte/MG, avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda, para fins fiscais, em R$ 141.141,00. 
1NTERVENIENCIA: Comparece, como INTERVENIEN1 	E ANUENTE. o BANCO DO BRASIL 
S.A. sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0001-91, com sede em 
Brasília, Distrito Federal, representado por seu procurador, NILO NEZIO VELOSO DE MORAIS, 
inscrito no CPF sob o n° 557.615.006-63 e RG n° M-3.360.729/SSPMG, brasileiro, casado, bancário, 
residente e domiciliado nesta cidade de Luz/MG, na Praça Dr. Tácito Guimarães, if 90, Bairro Centro, 
nos termos da procuração outorgada aos 22/03/2011, no Terceiro Ofício de Notas e Protesto de 
Brasília/DF, Livro 2504, fls. 05, substabelecida no 8° Oficio de Notas de Belo Horizonte, Livro 1522, 
fls.74/75, substabelecida aos 10/09/2012, arquivadas nesta serventia no Livro 11-12, sob o n° 29, fls. 
37-48, aos 21/09/2012, a fim de tomarem ciência dos termos do presente negócio, em razão da 
HIPOTECA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU constante dos imóveis rurais, segundo o disposto no 
art. 59, do Decreto Lei 167/1967, sendo que ficarão mantidos os gravames em seus termos 
originais. Que possuindo eles OUTORGANTES DOADORES, outros bens e meios necessários às 
suas subsistências e manutenção, conforme artigo 548, do Código Civil Brasileiro, pela presente 
escritura e nos melhores termos de direito, de livre e espontânea vontade, sem coação, ou induzimento 
de nenhuma espécie DOAM, como de fato doado têm, aos OUTORGADOS DONATÁRIOS, filhos 
dos doadores, os imóveis anteriormente descritos e caracterizados, os quais estimaram no valor total de 
RS 697.531,00 (seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e um reais) e desde ia lhes cedem e 
transferem toda a posse, jus, domínio, direitos e ações que exerciam sobre os mesmos, para que deles 
possam os mesmos USUFRUTÁRIOS usarem e gozarem e os OUTORGADOS DONATÁRIOS 
possam dispor e reaver, como seus que ficam sendo, passando então a integrar os seus patrimônios. 
como legítimos proprietários e possuidores, doravante, sem contestação, obrigando-se os 
OUTORGANTES DOADORES por si, herdeiros e sucessores a fazerem a presente DOAÇÃO sempre 
boa, firme e valiosa. Sendo que a presente DOAÇÃO é feita em "NUA PROPRIEDADE", uma vez 
que fica reservado o USUFRUTO VITALÍCIO a recair sobre cada um dos imóveis, em favor dos 
doadores GUGLIELMO NECCI, e sua esposa; NAIR CARDOSO COSTA NECCI, enquanto 
viverem, ficando expressamente estipulado que quando do falecimento de qualquer dos usufrutuários a 
cota parte que ao falecido cabia acrescerá á do sobrevivente, nos termos do artigo 1.411 do Código 
Civil Brasileiro. Pelos OUTORGADOS DONATÁRIOS me foi dito que agradeciam a seus pais a 
presente doação e aceitam esta escritura em todos os seus expressos termos. Foram-me apresentados e 
ficam arquivados nesta Serventia Notarial os documentos seguintes; a) Certidão de Pagamento do 
ITCD, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais aos 31/05/2012, com validade 
até 30/12/2012, recolhida a quantia de R$ 26.004,92, aos 07/05/2012, com a avaliação dos imóveis 
acima citados, totalizando em R$ 697.531,00, certifiéação n° 2012000094685720; li) Dispensada a 
apresentação da CND Estadual em virtude de liminar concedida na ADIN pelo TIMO sob o n° 
04410449-5 que suspendeu a eficácia do art.32 da Lei Estadual 14.699/03; c) Certidões expedidas 
pelos Ofícios de Registro de Imóveis Luz/MG, nos termos das quais não há inscrição de ônus real nem 
de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas ao imóvel constante da Matrícula 
15.921, Livro 2-BM, fls.171, expedida aos 20/09/2012; Certidões expedidas pelo Oficio de Registro de 
Imóveis de Luz, nos termos das quais não há inscrição de ônus reais nem de citação de iições reais ou 
pessoais reipersecutórias relativa ao imóvel descrito, A NÃO SER, Cédula Rural Piguoratieia e 
Hipotecária n° 40/01141-0, emitida por Fabiano Cardoso Necci, aos 11-02-2010, a tini ir do Banco do 
Brasil S.A., Ag. de Luz/MG, do valor de R$ 50.000,00, com vencimento para 15-11-2019, registrada 
neste cartório sob o n°6.311, livro 3-K, Ils. 79 e R-02, liv. 2-H, fls. 74, Mat. 2.344, com os bens dados 
em penhor cedular de PRIMEIRO GRAU e sem concorrência de terceiros, os animais a serem solvidos 
com o financiamento, estimados em 25 matrizes bovinas, para produção de leite, com idade média de 
50 meses, no valor de R$50.000,00, localizados na fazenda Camargos, lugar Águas claras, neste 
município de Luz/MG, de propriedade de Gugliemo Necci. Garante hipotecária: Em hipoteca cedular 
de PRIMEIRO GRAU, e sem concorrência de terceiros o imóvel rural denominado Fazenda 
Camargos, lugar Águas Claras, situado neste município de Luz/MG, com a área de 41.01,90 há, 
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n-gricuLnY 7 '.. - CRI sob e n" 2.344, R-01, livro 2-II, fls. 74, e posteriormente matriculada so 
14.740, I -i y.,  1 iIIG, Ils.144 c matricula 15.679, Livro 2-BL, fls. 195, expedidas aos 20/09/2W, 	..,,. 
i.. ertidõcs e \. -clapias pelo 2' Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG, nos termos das 
quais nac. há L:.a. , ição de 31111S real nem de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas 
ao 'imóvel ue.,criio, expedida aos 14/08/2012; d) Certidões Negativas de Feitos Ajuizados, expedidas 
pelà Justiça Lstadual da Comarca de Luz, em nome dos doadores, aos 18/09/2012; Certidões 
Nékativas de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis, Criminais, Fiscais e JEF (Cível e Criminal), 
einitida pelo TRF da 10  Região, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, em nome dos doadores, 
via, intemet, emitida aos 19/09/2012; e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em nome dos 
dáadores, certidões n° 8282181/2012 e 8282339/2012, expedidas aos 19/09/2012; I) CCIR do 
exercício de 2006/2007/2008/2009 sob o n° 06393209090, em nome de Guglielmo Necci, imóvel 
cai-Lastrado no INCRA sob o ri° 424.145.004.456-5, área total de 50,5000, módulo rural 37,2180, n° 
nulos rurais 1,33, módulo fiscal 35,0, n° de mod. Fiscais 1,4400, fr. min. de pare. 3,0; g) Certidão 
Negativa de iiebims em relação ao imposto sobre a propriedade territorial da Receita Federal, Nirf n° 
0.706.376-8. expedida aos 15/06/2012, código da certidão BD99.2540.6F39.ED17, com validade até 
1112/2012. Declaram os doadores sob as penas da Lei que os imóveis doados se enquadram nas , P 
condições estabelecidos no art.1° do Dec. Lei n° 1.958, de 09-09-82, portanto isentos de quitação para , 
corri o INSSIFUNRURAL. Nos termos do art.1°, §3° do Decreto Federal n° 93.240/86, declaram os 
doadores sob as penas da responsabilidade civil e penal que não existe nenhuma ação real ou pessoal 
reipersecutorsat. relativa aos imóveis e nenhum ônus reais incidente sobre os mesmos, conforme lhe 
faCiilta a insti ução n° 177/88, da Corregedoria de Justiça de Minas Gerais. EMITIDA A DOI. Assim o 
disseram, do que dou fé. Sendo lida esta escritura, as pessoas comparecentes, verificando sua 1 
confomildade, a outorgam, aceitam e assinain. Dispensadas as testemunhas neste instrumento nos ! 
termos da Lei Federal n° 6.952 de 06/11/1981. Eu, Ïnnrn,  Tabeliã do Serviço Notarial do 
Primeiro Oficio, que a digitei de seu contexto, dou fé e 1assino, encenando este ato. Doação: 
EMolumentos: R$ 4.851,83 — Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 2.240,13 — Total: R$ 7.091,96 — 
Coaigos• 1413-4/1412-6/1409-2/1408-4/1409-2/1412-6. Usufruto: Emolumentos: R$2.970,05— Taxa . , 	• 
de Fiscalização Judiciária: R$1.144,43— Total: R$4.114,48— Códigos:1409-2/1411-8/1409-2/1407- 
64 07-6/1406-8. Arquivamentos:45 Emolumentos:R$184,95,- Taxa de Fiscalização Judiciária: 
R$8,05— Total: R$243,00— Código:8101-8. Total Geral: R$11.449,44. Luz/MG, 21 de setembro de 
2012. Em tt" da verdade. Assinam.: Guglielmo Necci, Nair Cardoso Costa Necci, 
Fiola Cardoso 1, Fabiano: Cardeis° -Neeci;;Ana Flavia Cardoso Necci e P.p. Nilo Nezio 
Veies° de Morais. Trasladada a presente em 03 vias na qual foram apostos 04 selos padrões em cada , 
tuna, o selos referentes ao arquivamento foram divididos equitativamente. 
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
dispõe a Res.-TSE ng 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está quite com a 
Justiça Eleitoral na presente data . 

• Eleitor(a): FABIANO CARDOSO NECCI 

Inscrição: 1086 0139 0213 

Município: 47759 - LUZ 

Data de nascimento: 22/01/1975 

Filiação: - NAIR CARDOSO COSTA NECCI 
- GUGLIELMO NECCI 

Zona: 163 	Seção: 0018 

UF: MG 

Domicílio desde: 02/08/1993 

Certidão emitida às 16:45 em 01/04/2019 

Res.-TSE riQ 21.823/2004: 
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, 
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos 
ativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela justiça eleitoral e não 
tWitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, 
em Portugal, pelo estatuto da igualdade. • 

Esta certidão de quitação eleitoral  é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

P41Z.NZOP.ONE1.ARTS 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

LUZ 

CERTIDÃO CRIMINAL NEGATIVA 
(1_32.L 

o 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA PENAL nesta comarca, até a 
presente data, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: FABIANO CARDOSO NECCI 
CPF: 024.949.876-60 
RG: 6337511 
Nome pai: GUGLIELMO NECCI 
Nome mãe: NAIR CARDOSO COSTA NECCI 

Observações: 
Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de3 (três) meseflpós a sua expedição; 

_ 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

Certidão negativa emitida nos termos do inciso 1 do § 1° do art. 8° da Resolução 121/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

Certidão solicitada em:01 de Abfil dè 2019 às 16:44 

LUZ, 01 de Abril de 2019 às 16:44 

Código de Autenticação: 1904-0116-4429-0578-8651 

Para validar esta certidão, acene o sítio do TJMG (wmv.tjmg.jus.br) em Certidão Judiciai/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÂO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
dispõe a Res.-TSE nQ 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está quite com a 
Justiça Eleitoral na presente data . 

• Eleitor(a): FABIANO CARDOSO NECCI 

Inscrição: 1086 0139 0213 

Município: 47759 - LUZ 

Data de nascimento: 22/01/1975 

Filiação: - NAIR CARDOSO COSTA NECCI 
- GUGLIELMO NECCI 

Zona: 163 	Seção: 0018 

UF: MG 

Domicílio desde: 02/08/1993 

Certidão emitida às 16:45 em 01/04/2019 

Res.-TSE riQ 21.823/2004: 
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, 
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos 
riltivos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela justiça eleitoral e não 
Witidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, 
em Portugal, pelo estatuto da igualdade. 

Esta certidão de quitação eleitoral  é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

P41Z.NZOP.ONE1.ARTS 



   

ookcipé.-/ cle  
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (i) 

LUZ 	
t* 

• 
CERTIDÃO CRIMINAL NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA PENAL nesta comarca, até a 
presente data, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: FABIANO CARDOSO NECCI 
CPF: 024.949.876-60 
RG: 6337511 
Nome pai: GUGLIELMO NECCI 
Nome mãe: NAIR CARDOSO COSTA NECCI 

Observações: 
Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de (três) meses-"após a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

Certidão negativa emitida nos termos do inciso I do § 1° do art. 8° da Resolução 121/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

Certidão solicitada em'01 de Abril de 2019 às 16:44 

LUZ, 01 de Abril de 2019 às 16:44 

à Código de Autenticação: 1904-0116-4429-0578-8651 

Para validar esta certidão, acosse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão JudiciaVAUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Luz 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, NADA CONSTA em tramitaçâo contra: 

Nome: FABIANO ARDOSO NECCI 
CPF: 024.949.876-60 
RG: 6337511 
Nome pai: GUGLIELMO NECI 
Nome mãe: NAIR CARDOSO COSTA NECCI 

Observações: 
Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

Certidão solicitada em 01 de Abril de 2019 às 16:43 

LUZ, 01 de Abril de 2019 às 16:43 

Código de Autenticação: 1904-0116-4322-0568-0289 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judidal/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 

Eu, Fabiano Cardoso Necci, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 024.949.876-

60, residente e domiciliada à Rua Castro Mendes de Macedo, n°. 869, Senhora 

Aparecida, Luz/MG, DECLARO sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso 

V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 70, 

da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( 	) Sim 

( x ) Não 

Luz, 02 de Abril de 2.019. 

Fabiano Cardoso Necci 
CPF n.° 024.949.876-60 



5 -t 	dIe e 4 Safe 

N:Ç33LE:gg250 <-7~~ dianãe)12S t_20uadeaa gredo224dadeMeneo g)e. n uà 

e <AO 

AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, Fabiano Cardoso Necci, CPF n°. 024.949.876-60, proprietário da Fazenda 

Águas Claras, gue:tem área de 24,50,79 hectares (Matrícula n°. 15.679), localizada 

na Área de, Proteção Ambiental (APA) do Córrego da Velha, AUTORIZO a 

construção de 0,596 metros de cerca na formação florestal, visando preservar a 

área de preservação permanente (APP), perfazendo uma área de 2,1979 hectares, 

em atendimento ao Contrato de Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA — Operação 

1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da microbacia do Córrego 

da Velha — Projeto Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no 

Município de Luz/MG. 

Luz, 26 de abril de 2018. 

ano Cardoso Necci 
CPF n°. 024.949.876-60 
Fazenda Águas Claras 

à .  
)2e- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 
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Ficha para elaboração do Projeto Individual da Propriedade — PIP do Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha. 

no Município de Luz/MG". 

R _.._ __ _ _ 
Nome: Fabiano Cardoso Necci  Apelido: 

CPF: 024.949.876-60  RG/CI: M-6.337.511-SSP/MG Contato: (37) 9-9122-5875 

Endereço: Rua Castro Mendes de Macedo, 869, Casa — Senhora Aparecida — Luz/MG — 35.595-000 
DADOS DA PROPRIEDADE 

• Nome da Propriedade: Fazenda Aguas Claras Area total (Hectares): 24,50,79 ha. 

Coordenadas da propriedade: Longitude (UTM) / Latitude (UTM)• 

Documento de ocupação da terra: 15.679  
CAR: ( )Sim ( 	)Não. 	 N°. do CAR: 
Roteiro de Acesso: Rodovia Luz a Córrego Danta, km 07. 
Histórico de uso do solo: Pastagem.  

ENQUADRAMENTO 
Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas ciliares 	• 

Coordenadas DATUM UTM 23K — WGS 84 

Quantidade (km) 
Ponto Inicial Ponto Final 

Easting Northing Easting Northing 

0,596 421822.5291  7810118.1509 ,- 421604.0039 7809601.0761 

Outras informações: 

Luz, a9G de 

 

Declaro de acordo com a imp ntação 	intervenções acima. 

eCt  

de 201 e 

Produtor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.036/0001-70 
RUA 16 DE MARÇO, 172— CENTRO - LUZ — MG 

FONE: (037)3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35595-000 Emiti: meioambiente@luz.mg.gov.br  

4.4.„ 



ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 002/2019 

CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROJETO 
"PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA NO MUNICÍPIO DE 
LUZJMG". 

CARLOS PAULINELLI RABELO 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N°  do CPF: 108.627.576-49 

Nome: CARLOS PAULINELLI RABELO 

Data de Nascimento: 08/05/1946 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 09:52:45 do dia 02/04/2019 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 1DB1.615E.3ACE.7082 

Este documento não substitui o ILEprovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB no  1.548, de 13/02/2015.) 



Emissão de 20  via de Certidão 

Participe I Serviços 	Legislação 

02/04/2019 

BRASIL Acesso à informação 

RéceitiNdért 

OGPrff 

PO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À [ÁVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CARLOS PAULINELLI RABELO 
CPF: 108.627.576-49 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:18:44 do dia 29103/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até-25/09/2M9._ - 
Código de controle da certidão: D388.5FD6.CA43.7612 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

 

Nova Consulta 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 	, 

* _. 
.- 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 	\ 

02/04/2019 	 t 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
,01/07/2019—i. 

NOME: CARLOS PAULINELLI RABELO 

CNP3/CPF: 108.627.576-49 

LOGRADOURO: FAZENDA COQUEIROS NÚMERO: S/No. 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 35595000 

DISTRITO/POVOADO: — MUNICÍPIO: LUZ UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo adiria identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITC43, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empres-a, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br  

=> Empresas a Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000325232971 

• 

tnansrtai.j 

02/0412019 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 
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Data: 11/04/2019 10n 9imasn 
Número 	Validade 
902 171i/05/201i) 

rJADA CONSTA 

Comprovação Junto à 	Finalidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Aviso 	  

rSem  débitos pendentes até a presente data. g_  

Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / Razão Social 	  

CARLOS PAULINELLI RABELO CPF: 10862757649 
	À 

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

	 Inscrição 	  

Contribuinte: CARLOS PAUUNELU RABELO 
Endereço: Avenida LAERTON PAULINELLL 249- Bairro MONSENHOR PARREIRAS - CEP 35.595-000 

• 

  

  

  

Código de Controle 	 

1 	
VVTZ3RSIOMCLHEM1 

 

 

A validade do documento pode ser consultada no sue da prefeitura por meio do código de controle informado 

Luz (MG), 11 de Abrrl de 2019 

Avenida Lavrem Paulinoll, 153- Momsonhor Parreira 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CARLOS PAULINELLI RABELO 
CPF: 108.627.576-49 
Certidão n°: 170244158/2019 
Expedição: 02/04/20.19, às 09:51:37 
Validade: CS/OS/2019 '-- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CARLOS PAULINELLI RABELO, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 108.627.576-49, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

a 
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Watt Estiduid 062.322115.0087 	Série: 01 	ME: 104147783 Av.Urinam 1200 • 17•Andar -Ma Al 
.Controle: &alo NosSono . CEP 30.190-131  
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! 	Datas do Leitura 	ri-Clciiiiidade Terifári: 

C ENTRO  
LUZ - MG 

1 
. 1.744.  Tarifa .Convencional CEP: 35595-000 
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Tipo de iledIcto 	1 Leitura Acionei i Leitura Atual I Constante de 1~0o I Cèneinno 

II 

1 Energia kWh 	.08415 	1  89205 	
1 

2790 i  

VALORES FATURADOS 
Descrição 	 Quantidade 	Pfeço 	Valor (RE)  
Energia Elétrica kWh 	 2790 	0,52732991 	147123 ' 

ENCARGOS/COBRANÇAS 
Descrição 	 Valor Rã  
OU. recálculo tarifa integral 
SOS do Calcar- Divinópolis 	

85300:0501 

TARIFAS APLICÁDAS(Sem impostos) 
Energia Elétrica kWh 	 0,41079000 

' 	ABATIMENTOS E DEVOLUÇÔES . . 
491.18 Subsídio tarifa líquida 	 . 

Compensação DICRI mensal - 01/2019 	
. . 	 • 20.07 

CPE.108 827 57.13-49 
RESERVADO AO FISCO 

F-----—P-W-aglê8A441finaNtisilt5982S348M2 	A PAGAR 

___MAR/20.12 	1 	76/04/20.19 	I 	R6 _16A0 49 	 
10A S 	 2101,74 	 18 	 R$378,31 PASEP 
CONNS 	 1135,58 	 0.7 	 R$ 14,70 

Histórico Aa..Rh543inice 	 REAVESOEE ~Mc VeitcrOAPPOUtommeees  
3.4 

Consumo 	Media 	Dias de Mês/Ano 	kVA 	tIVINdla 	Falaram. 
FEV/19 	2439 	76,21 	32 
JAW19 	209 	94,16 	31 
DEZ/18 	2925 	IRA 	28 
NOV/I8 	2931 	122,12 	24 
011018 	1878 	58,68 	32 
SEI/IS 	3081 	98.74 	31 
A601113 	3053 	98,49 	31 
JU1/10 	2812 	96,96 	29 
JUW18 	29W 	95.70 	31 	E 
14A1/18 	2969 	98,98 	30 
Aff1/18 	25111 	63,38 	90 
MANIO-3033 - . 	.119,32 - - • - 28 

Tinta ajaule calma Res Anula' 2.316, de 22/0/2018. 
Pela legf)agio Iribuleria, os descontos a que se refile o Deueto Federal 7.891/13 também Integram a 
base de calculo do ICMS, PASEP e COTINS. 
FEW2019 8and. Verde -  MAR/2019 Bani. Vinde 	' 
Coa. ART 7 e 8 da RIM 501/2013, doações e cobranças de terceiros portem ser GANCHADAS através do telefone 111. 
Considerar cela fiscal caiada apõe débito em ma cit. 
O pagamento desta cota do quita débitos anteriores. Para estes, estio saletas penalidades legais 

ENDEREÇO RURAL - INSTALACAO: 3001504087 
FAZ DO COQUEIRO 

LUZ - MO/ CEP: 35595-000 
... 	. 	. 	. 

 
 

	

ceolGo ceirre i 	VENCIMENTO 	TOTAL À riAGAR ajlAIG AUTOCIATEZ) I 

000015040876 	26/04/2019 	0$ 1640,49 

	

DÉ TO Ur MÁ IC REFERDnEk_MAR/20 N à "ALAS   30 	O 	_- 
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5 

14.734 MATRICULA N° 

Imóve/  Pagamento que se faz ao condômino Carlos Paulinelli Rabelo — Haverá este uma gleba de terreno rural com a 

érea de 239,25,90  hectares (duzentos e trinta e nove hectares, vinte e cinco ares e noventa tentares), situado neste 
município de Luz/MG, doravante denominada "Fazenda Coqueiros", contendo acessões artificiais, e o memorial 
descritivo elaborado pelo Técnico Agrícola Pedro ~o Paolinelli Ivlarçolla Jacques, CltEA/MG 22.342/TD, 
ART n° 1-51292230, dentro do seguinte círculo divisório: "A medição teve inicio em uru cento de cerca de divisa com 
a Sra. Maria de Fátima Ghader, a beira do Córrego Santana, de divisa com o Sr. Antonio Paulinelli Sobrinho, de 
coordenada X - 0420708 Y - 721 1540, segue-se a cerca de divisa com todas as suas voltas por 115,40 m (cento e 
quinze metros e quarenta centímetros) até a coordenada X - 0420610 Y 7211475, de divisa com o Sr. Carlos Alves 
Pereira, onde continuemos o córrego por mais 59,30 m (cinqüenta e nove metros e trinta centímetros), a partir daí 
segue-se a cerca de divisa por 1.159,24 m (um mil e cento e cinqüenta e nove metros e vinte e quatro centímetros), até 
a coordenada X - 0419730 Y - 7811042, de divisa com o Sr. João Caetano do Couto, onde vira-se a direita e seguindo a 
Celta de divisa por L089,41 ni (um mil e oitenta e nove metros e quarenta e um centímetros) ate a coordenada X - 

a 0418727 Y - 7811430, de divisa com o Sr Rafael Bebia. onde vira-se a direita novamente e seguindo a cerca de divisa 
Ir por 1.163,46 rn (um mil e cento e sessenta e três metros e quarenta e seis centímetros) ate a coordenada X - 0418450 Y 

- 78125641. onde encontramos o açude do Córrego da Velha, ande vira-se a direita e seguindo a jusante por 335,72 m 
(trezentos e trinta e cinco metros e setenta e dois centímetros) de coordenada X - 0418748 Y - 7812655, neste ponto 
deixamos o córrego e a esquerda seguimos a cerca de divisa novamente por mais 523,64 m (quinhentos e vinte e tres 
metros e sessenta e quatro centímetros) até a coordenada X - 0419061 Y - 78132624 e divisa com a Rodovia BR. 262, 
onde vira-se direita e seguind4 a margem da estrada por 228,02m (duzentos e vinte e oito metros e dois centímetros) até 
a coordenada X -0419286 Y 7813225 chegando a divisa novamente da Sra Maria de Fátima Ghader, onde vira-se a 
direita e seguindo a divisa a margem da estrada intata de acesso a propriedade com todas as suas voltas por 597,15 m 
(quinhentos e noventa e sete tintins e quinze centímetros) ate a coordenada X - 0419416 Y - 7812430, onde deixamos 
a estrada e seguimos a di:visa)ior mais 287,12 m (duzentos e oitenta e sete metros e doze centímetros) até o Córrego da 
Velha, onde seguindo a jusadte do córrego com todas as suas voltas por 818,48 m (oitocentos e dezoito metros e 
quarenta e oito centímetros) ate a coordenada X - 0420360 Y - 7812377, onde deixamos o córrego e seguimos agora a 
cerca de divisa por 996,49 nji: (novecentos e noventa e seis metros e sessenta e nove centímetros) até a coordenada 
inicial X - 0420798 Y 7241540, onde teve início a esta descrição". Imóvel cadastrado no INCRA sob o n° 
424.145.000.442-3, área.iotal989,5, mod. fiscal 35,0, FIAP 3,0, e na Receita Federal sob o na 1.435.678-3, área total 
239,3, tudo em nome de CE405 Paulinelli Rabelo. Apresentada a Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural, 
emitida aos 22.07:2010 e, 'o CCTR de 2006/2007/2008/2009. Consta da escritura: "Declararam os outorgantes 

a reciprocamente outorgados que o imóvel se enquadra nas condições estabelecidas no art 1° do Dec. Lei n° 1.958182, 

lu" portanto isento de quitação para com o INSS/FUNRLTRAL; que não existe nenhuma ação real ou pessoal 
reipersecutória relativas .ao imóvel, bem como nenhum ônus real incidente sobre o mesmo. Apresentadas as certidões 
negatiVas de ônus reais 'a ações reais ou pessoais reipersecuténias incidentes sobre o imóvel; certidão de regi o do 
imóvel; certidões negativas de feitos ajuizados contra os outorgantes/outorgados; certidões conjuntas nega v s de 
débitos relativos rios tiibutos federais e à divida ativa da União, relativas aos outorgantes/outorgados; ertidões 
negativas de distribuição e ações e execuções cíveis, criminais, fiscais e JEF (cível e criminal), rebati as aos 
outorgantes/outorgidos, exigidas na Lei n` 7.433/85. Dispensada a apresenta( da mu Estadual em 

is a eficácia do Art. 32 
divorciado, produt 

de de LuzJMG 
GHADER, brasil 

e .domicilia 
egistro anterior 1 

$15,74— Códig 

c 

liminar, concedida pelo TIMG na AD1N n° 1.0000.04.410.449-5/000 que su 
Estadual tf 14.699/03". Proprietários: CARLOS PAULINELLI RABELO, 
n` 108,627.576-49 e RG n MG-328.096-SSP/MG, residente e domiciliado rue 
Evangelista de Rezende, 	73, Centro, CEP 35595-000; MARIA DE EA 
produtora rural. CPF n' 904.824.096-49 e RG n° MG-274.219-SSP/MG, 
Luz/MG, na Rua Antonio Gomes de Macedo, rt` 267, Centro, CEP 35595-000 
84. Emols. — R$11,30 — Recompe — R$0,68 — Tx. Pise. Jud. —R$3,76 — Total 
Luz, 26 de julho de 2010. 	 O Oficial 

R-01-14.734.  Prot n° 34.260, em 26-07-2010. Adquirente-condômino: C 
brasileiro, divorciado, produtor rural, CPF n 108.627.576-49 e RG n° MG-328.09 SSP/MG, residente e domiciliado 
nesta cidade de Luz/MG, na Praça Marcos Evangelista de Rezende, :C 73, Centro, a 35595-000. Titulo: Divisão 
Amigável. Forma: Escritura pública lavrada aos 22 de julho de 2010, às fls. 177/179, do livro n° 156, pelo Serviço 



,. 
‘. ' .NRIffiariM T Oficio desta Comarca. Imóvel recebido na divisão exatamente ara- 

dia-amando. Valor do Contrato: R$271.465,00. Condições: Não consta. 
matricula. Dou fé. Emols. - R$1.000,23 - Recorape - R$60,01 - Ta. Esc. 
Código - 4519-5. 

O Oficial 
Luz, 

Regi 
Jud. 

cima se acha matticidado a 
o arderia( menciotonlo/ta ref 

y . 1  587,43 - Totalatt$1.647 
ii, de 	lio de 2010;; ' 	 __a...0e  

ali 
"6 
- 

Mino 
— 

R-02-14.734. Prot ri' 34.325, em 06-08-2010. CÉDULA RURAL n' 7969-2. Emitente: Gados 1HPOTEC- 
Crédito de Luz Ltda. - SICOOB CREDILUZ, raulinelli Rabelo, elti. n' 108.627.57-49. Credor Cooperativa de 

-2,Trksaff n' 25.536.764/0001-27. Data e Lugar da tini:saca Emitida nesta cidade de 	nzaVIG, aos 06 de agosto de 
2010. Valor do crédito deferido: R$50.000.00. Data do vencimento: 02 de agosto de 2012. Forma de pagamento, 
exatamente conforme consta da cédula respectiva. Taxa de juros: 6,75% a.a. e o que mais consta da referida cédula. O 
crédito deferido destina-se ao investimento pecuário para aquisição de bovinos. Garantia Hipotecária: Em Hipoteca 
reclular de PRIMEIRO GRAU o imóvel rural de propriedade do emitente, situado neste município de Luzilit, 
denominado Fazenda Coqueiros, com a área de 239,25,90 ha, matriculado neste CRI sob o ti' 14.734, R-01,1ivro 2- 
BG, fls. 138. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula 
respectiva, para todos os.  fins, arquivada unia via era cartório. A cédula foi também registrada nesta data, no livro 3-R, 
fl5. 153v, sob o ri' 6.458. Dou fé, 	 L 	06 de agosto de 2010 

A Escrevente Autoriza ,a_.... • na 	e 	a 	ken 	' 
1, 	ler 	Nb. 

''- 	.....4. Prot. if 35•77, em 13-08-2011. CEDULA RURAL "TP-OTECARLa a- 	Emitente: Cario': 
Paulinelli Rebelo, c:PF tf 108.627.576-4 	Credora: - Cooperativa de Credito de Luz Ltda., SICOOB CRWrILLUZ, 
CITP11141-  r." 25.536.164/0001-27. Data e Lugar da Emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG. ao'. 02. de asaste de 
2011. Valor da crédito deferida: R.$40.000.00. Data ao vencimento: ló de julho de 2012. Fartua de paarnento, 
exatamente conforme consta da cédula respectiva. Taxa de juros: 625% a.a. e o que mais consta da referida 'cédula. n 
credito deferido destina-se a ehsteio pecuário para aquisição de instintos e prestações de serviços. Garantia Hipotecária: 
Em  Hipoteca eeduter de SEG-fr.:MO GR-4.15, o imóvel glinl de propriedade do praitaata aimada nata, ta`a5aiiaaaa ria  
Luzi-SIG, denominado Fazenda Coqueiros, com a área de 23925,90 ha, matriculado mete CR1. sob o n°14224. F.-01, 
livro 2-BG. fls. 138. Ficam faze' acto parte integraite. alaste registro, todas as clausulas e condições constantes da cécinla 

par-  todos cs fins:souitasia. uma via em gaiteira. A cedula foi também registrada nesta data, no livro 3-L, 
115v, =qb o a' 6,533, Doure. Luz.de agosto de '3011 	 t` 	 A Escrevente Autorizad ii,,„ 	xx) 	

clamovs 
 

  
R44-14.734. Pr 	d.  37.699, em 18-01-2012. SITLA RURAL HIPOTECARIA n° 2176620. Emitente: Carlos 
Paul'nelli Rabelo, CP.Fin° 108.621576-49. Credor Cooperativa de Credito de Luz Tida. - SICOOB CREDILUZ, 
Z.,-NPIaliF n' 25.536.764/0001-27 Data e Tratar  da Emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 17 de janeiro de 
2012. Valor do credite Ore:ido: R$12.000.00. Data do vencimento: 03 de dezembro de 2013. numa de pagamento, 
exatamente conforme consta de cédula respectiva. Taxa de juros: 6,75% a.a. e o que mais consta da referida cédula. O 
credito deferido destina-s4 a investimento pecuário para aquisição de bovinos. Garantia Hipotecaria: Em HIPOTECA 
caatular de TER-C.TEMO GRAU, tuna gleba de terreno rural, com área de 239,25,90 hectares, anilada no nmnicipio de 

za.MG, denominada Fazenda Coqueiros, contendo acessões artificiais, matriculado neste CRI sob o n'14.734, E4n, 
livro 2-BG, [Is. 1381, capotado no INCRA sob o n° 424.145.000.442-3. Ficam fazendo parte integrante deste registo, 
todas as cláusulas a condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada uma via em cartório. A 
cédula foi também teMM-ada nesta data,mo livro 3-11, fls. 31v, sob o tic.  7.0 	.Don fé 	 
f 117,  18 de janeiro de.  2011 	 A. Escrevente Autorizada, Trakaajtak 

\--) R-05-14:734. Prot. n' 33.559, am 31-05-2012. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRLti Paulitaelli Rabelo, CPF tic.  108.627.5'76-49. Credora: Cooperativa de 
ÍNPIIMF n‘ 25.536:76443001-27. 

1f 2.130.002. Emitente: Carlos 
Credito de Laia  Ltda., Saccio$ r.REDILUZ, 

Data e rnaar  da Emissão-. Emitida nesta cidade 
2012. Valor da credito deferido: R$15.000,00. Data dn veneiraentn: 19 de novembro 
exatamente conforme consta da cédula respectiva. Taxa de juras: 21,6994% a.a. 
O c-rédito defendo destina-se co que 

-de de Luz/MG, aos ?,0maio de 
de 2012.. Forma de pagamento, 
mais consta da referida cédula. 

a custeio pecuario. Garantia Hipotecária: 
unia gleba de terreno Em HIPOTECA 

do 
cedule de QUARTO GRAU, 

situado neste Município de emitente, rural, com área de 239,25,90 hectare:, de propriedade 
LuzYMG, dutorninado Fazenda Coqueiros, contendo acessões artifiziais. matriculado neste CRI sob on '14.734 R-01 irvre2-BG, Es. 238, na 'Mor d& R$2.000.000,0n_ . Pie= fazendo parte Sagram& deste registra, todas RS cláusulas I: 

constante: 011..74eriteiS2 

nesta

eo 

no 
iciendoulagryets_viia5cfiv,a:,7,psaorba 0 	.,?s44tirt0uarrivada uma na em cartório. A cédula foi também 

Luz„ 31 de maio de 2012. 	, 	A Esta vente Autorizada tyvytk patickf  ct. 	 4 	' r qo'I3 

tinua n c liv 	-BM, fls. 198 - 
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• 

• 

14.734 	(Continuaçáo da Matricula e 14.734 	, fls.138). 

R-06-14.734.  Prot. te 38.758, em 10-07-2012. CÉDULA RURAL HIPOTECARIA n° 2.176620. Emitente: Carlos 
Peulinelli Rabelo, CPF n° 108.627.576-49. Credora: Cooperativa de Crédito de Luz Ltda., SICOOB CREDILUZ„ 
CNPI/ME ri' 25.536.764(0001-27. Data e Lugar da Emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 03 de julho de 
2012. Valor do crédito deferido: Rt12..000,00. Data do vencimento: 03 de junho de 2013 	Forma de pagamento, 
exatamente conforme consta da cédula respectiva. Taxa de juros: 625% a.a. e o que mais consta da referida cédula. O 
crédito deferido destina-se a custeio pecuário para aquisiçáo de insumos e prestaçao de serviços. Garantia Hipotecária: 
Em HIPOTECA cedular de QUINTO GRAU, uma gleba de terreno rural, com área de 239,25,90 hectares, de 
propriedade do emitente, situada neste Município de Luz/1VJG, denominada Fazenda Coqueiros, contendo acessões 
artificiais, matriculado neste CRI sob o o° 14.734, R-01, livro 2-BG, fls. 138. Ficam fazendo parte integrante deste 
registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada uma via em 
cartório. A cédula foi também registrada neste data, no livro 3-M, As. 	, sob o zie 7.201. 1) 
Luz, 10 de junho de 2012. 	 A Escrevente Autorizada 	Mn{ —>C1.42...CLria, 

AV-07-14.734.  Prot. n°38.971, em 07-08-2012. CANCELAMENTO DE MligetA. Nos termos da autonzaçâo dada 
pelo credor hipotecário, datada de 0748-2012, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o a' R-
03, AUL 14.734  livro 2-BG, fls.138, ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ânus, 
arquivada dita autorizaçáo em cartório. Dou fé. 	 Luz.,ffl de ygo o de 201- 

A Escrevente Autorizada,1 /44-~t 

R-4JS-14.734.  Aot n' 38.972, em 07-0S-2012. CÉDULA RURAL 1313PG.TECARLA no 109507. Emitente: Carlos 
Paulinelli Rabelo, 1_,Pti n° 408.627.576-49. Credora: Cooperativa de Crédito de Luz Ltda., SICOOB CREDILUZ, 
CNP:UME n' 25.536.764/0001-27. Data e Ligar da Emissào: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 06 de agosto de 
2012. Valor do créditd detsido: R$40.000,00. Data do vencimento: 01 de agosto de 2014. Forma de pagamento, 
exatamente conforme constai da cédula respectiva. Taxa de juros: 5,50% a.a. e o que mais consta da referida cédula. O 
crédito deferido destinaise a' investimento pecuário para aquisição de bovinos. Garantia Hipotecária: Em MCPOTECA 
cedular de QUINTO Gitail uma gleba de terreno rural, com área de 239,25,90 hectares, de propriedade do emitente, 
situada neste Iviunicipici'de "Luz/MG., denominada Fazenda Coqueiros, contendo acessões artificiais, matriculado neste 
CRI sob o n` 14.734;1k-014,  livro 2-BG, lis. 138. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e 
condições constantes ti cédida respectiva, para todos os fins, arquivada uma 'a em cartono. Á cédula foi também 

Luz, 07 de agosto.cle 20i2. 
registrada nesta data, nâivit 3-M, fls. 139v, sob o n°7230. Dou fét eni,mA, 	

A  A Escrevente Autorizada 	 rzt 

11-09-14.734.  Piot d38.983, em 09-08-2012. CÉDULA RURAL EITO 	n° 2.181.487. Emitente: Carlos 
Paulinelli Rabelk CPF n° 108.627.576-49. Credora: Cooperativa de Crédito de Luz Ltda., SICOOB CREDILUZ, 
C.NPITMF n' 25;536764/0001-27. Data e Lugar da Emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 09 de agosto de 
2012. Valor do iCrédilo deferido: R$18.000,00. Data do vencimento: 10 de fevereiro de 2013. Fof1/12 de pagamento, 
exatamente cor me consta da cédula respectiva. Taxa de juros: 21,6994% a.a. e o que mais consta da referida cédula: 
O crédito deferitto destina-se a custeio pecuário. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA de SEXTO GRAU, 1/232 gleba 
de terreno anal;  com área de 239,25,90 hectares, de propriedade do emitente, situada neste Município de LuzIMG, 
denominada Fazenda Coqueiros, contendo acessões artificiais, matriculado neste CRI sob o a? 14.734. R-01, fino 2-
BG, fls. 138, avaliado em R$0..392.900,00. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todos as cláusulas e 
condições constantes da cédula respectiva, para tudos os fins, arquivada uma via em cartório. A cédula foi também 
registrada nesta data, no livro 3-M, lis. 141, sob o n°7233. Dou 
'Luz, 09 de agosto de 2012. 	

fé. tenty.y4 	 
A Escrevente Autorizada 	  

11-10-14.734.  Prot. a? 39.038, em 21-08-2012. CEDULA RURAL IMPO 	n° 2.181.638. Emitente: Carlos 
Paulinelli Rebelo;  CPF -n° 108.627.576-49. Credora: Cooperativa de Crédito de Luz Ltda., SICOOB CREDILUZ, 
CNPliMF a? 25.536.764;0001-27. Data e Lugar da Emissão: ainda nesta cidade de Luz(MG, aos 21 de agosto de 
2012. V210f do crédito deferido: RP.5.000,00. Data do vemin2ento: 16 de fevereiro de 2013. Forme de pagamento, 
exatamente conforme consta da cédula respectiva. Taxa de juros: 21,6994% a.a. e o que mais consta da referida cédula. 
O crédito deferido destina-se a custeio pecuatio. Garantia rEpotecatia: Em DIPorecA Se SÉTIMO MAU, uma gleba 



",...„ 	é:e:dreno rural„ com érea 42  39,25,90 hectares, de propriedade do emitente, situada neste Município de Luz/MG, 
denominada Fazenda Coqueiros, comendo acessões artificiais, matriculado neste CRI sob o n* 14.734, R:01, livro. 2-BG, fiz. 138, avaliado em R92.392.590,00. Firam fazendo parte integrante deste registro, todas as denudas e condições constantes tia cédula respectiva,.para todos os fins, arquivada 	via em cartono. A cédula foi também registrada nesta data, no livro 3-M, lis. 146v, sob o tf 7.144. Dou fé 

; 21 de agosto de 2012 	 A Escrevente Autorizada_ 

R-11-14.734.  I1/401. 	39.4 
ulinelli Rabeio, CPF & 108.627.576-49. Credora: Cooperativa de Crédito de Luz Ltda. - SICOOB CREDWITZ, 

CNPIÍMF n' 25.536.76443001-27. Data e Lugar da ernissao: Emitida nesta cidade de LtraMG, aos 22 de outubro de 
2012.. Vaiar do credite defendo: R$28.000,00. Data do vefleirsipnto: 01 de outubro de 2013. FolOak de pagamento_ 
exatamente conforme consta da cédula respectiva. Taxa de juros: 21,6994% a.a..e o que mais consta da referida cédula. 
- crédito deferido desfita-se à custeio pecuário a ser realizado no imóvel denominado Frenda Coqueiro. Güntlii2 
Hipoteca:ia: Em HIPOTECA cedida! de OITAVO GRAU uma gleba de terreno mral com área de 21925,90 hectares, 

Unida neste municipio de Luz-MG, denominado fazenda Coqueiros_ contendo acessões artificiais, matriculado neste 
OU sob o o' 14.734, avaliado em RV.392.590,00. Ficam fazendo pane integrante deste registro, todas as clausulas o 
condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada uma via em cartório. A cédula foi também 
registrada nesta data, no livro 3-N, fir. 006v, sob o if 7.364. Dou  	

TI de noventa de 2012. 	 A Escrevente Autorizada_ cÂkQyOjkfll Ânen'w 	 

R-1/-14.734. Prot. ri' 40.224, em 1142-2012. CÉDULA  RURAL 113POTEC.ARLA n' 114181. Emitente: Carlos 
Paulinefli Rabalo, CPF a' 108.627.57649. Credora: Cooperativa. de Crédito de Luz Ltda., SICOOB CREDILUZ, 
CNPIME n' 25.536.7641001-27. Data e Lugar da Ernissaó: Emitida nesta cidade. de Luzi-MG, aos 18 de dezembro de 
2012. Valor do credito deferido: R$30.000,00. Data do vencimento: 28 de novendtro de 2014 FDIM32 de pagamento, 
exatamente conforme constada cédula respectiva. Taxa de juros: 5,50% a.a, e o que mais consta da referida cédula. O 
crédito-  deferido destina-se á investimento pecuário para aquisiçao de bovinos. Garantia Efipotecaria: Em HIPOTECA 
redular de NONO GRAU,: o imóvel rural de propriedade do emitente, situado neste Município de Luz/MG, 
denominado Fawnda Cegueiras, com a área de 239,2530 lia, matriculado neste CRI sob o a' 14.734, R-01, fivro 2-
BG, fls. 138. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula 
respectiva, para fiados os.. lin& arquivada uma via em cartório. À cédula foi também registrada nesta data, no livro 3-N, 

E. 29, 50b, 0 If 7.409. Dou 	 Luz, de dez4nbro de 2012 
Escrevaine Autorizada 

1
-14;734 Prot. n'42.5".38.„ em 30-09-2013. CANCELAMENTO DE BAFO CA_ Nos termos da autorizaçao dada 

pelo credor hipoteçario:,;tfatada de 27439-21.715, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o.  ti' R- . 	.. a' 	.14.734, livro 2-BiGT  fls.138., ficando em conseqüe- ancia, o imóvel acima matriculado, livre desse ânus, 
arquivada dita autorizaçÃo aná cartório. Dou fé. Ecoais. -R$11,25 -Reco-lupe -R50.67 -Taxa de 'Piso. Ind. --R.$3,75 
- Total -- R$15 ;57 H Coili'go - 413E-8. 	 Luz, 3,q, de e.  uva de 201 

A Escrevente AMorizarta, gr./m4,7rà.eu.ehttk 
iuj  A7 t14-14.734. Prtit. nt 42.539, em 3C-09-0513. CANCELAMEihrre DE ii.VCIECA. Nos temnis Là autonzaçio dada pelo credor hipoteCário., datada de 27-09-2013, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o

frS, Mak. 14.13-4.1.11vro 2-BG, fis.135, ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre_ desse 'ônus, 
arquivada ;fita autorizarão. tia cartono. Dou fé. Erants. - R$11,25 - Reco:ima - R$0,67 - Tax.a de Enc. Iud.- R$3,75 
- Total - .RSia-,67 - Código - 411641 	 Luz, 10 de 

f yy se) 
t tiro de 2011 	  
1;.3.kcct  J- Á Escrevente Autorizada  0, yz., 	-,„„... 	 

Attit-44.73.4. Aut. n 42.543, em 3049-2(t13. 
CANCELA~CDEESPOTECA. Nos termos da autolizaçao dada 

pelo credor hipotecário, datada de 27-09-2013, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o ra" R-
06. Mar. 14.7.34, livro 2-BM, Ils.195, ficandoem conseqüencia, o imóvel acima matriculado, livre desse ânus, 
ai-cri:asila dita cutiarização era canário. Dou fé. Emelt. . - R$1125 - Reconme - R10,67 - Taxa de Fis.c. Tua.- R1375 - Total - R.V5.67 - Código - 4114-8: 	 Luz, 30 de setembro de 2011 

A Escrevente Autorizada, Z6ria,i4 	.  

V-16-14.734. /int 11'42.541, em 3049-2813. CANCELare DERW 1E01 Nos termos da autonzaçao dada pelo credor hipotecáiio, datada 27-09-2013, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca adura registrada sob o ire R- 

- CONTINUA NO LIVRO 2- BS- FES. 124 - 
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1111W 
MATRICULA N" 	

14.734 	(Continuação da Mattirtula. n°  14.734W as .19R) . 

'99, Mat. 1.4.734 livro 2-BM, B.s.1.9%, Urrado Era consatjáintia, o irotrael atirar, maliicialado, livre Une %Irais, 
srquivada dita auterizaçile en cartório. Deu fé. Emelt — S.51125 — Recorrige — R110,67 - Taxa de Fixa. 
— Total. — ft$15,67— Cridigo — 4136'41. 	 Lu; ')..9 de set rubro de 20f 	 

A Escrevente Autorizada Ur/VR.4 

Tu'!. — R$3,75 

AV-17-I4.734. ftot n°42.542, em 3049-2813. CANCM/212ENTODEI:unisr7Eer4. Nos termos da 	dada autorizaçifo 
pelo credor hipotecário, datada de 27-09-2013. foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o n° R- 
A, Mai. 14.734. livro 2-BM, fis.198, ficando em consenencia, o imóvel acima matriculado, livre desse anus, 
arquivada dits auterizaçõe utt cartório. Deu fé. Eavits. — R$11,25 — PJ?.•401241e. — R%0$57 
- .rotai — ft$1,,N7 - U..iiflie.o .-.4136.8. 	 Luz, 719, de setembro 

A Eccrevente Autorizada W.e.-nrr-Jxu-tuittc, 

	

- Taxe (te. Fite. Rul. — R. 	,2l 
de 20f5. 	

R-1E-14.754. Bot.. n° 42.543, em 3049-231.3. CÉDULA RURAL HIPOTECAM 	106635. Emitente n° 	 e Fiel 
Depositário: Carlos Parilinelli Rabelo, CPF n° 108.627.576-49. Credora: 
MCOOB CitEDILIJZ. C.N.PWF rit 23.536.764Mh1-27. Data e Lugar da Emissão: 
aes 26 4.t vitral:10 de. 2013. Valor do eérli.to  definido. R.,555.000,00. Data da 
Forma de pagamento;  exatamente conforme corista da cédula respectiva. Tfitift 
da referida cédula. Ct créaSto deferido destina-se a investimento pecuário para 
Hipotecária: Em HIPOTECk•cedular de QUINTO GRAU, o imóvel rural de 
Ilmtnicipio cie Luziliões. derunninado Fazenda Coqueiros. com  .a área de 239,25,90 
142:34;  E-01, livro 2-BG, fls. 138 	Ficam fazendo parte integrante deste registro, 
constantes da cedida respectiya. para todos os fins, arquivada uma via em canoro./1. 
nesta data, no livro 3-0, fls. flv, sob o rr 7.779. Dou fé. 	Luz, Ah de se . 	, 

., 	 Escrevente Autorizada Wirfp-rr:r0CalLtiók .. 	i• 

Cooperativa de Crédito de Ti".  Ltda., 
'Emitirás nesta Cidade tteLuzdIVIG, 

vroaciate.nlir. 02 de saterahre de. 2015. 
de juros: 5,50% n. e o que mais consta 

aquisiçio de semoventes. Garantia 
propriedade do emitente, situado neste 

ha, matriculado neste CRI sob o? 
todas as cláusulas e condições 

cedufa foi tamtnim registrada 
embro de 20 3 	 

/ 
ri' 	II 

AV-19-14.734. Prot. n" 47.053,, em 23-94-2015. AVERBAÇÃO PREMONITORIA. Nos termos do Art. 615-A da Lei 
n° 11.382/2006 que alteróu o r.érdigo de Processo Civil Brasileiro, relativo ao Processo de Execução e conforme foi 
requerido em 20.04.2015p juntada Certidão C,omprobatória do Ajuizarnento de Execução exp. pela Secretaria do Juizo 
desta Comarca em ]6.04401)", para constar que tramita perante a Vara única desta Comarca, uma Ação de Execução 
distribuída em 11.11.2014, Pnbeesso n°0388.14.002749-O, sendo exequente CRED1LUZ Cooperativa de Crédito de 
Luz Ltda., e execlitadoq Carlos Paulinelli Rabelo, CPF n" 108.627.576-49; Dilson Arantes Gomes, CPF n° , 
522.408.866-68 c Taycirs, Ghader, CPF n° 016.697.536-20, sendo o valor de R$510.005,51; tudo conforme foi 
requerido, arquivados doqumentos em Cartório. Dou fé. Ernols. — R$12,25 — Recompe — R$0,73 — Tx. Fisc. Jud. — 
R$4,08.— Total — R$17,06 — Código — 4135-0. 	 br  de maioa 	2 	 /- 

A Escrevente Autorizada kti amo., 	12a____ 
.. ,-, 

AV-20-14.734. Prot. n" 49.107, em 09-06-2016. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pela credora líipotecária, datada de 08-06-2016, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 
n° 12-04, Mat. 14.734 livro 2-BG, fls. 138, ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ônus, 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. Emols. - R$22,33 - Recompe - R$1,34 - Tx. Fisc. Jud. - R$7,37 -Total • 
- R$31,04 - Código — 4139-2. 	 Luz, 22 de j 	o de 01.6 	 

A Escrevente Autorizada, 0/W.C.Àdir 	up 	
CPAA- 

AV-2I-14.734. Prot. n°49.107, em 09-06-2016. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorizaçki  
dada pela credora hipotecária, datada de 08-06-2016, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 
n° R-08, Mat. 14.734 livro 2-BM, fls. 198, ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ônus, 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. Emols. - R$37,22 - Recompe - R$2,23 - Tx. Fisc. Jud. - R$12,28 - 
Total -R$51,73 - Código — 4140-0. 	 Luz, 22 de junho de 2016 	•., 

A Escrevente Autorizada 	̂ ek,/ I i  12Liteixn 

AV-22-14.734. Prot. n°49.107, em 09-06-2016. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pela credora hipotorária, datada de 08-06-2016, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 

12 4 '  

• 



Meiv 

Mati4lS4  hvro2-Bát tis. 198, ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ônus, ---
-aderfuvada dita autorização em cartório. Dou fé. Emols. - R$37,22 - Recompe - R$2,23 - Tx. Fisc. Jud. - R$12,28 - 

Total - R$51, 73 - Código - 4140-0. 	 Lu, 22 deiqnho de 2016......  	
A Escrevente Autorizada,  (A\ kOnill/ Wwtt 	  

AV-23-14.734. Prot. n°49.107, em 09-06-2016. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos termos da autorização 
dada pela credora hipotecária, datada de 08-06-2016, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o 
n° R-12. Mat. 14.734 livro 2-BM, fls. 198, ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ônus, 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. Emols. - R$37,22 - Recompe - R$2,23 - Tx. Fisc. Jud. - R$12,28 - 
Total - R$51,73 - Código - 4140-0. 	 Luz, 22 riunhoS 2016 	  

A Escrevente Autorizada,  Cit̀ ÁithIll 	Dtk '''Çr‘1.4CtekstCM. 	-  
AV-24-14.734. Prot. n" 49.107, em 09-06-2016. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Nos temos da autorização 
dada pela credora hipotecária, datada de 08-06-2016, foi autorizado o cancelamento da Hipoteca acima registrada sob o n° 	

Mat 14.734 livro 2-85, fls. 124, ficando em conseqüência, o imóvel acima matriculado, livre desse ônus, 
arquivada dita autorização em cartório. Dou fé. Emols. - R$37,22 - Recompe - R$2,23 - Tx. Fisc. Jud. - R$12,28 - 
Total - R$51,73 - Código - 4140-0. 	 Luz, 22 de junho de 2916 	 

	

A Escrevente Autorizada,  (24,470)10,LCUtratei Wfv 	1 

R-25-14.734. Prot. n° 49.108, em 09-06-2016. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - CCB - EMPRÉSTIMO N° 
171086. Credora: Cooperativa de Cré,ditci de Livre Admissão de Luz Ltda. - SICOOB CREDILUZ, CNPJ/MF n° 
25.536.764/0001-27. Emitente/Devedor. Carlos Paulinelli Rabelo, CPF n° 108.627.576-49. Garantidor Ilipotecante: 
Carlos Paulinelli Rabelo, CPF n° 108.627.576-49. Data e Lugar da emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 08 
de junho de 2016. Características da Operação de Crédito: Natureza: Empréstimo - Crédito rotativo; Valor do Crédito 
concedido: R$151.800,00; Forma de disponibilização do crédito: Conta Corrente Agência: 3140 - Conta convide: 
350036; Forma de pagamento do crédito: Débito Automático - Agência: 3140 - Conta corrente: 350036; N° de 
parcelas: 1; Periodicidarle de;piagamento: Mensal; Data de vencimento da primeira parcela: 20/06/2017; Data de 
vencimento da operação: 20/06/2017; Praça e urrai de Pagamento: Luz/MG. Encargos Financeiros: Taxa de Juros 
Remuneratórios: 2,20% a.m.; Juros de mora: 1,00% a.m.; Índice de Correção: -; Percentual do Índice de Correção: %; 
Sistema de Amortização: Rotativo; CET: 3,36% a.m. / 49,49% a.a.; Informações complementares CET: Valor total 
devido: R$151.800,00; Valor liquido: R$151.800,00 (99,23%), Total de despesas: R$1.184,04 (0,77%), sendo: Tarifas: 
R$0,00 (0,00%); IOF + IOF 	R$0,00 (0,00%); Seguro: R$1.184,04 (0,77%); Despesas: R$0,00 (0,00%). Garantia: Em HIPOTECA ,yealar de PRIMEIRO GRAU de uma gleba de terras com área de 239,25,90 hectares, 
situada neste município de't, LuVMG, denominado Fazenda Coqueiros, matriculado neste CRI sob o n" 14.734, R-01, 
livro 2-DO, fls. 138, de propriOade do emitente, no valor de R$2.871.108,00. Imóvel radastrado no INCRA sob o if 
424.145.000.442-3, em nome dfi Carlos Paulinelli Rabelo, Denominação do Imóvel: Fazenda Coqueiros ou Barreirinho; 
Município sede do Imóvel:Rural: Luz/MG; Módulo Rural (ha): 46,0905, N' Módulos Rurais: 4,86, Módulo Fiscal (ha): 
35,0000; N° Módulos Fiseais: 4,8360; FMP (ha): 3,00; Área Total de Lançamento: 239,2590 ha; e na Receita Federal - 
NIRF n° 1.435.678-3, em ome de Carlos Paulinelli Rabelo. Apresentada a Certidão Negativa de Débitos Relativos ao 
Imposto sobre a Propriedade TPrritorial Rural, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aos 07/06/2016, com validade até 04112/2016, e o CCM de 2014/2013/2012/2011/2010 sob o n° 04622752165. Ficam fazendo parte 
integrante deste regiStro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula respectiva, para todos os fins, arquivada 
uma via 'em cartórici. Dou fé. Emols. - R$1.246,54 - Recompe - R$74,79 - Tx. Fisc. Jud. - R$613,97 - Total - 
R$1.935,30 - Código - 1518-7. 	 Luz, 22 de jivihp de 2016. 	 

A Escrevente Autorizada,  arkfc'ziatat Kukg.thig 	1.4ClítÁgi  

R-26-14.734.  Prot.'.:n° 50.082, em 16-01-2017. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA N" 891766-8. Produto: BNDES 
Automático/BNDES F1NAME AGRÍCOLA Programa: BNDES Pronamp. N' de referência Bacen - Sicor: 
20170000091. Emitente: Carlos Panlinelli Rabelo, CPF n" 108.627.576-49. Interveniente Avalista: Cooperativa de ' 
Crédito de Livre Admissão de Luz Ltda. - SICOOB CREDILUZ, CNRIAMF n° 25.536.764/0001-27. Credor/Agente 
Financeiro: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB, CNPJ/NIE n° 02.038.232/0001-64. Data e Lugar da 
Emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 02 de janeiro de 2017. Valor Financiado: Valor do crédito: 
R$190.000,00 (cento e noventa mil reais); Recursos próprios: R$2.000,00 (dois mil reais); Valor total do orçamento: 
R.$192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais); Utilização (Liberação): 01 (uma) parcela. Forma de pagamento: 
Pagamento de juros na carência: Sim; Prazo de carência: 24 meses; Data de pagamento da P (primeira) parcela de 
encargos: 15/01/2020; Vencimento da carência: 15/01/2019; Prazo de amortização: 72 meses; Periodicidade de 
pagamento do principal: Anual; Quantidade de amortizações do principal: 6; Data de pagamento da P (primeira) 
amortização: 15/01/2020; Vencimento da operação: 15/01/2025; Prazo total: 96 meses. Encargos Financeiros: Taxa 
efetiva de juros: 8,50% a.a., já incluído o "Dei Credere" de 2,8% a.a. do agente financeiro e o que mais consta da 
referida cédula. Finalidade do crédito: o crédito deferido destina-se ao financiamento da aquisição de 34 vacas 
girolando com idade média de 36 a 48 meses, com valor unitário de 11$3.000,00, totalizando 11$102.000,00; e 
aquisição de 30 no i34agim1ando com idade média de 24 a 36 meses com valor unitário de R513 000 00 totalizando  

(Continua no livro 2-CC, fls. 195 ) . 
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R$90.000,00, localizados no imóvel rural denominado Fazenda Coqueiros, 
matriculado neste CRI sob o n° 14.734. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA 
gleba de terreno rural com a área de 239,25,90 hectares, situada neste município 
Coqueiros, matriculada neste CRI sob o n° 14.734, R-01, livro 2-BG, fls. 
Apresentado o CCIR de 2015/2016 de n°07666745177 c a Certidão Negativa de 
Propriedade Territorial Rural da Secretaria da Receita Federal, expedida aos 05/01/2017, 
NIRF n° 1.435.678-3, área total (ha): 239,3, tudo em nome de Carlos Pauhnelli Rabelo. 
deste registro, todas as cláusulas e condições constantes da cédula respectiva, para 
cartório: A cédula foi também registrada nesta data, no livro 3-R, fls. 178v, 
R$1.346,11 - Recompe - R$80,76 - T. F. J. - R$663,01 - Total - R$2.08 
Luz, 19 de janeiro de 2017. 	 A Escrevente Autorizada 

8 

situado 
cedular 

Débitos 

neste município de Luz/MG, 
de SEGUNDO GRAU, uma 

de Luz/MG, denominada Fazenda 
138, avaliada em R$2.871.108,00. 

Relativos ao Imposto sobre a 
com validade até 04/07/2017, 

Ficam fazendo parte integrante 
todos os fins, arquivada urna via em 
sob o n° 9.064. Dou fé. Emols. - 

-.. Código 4518-7 	 ,  , 

12-2744.734. Prot. n°51.819, em 23-03-2018. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB - EMPRÉSTIMO N" 
203550. Credora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Luz Ltda. - SICOOB CREDILUZ, CNPJ/MF n° 
25336.764/0001-27. Emitente/Devedor: Carlos Paulinelli Rabelo, CPF n" 108.627.576-49. Garantidor Hipotecante: 
Carlos Pauhnelli Rabelo, CPF n" 108.627.576-49. Data e Lugar da emissão: Emitida nesta cidade de Luz/MG, aos 23 
de março de 2018. Características da Operação de Crédito: Natureza: Empréstimo - Crédito Penal; Valor contratado: 
R$146.000,00 (cento e quarenta e seis reais); Forma de Disponibilização do Crédito: Conta Corrente - Agência: 3140 - 
Conta: 350036; Forma de Pagamento do Crédito: Débito Automático - Agência: 3140 - Conta: 350036; N° de Parcelas: 
57; Periodicidade de Pagamento: Mensal; Data de Vencimento da Primeira Parcela: 21/05/2018; Data de Vencimento da 
Operação: 20/01/2023; Praçale Local de Pagamento: Luz-MG. Encargos Financeiros: Taxa de Juros Ranuneratórios: 
1,29% a.m.; Juros de mora: •1,00% a.m.; índice de Correção: -; Percentual do Índice de Correção: %; Sistema de 
Amortização: Tabela Price; CET: 1,41% a.m. / 18,58% a.a.; Informações complementares CET: Valor Total Devido: 
R$150.859,42; Valor Liberado: R$146.000,00 (96,78%); Total de Despesas: R$4.859,42 (3,22%), sendo: Tarifas: 
R$0,00 (0,00%); IOF + 10ÉjAdicional: R$4.859,42(3,22%); Seguro: R$0,00 (0,00%), se contratado; Despesas: R$ 
(0,00%). Seguro Prestamista,i Contratação de Seguir; Prestamista? Não. Garantia Hipotecária: Em HIPOTECA 
cedular de TERCEIRO GRAU uma gleba de terreno rurtal com a área de 239,25,90 hectares, situada neste município 
de Luz/MG, denominada Sazilnda Coqueiros, matriculada neste CRI sob o n° 14.734, R-01, livro 2-BG, fls. 138, de 
propriedade de Carlos Raulip, elli Rabelo, avaliada em R$189:800,00. Imóvel cadastrado no INCRA sob o n° 
424.145.000.442-3, Denominação' 	do Imóvel Rural: Fazenda Coqireiros. ou Barreirinho, Município Sede do Imóvel 
Rural: Luz/MG, Módulo Rurál (ha): 46.0905, N° Módulos Rurais: 4,815, Módulo Fiscal (ha): 35,0000, N° Módulos 
Fiscais: 6,8360, FMP (lis): 300, Área Total (ha): 239,2590; c, na Receita Federal - NIRF sob o n° 1.435.678-3. 
Apresentado o CC1R de 2017 tia n° 15544424180 e a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais c à 
Dívida Ativa da Urrião db Imóvel Rural da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expedida aos 23/03/2018, com 
validade até 19/09/2018, Ardo em nome de Carlos Paulinelli Rabelo. Ficam fazendo parte integrante deste registro, todas 
as cláusulas e contlições constantes da cédula 1 cspaitiva, para todos os fins, arquivada 
Emols. - It$1.439,63 - 13SQN - R$57,59 - Recompe - R$86,37 - TX. Fisc. Jud. - 
Código - 4541-9. 	 Lu ,06dea1çle.20l8 	 

A Escrevente Autorizaria tPISXOd  lak 

uma via em cartório. Dou fé. 
R$709,00 - Total - R$2.292,59 - 

Stski  

AV-28-14.734. Prbt. n° 52.052, em 24-05-2018. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITORIA. Nos 
termos do art. 828 do Código de Processo Civil, Lei n° 13.105 de 16 de março de 2015, tendo sido apresentados 
requerimento e Termo de Quitação dc Débito, datados c assinados pela Exequente Cooperativa de Crédito de Livré 
Admissão de Luz Lida - Sicoob Crediluz, aos 07/05/2018, foi autorizado o cancelamento da averbação premonitória 
acima averbada sob o n° AV-19, Mat. 14.734 livro 2-BS, fls. 124, tendo em vista a liquidação da dívida e a baixa 
definitiva do Processo n° 0388.14.002749-0, ficando em consequência, o imóvel acima matriculado, livre desse ónus, 
arquivados dito requerimento c termo de quitação em cartório. Dou fé. Emols. - R$14,62 - ISSQN - R$0,58 - 
Recompe - R$0,88 - Tx. de Fisc. ind. - R$4,87 - Total -11320,95 - 	trigo- 4141-8 	 
Luz, 25 de junho de 2018. , 	 A Escrevente Autorizada 	t  „Á..., 	• 	A, sa  A 	/ 4  i , 4 toi  
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG Ruo Cel. José Thome. n5
388 - sola 02 - Centro - CEP 35 595-000 - Teletos. (37)3421-2229 

CERTIDÃO - Certidão de Inteiro icor 
CERTIFICO que a presente cópia foi extraída 
e confere com o original. Dou fé. 

J Luz/MG. 28/03/2019 
Oficiala Substituta, 	 41P;111 

Emol:R$ 18,84- Tx.Judic:R$ 6, 	$ 2 9 
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0110000 REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

Pado Gentil° Costa - Oficial 
Fernanda Pereira Costa - Oficiala Substituta 

Escreventes 
Denise A. Goraijo Costa 

Michela Ribeiro Mesquita 
Patricia de Cássia Pereira 

COMARCA DE LUZ - LUZIMO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG Ruo Cot José Thomoz n• 361- solo 02- Centro - CEP 35.595-000 Peletax. 37 3421-2229 

PODER JUDiCiARIO TjPAG 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Registro de Imóveis de LUZ - MG 
Selo Digital: CJK54775 
Cod. Seg: 5855.1618.3383.9386 
Qtd. de Atos Praticados: 1 
Consulte a validade deste selo no sito: 
https://selos.0mgjus.bil  
Emitido em: 28/03/2019 11:18 
Emol.: R$ 18,84; TFJ.: R$ 6,65; Total: R$ 25,49 • 

• 
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE LUZ/MG Ruo 	l• st lho fiz n. se • .01°02 • C•nlro • CEP 35595.00o. 731•13. 37 342I•2219 

PODER JUDICIARIO - MEG 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
Registro de Imóveis de LUZ-Mo 

Selo Digital: CJK54834 

Cod. Seg: 8500.7204.7148.4149 

Qtd. de Atos Praticados: 1 

Consulte a val!dade deste selo no sito: 
https://selosag.Ius.br/ 
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Luz, MG, 29 de março de 2019 

A Escrevente Autor zada 

da Gontuo Costa ah 

oicL, z  
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COMARCA DE LUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS 
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

Rua Cel. José Thomaz, 388 — Loja 02— Centro — CEP. 35595-000 — LUZ/MG 
Fone/Fax: (0**37) 3421-2229 

DENISE APARECIDA GONTIJO COSTA, 
Escrevente Autorizada do Registro de Imóveis desta 
Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, na forma 
da Lei, etc 	  

    

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, a requerimento verbal da parte interessada, revendo em meu poder e Cartório os 
Livros próprios, dos mesmos verifique que os bens imóveis registrados em nome(s) de CARLOS 
PAULINELL1 RABELO, brasileiro, divorciado, produtor rural. CPF n° 108.627.576-49 e RG n° MG-
328.096-SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Luz/MG, na Praça Marcos Evangelista de 
Rezende, ri° 73, Centro, CEP 35595-000, situados neste município de Luz/MG, estão isentos de quaisquer 
ônus reais, que possam afetar a posse e domínio do(s) atual(is) proprietário(s), até esta data A NÁO 
SER. "Cédula de Crédito Bancário — CCB — Empréstimo N" 171086, emitida aos 08-06-2016, à favor 
da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Luz Ltda. - SICOOB CREDILUZ, do valor de 
R$151.800,00, com vencimento para 20-06-2017, registrada dita cédula neste cartório sob o n° R-25. 
Mat. 14.734 livro 2-BS. fls. 124 com os bens dados em HIPOTECA cedular de PRIMEIRO GRAU de 
uma gleba de terras com área de 239,25,90 hectares, situada neste município de Luz/MG, denominado 
Fazenda Coqueiros, matriculado neste CRI sob o n° 14.734. R-01, livro 2-BG, fls. 138, de propriedade do 
emitente, no valor de R$2.871.108,00; Cédula Rural Hipotecária N" 891766-8. Produto: BNDES 
Automático/BNDES ['NAME AGRÍCOLA. Programa: BNDES Pronamp. N° de referência Bacen — 
Sicor: 20170000091, emitida aos 02-01-2017, à favor do Banco Cooperativo do Brasil S.A. — 
BANCOOB, e, como interveniente Avalista a Cooperativa...Ele:Credit-o de Livre Admissão de Luz Ltda 	- 
SICOOB CREDILUZ, do valor de R$190.000,00, oitiNiaciinento para 15-01-2025, registrada dita 
cédula neste cartório sob o n° R-26. Mat. 14.73(,. tivN 2-4 fls. 124 e 9.064. livro 3-R. fls. 178v.. com 
os bens dados em HIPOTECA cedular dq SEGIsisló0bRAU, unia gleba de terreno rural com a área de 
239,25,90 hectares, situada neste inunicq5ito. de Luz/MG, denominado Fazenda Coqueiros, matriculada 
neste CRI sob o n° 14.734, R-01, livroV3G, fls. 138. avaliada em A$2.871.108,00; Cédula de Crédito 
Bancário — CCB — Empréstimo N° 203550, emitida aos 23-03-2018, à favor da Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão de Luz Ltda:•"- SICOOB CRED1LUZ, do valor de R$146.000,00, com vencimento 
para 20-01-2023, registrada dita cédula neste cartório sob o n° R-27. Mat. 14.734, livro 2-CC. fls. 195  
com os bens dados em HIPOTECA cedular de TERCEIRO GRAU de uma gleba de terras com área de 
239,25,90 hectares, situada neste município de Luz/MG, denominado Fazenda Coqueiros, matriculado 
neste CRI sob o n° 14.734. R-01, livro 2-BG, fls. 138, de propriedade do emitente, no valor de 
R$189.800,00; ISTO, referente ao imóvel rural constante do Registro n° R-01, Matricula 14.734, livro 
2-BG, fls. 138. O referido é verdade e dou fé 	  



SICOOR - Crédito Rural 
	

Data Processamento: 
	

22/04/2019 

, 0001 - AGÊNCIA SEDE 
	

Relatório de Extrato de Cliente 
	

Data Emissão: 
	

22/04/2019 

Posição em 22/04/2019 
	

Hora Emissão: 
	

11:21:23/ 

Coop. Singular 	I-AGÈNCIA SEDE 

Cliente 	. 3682-0 CARLOS PAULINELLI RABELO 

Matricula 	: O 

Modalidade 	: 31-13NDES AGR1COLA PRE 	 Contrato 	: 8.917.668 	Contrato Antigo 

Valor Operação : 190.000,00 	 Valor Liquido 	 Contrato Conversar) FunCafé 

Taxa Multa 	: 0.00 	 indico Cor. 	 %Correção 

Taxa Juros 	: 8,5000 	°A a.a. 	Data Vencto 	15/01/2025 	índice Cor. Ats. 	 %Correção Atraso : 

Taxa Mora 	: 0.0000 	Vo a.m. Data Operação 	27/01/2017 	Ind. Calculo 	9-BNDES SAC DECRESCENTE 

Saldo p/ Quitação 194.164.23 

Prazo 	 2.910 

Liberações Efetuadas 

N° da Parcela Data da Liberação Valor liberado 

* parcelas em carência 

1 	 27/01/2017 

Parcelas em Aberto 

190.000.00 

Pare. Dl. Veto Dias de Atrasa Valor Parcela Valor Correção Valor Juros Valor Juros I and Multa CM. AI raso 10E Atraso 

3 15/01/2020 O 47.814,83 0,00 16.148.16 0,00 0.00 0.00 0.00 

4 15/01/2021 O 45.126,47 0,00 13.459,80 0.00 0,00 0.00 0.00 
5 17/01/2022 O 42.494,77 0,00 10.828,10 0.00 0.00 0,00 0.00 

6 16/01/2023 O 39.718,68 0,00 8.052.01 0.00 0.00 0,00 0.00 
7 15/01/2024 O 37.034,03 0.00 5.367,36 0,00 0,00 000 0.00 
8 15/01/2025 O 34.358.61 0.00 2.691.96 0,00 0,00 0.00 0.00 

Parcelas Liquidadas 
Pare. Dt. Veto Dt. Pagt Histórico VflMora Para Valor Desconta 101: Pago 

1 15/01/2018 15/01/2018 LIQUIDAÇÃO PARC. DEBITO C/C- 1 15.597.86 	0.00 0.00 0.00 

2 15/01/2019 15/01/2019 LIQUIDAÇÃO PARC. DEBITO C/C - I 16.150.00 0.00 0.00 0.00 

• 

CRU049 1 	 1 Pág. 1/1 Ouvidoria Banconb :08006464001 



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
CREDENCIAMENTO N° 002/2019 

Eu, Carlos Paulinelli Rabelo, pessoa física inscrita no CPF sob o n.° 108.627.576-

49, residente e domiciliada à Fazenda do Coqueiro CH FAZ, Zona Rural, Luz/MG, 

DECLARO sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei 

federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição 

Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

( ) Sim 

( x ) Nâo 

Luz, 02 de Abril de 2.019. 

Carlos Pinuttfabelo 
10 .627.576-49 
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CPF n°. 08.627.576-49 

Fazenda Coqueiros 
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AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

Eu, Carlos Paulinelli Rabelo, CPF n°. 108.627.576-49, proprietário da Fazenda 

Coqueiros que tem área de 239,25 hectares (Matricula n°. 14. 734), localizada na 

Área de Proteção Ambiental CAPA) do Córrego da Velha, AUTORIZO a construção 

de 4.606 metros de cerca na formação florestal, visando preservar a área de 

preservação permanente (APP), perfazendo uma área de 20,6661 hectares, em 

atendimento ao Contrato ,de Repasse 818168/2015/ANA/CAIXA — Operação 

1025620-08 — Objeto: Ações de proteção e revitalização da microbacia do Córrego 

da Velha — Projeto Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no 

Município de Luz/MG. 

Luz, 14 de setembro de 2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAUUNELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/ MG U 

FONE: (037)34213030 - FAX: (37) 34213108 - CEP 35505-000 Emait meioambiente®luz.mg.gov.br  



Declaro de acordo com a implanfação das intervenções acima. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153- MONSENHOR PARREIRAS - LUZ /MG - 35.595-000 

TELEFONE: (37)3421-3030 RAMAL 42 - Email: meloambiente@luz.mg.gov.br  
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Projeto "Produtor de Água na Microbacia do Córrego da Velha no Município de Luz/MG". 
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~IVO ui.) ~JIJU I uK Nome: Carlos Paulinelli Rabelo 
CPF: 108.627.575-49 	 j Apelido: Carlão  

1 RG/CI: MG- 328.096 	 1 Contato: (37)9 9972-4043 Endereço: Praça Marcos Evangelista de Rezende, n° 73  

DADOS DA PROPRIEDADE  Nome da Propriedade: Fazenda Coqueiros  
Coordenadas 1 Área total (Hectares):239,25 ha da propriedade: Longitude (UTM) 419422.00 m E / Latitude (UTM) 7812283.00 
Documento m S de ocupação da terra: 14.734  
CAR: ( )Sim ( 	)Não. 	 N°. do CAR:  
Roteiro de Acesso: BR 262, Km , Luz/Araxa à esquerda.  
Histórico de uso de solo: Pastagem  

ENQUADRAMENTO  
Modalidade 2: Recuperação e proteção de matas alares 

Coordenadas DATUM UTM 23K - WGS 84  
Quantidacie (km) 	 Ponto Inicial Ponto Final LÃ:171g. (UTM) 	Lat. (UTM) 0,265 Long. (UTM) Lat. _ 	 1 	419113.11 iri E 	7813425.55 m S 

(UTM), 
, .., !32 ,17.53 iii C-: - 419041.29 m E 1,158 	 *4.19029.02m : 	 E 	7813218.34 .- 

1,202 	 418542.88m E 
m S 

78 i 2n93.24 !r! E; 
4194C:3.84 fil E 7812474.55 m S 
419446.29 m E 7812404.89 m,S 0,330 	 41 Q684.1-t5 m r, 70122o2.47 m S 419951.34 m E 0,356 	 420051.62 m E 

0,728 
7812489.94 m S 420436.95 m E 

7812449.67 m S 
7812525.82 	S m 419542.00939 E 7812137.59401S 419223.00939 E 0,567 	., , 	 419370.01215E 7811454.610513 419581.00939 E 
7811527.59401S 

Outras informações: 	 7812098.59401S 

Luz,  19  de 	,5"t. 	/0 de 20 )í 

   



Manha Apa da-Ventura 

    

Crefeitura Municipal á Luz 
Secretaria Municipal de Administração 
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EDITAL CREDENCIAMENTO N2  002/2019 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezesseis horas na sala de licitações da 

Prefeitura de Luz, reuniram-se a CPL nomeados pelo Decreto n2  2.644/2019 de 22.03.19, para análise da 

documentação referente ao CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES RURAIS (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDI-

CAS) PARTICIPANTES DO PROJETO "PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA NO 
MUNICÍPIO DE LUZ/MG'', SITUADOS NA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL — APA DA MICROBACIA DO 

CÓRREGO DA VELHA QUE RECEBERAM AS INTERVENÇÕES (CERCAMENTO E BARRAGINHAS) DO 
PROJETO SUPRACITADO PARA FINS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS — PSA SEGUNDO 
CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA UGP, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS N2  2.313/2017 DE 29 DE JUNHO 
DE 2017 E N2  2.317 DE 06 DE JUNHO DE 2017. Tipo: Credenciamento de Produtores Rurais para fins de 

recebimento de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA. Aberta a sessão, os membros da CPL reuniram 

para aferição da documentação protocolada pelas pessoas físicas: MARIA DE FATIMA GHADER, inscrita 
no CPF: 904.824.096-49; GILCELIA RESENDE, inscrita no CPF: 775.387.496-91; MARCELO RESENDE, 
inscrito no CPF: 840.488.246-00; LESLIE CAETANO PAOLINELLI DE CARVALHO, inscrita no CPF: 
536.176.496-53; MARCIA BASILIO PAULINELLI, inscrita no CPF: 455.238.786-34; DALNIO BASILIO 
PAULINELLI, inscrito no CPF: 300.300.806-49; MARISA BASILIO PAULINELLI COSTA, inscrita no CPF: 
566.878.776-15; MARIA DIVINA PEREIRA, inscrita no CPF: 477.350.076-04; BRUNO PAOLINELLI MACEDO, 
inscrito no CPF: 860.961.846-34; TÂNIA BAHIA PAULINELLI, inscrita no CPF: 844.773.186-34; KÉNIA 
GONÇALVES RIBEIRO BAHIA, inscrita no CPF: 832.169.876-04; TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO," 
inscrito no CPF: 030.093.896-98; IVANY CAETANO CARVALHO JUNQUEIRA, inscrita no CPF: 619.089.91E-
15; ZAIDA CABRAL CAETANO, inscrita no CPF:536.178.356-00; FABIANO CARDOSO NECCI, inscrito no CPF: 
024.949.876-60 e CARLOS PAULINELLI RABELO, inscrito no CPF: 108.627.576-49 que encaminharam toda 
a documentação solicitada no Edital de Credenciamento n2. 002/2019. 	Conforme previsto no Edital 
de Credenciamento n2. 002/2019, os envelopes e documentações foram devidamente protocolados e 

visados pelos membros da CPL. Diante da conformidade com o edital em seu item 5.1.1 referente a 
Elegibilidades dos Produtores Rurais Proponentes, a CPL, decide pelo CREDENCIAMENTO das pessoas 
físicas MARIA DE FATIMA GHADER, GILCELIA RESENDE, MARCELO RESENDE, LESLIE CAETANO PAOLINEL-
LI DE CARVALHO, MARCIA BASILIO PAULINELLI, DALNIO BASILIO PAULINELLI, MARISA BASILIO PAULI-

NELLI COSTA, MARIA DIVINA PEREIRA, BRUNO PAOLINELLI MACEDO, TÂNIA BANIA PAULINELLI, KÉNIA 
GONÇALVES RIBEIRO BAHIA, TIAGO AUGUSTO PEREIRA BASILIO, IVANY CAETANO CARVALHO JUN- 

O 	
QUEIRA, ZAIDA CABRAL CAETANO, FABIANO CARDOSO NECCI e CARLOS PAULINELLI RABELO. Ressalta a 
ausência das solicitantes na sessão. A CPL vai encaminhar o processo para apreciação da Procuradoria 
Jurídica do Município, posteriormente autoridade competente para homologação da decisão da mesma. 

Nada mais havendo a ser tratada, a presente reunião foi encerrada, foi digitada a presente ata, que lida e 
se achada conforme segue, será assinada por mim e demais presentes. 

Vanusa Siveira Brito 
Presidente da CPL 

EQUIPE DE APOIO: 

Higor 	Vinhal 

Sandra Ume Costa 
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10. ADITIVO DO CONTRATO No. )000C/2019 

10. ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O PROPRIETÁRIO RURAL E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ, ATRAVES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
DESENVOLVIMETNO ECONÔMICO E MEIO 
AMBIENTE- SADEMA, E O PRODUTOR RURAL, 
OBJETIVANDO À HABILITAÇÃO PARA 
CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS 
(PESSOAS 	FÍSICAS! PESSOAS 	JURÍDICAS) 
PARTICIPANTES DO PROJETO "PRODUTOR DE ÁGUA 
NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA NO 
MUNICÍPIO DE LUZ/MG" QUE RECEBERAM AS 
INTERVENÇÕES DE CERCAMENTO E BARRAGINHAS 
SITUADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
(APA) DA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA 
PARA FINS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 
AMBIENTAIS (PSA), SEGUNDO OS CRITÉRIOS 
DEFINIDOS PELA UNIDADE DE GESTÃO DO 
PROJETO (UGP), CONFORME LEI MUNICIPAL No. 
2.396/2015 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015, OS 
DECRETOS MUNICIPAIS No. 2.313/2017 DE 29 DE 
JUNHO DE 2017 E 2.317/2017 DE 06 DE JUNHO DE 
2017. 

CONTRATANTE: O município de Luz/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNP] sob o número 18.301.036/0001-70 com sede administrativa Avenida Laerton Paulinelli, 
153, Monsenhor Parreiras, na cidade de Luz/MG, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. 

Ailton Duarte, brasileiro, casado, portador do CPF 081.819.936-91, residente à Praça 
Rotary Clube no 735 — Bairro Senhora Aparecida em Luz/MG; através da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente- SADEMA, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 

lado 	 , inscrito no CPF sob o número 

	 , domiciliado na 	 , no município de 

Luz/MG, doravante denominada CONTRATADO, têm entre si justos e contratados o 

presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — O parágrafo quarto da A CLÁUSULA SEXTA — MEDIÇÕES E 
PAGAMENTO ficará da seguinte forma: 

CLÁUSULA SEXTA — MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

Parágrafo Quarto — Todos os pagamentos serão através do Fundo Municipal 
de Pagamento por Serviços Ambientais em Conta Corrente disponível na 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.036/0001-70 
AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153— MONSENHOR PARREIRAS — LUZ/MG - CEP 35595-000 

TELEFONE: (37) 3421-3030 RAMAL 42 - Email: meioambiente@luz.mg.gov.br  
1 
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Luz 
SICOOB/Crediluz — Luz/MG. 

	

Luz/MG, 	de 	de 2019. 

Ailton Duarte 
	

Lourdes Minam Araújo Raposo 

	

Prefeito Municipal de Luz/MG 
	

Secretária Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente - SADEMA 

SICOOB/CREDILUZ 	 Unidade de Gestão do Projeto — UGP 
Parceiro Pagador do Projeto 

Produtor (a) Contratado (a) 	 Cônjuge/companheiro(a)/(Anuente) 
CNPJ/CPP 	CNIU/CPP 	  

Testemunhas: 

ia 	 2a 	  
Nome: 	 Nome: 	  
CPF:  	 CPF: 	  
C.I:  	 C.I: 	  
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
I". ADITIVO DO CONTRATO N°. XXXX/20I9 

I*. ADITIVO DO CONTRATO N°. XXXX/20I9 

1°. ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
PROPRIETÁRIO RURAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, DESENVOLVIMETNO ECONÔMICO E 
MEIO AMBIENTE- SADEMA, E O PRODUTOR RURAL, 
OBJETIVANDO 	À 	HABILITAÇÃO 	PARA 
CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS 
(PESSOAS FÍSICAS/PESSOAS JURÍDICAS) PARTICIPANTES 
DO PROJETO "PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO 
CÓRREGO DA VELHA NO MUNICÍPIO DE LUZ/MG" QUE 
RECEBERAM AS INTERVENÇÕES DE CERCAMENTO E 
BARRAGINHAS SITUADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL (APA) DA MICROBACIA DO CÓRREGO DA 
VELHA PARA FINS DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 
AMBIENTAIS (PSA), SEGUNDO OS CRITÉRIOS DEFINIDOS 
PELA UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP), 
CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 2.396/2015 DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2015, OS DECRETOS MUNICIPAIS N°. 
2.313/2017 DE 29 DE JUNHO DE 2017 E 2.317/2017 DE 06 DE 
JUNHO DE 2017. 

CONTRATANTE: O município de Luz/MG, pessoa jurídica de 
direito público. inscrito no CNP.' sob o número 18.301.036/0001-70 
com sede administrativa Avenida Lacrton Paulinclli. 153, Monsenhor 
Parreiras, na cidade de Luz/Ma neste ato representado pelo Prefeito, 
Sr. Ailton Duarte, brasileiro, casado, portador do CI'F 081.819.936-
91, residente à Praça Rotary Clube n°735 — Bairro Senhora Aparecida 
em Luz/MG: através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente-
SADEMA, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado 
	. inscrito no CPF sob o número 	, domiciliado na 

, no município de Luz/MG. doravante denominada 
CONTRATADO. têm entre si justos c contratados o presente 
contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — O parágrafo quarto da A CLÁUSULA 
SEXTA — MEDIÇÕES E PAGAMENTO ficará da seguinte forma: 

CLÁUSULA SEXTA — MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

Parágrafo Quarto — Todos os pagamentos serão através do Fundo 
Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais em Conta Corrente 
disponível na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Luz 
Ltda. — SICOOB/Crediluz — Luz/MG. 

Luz/MG, 	de 	de 2019. 

AILTON DUARTE 
Prefeito Municipal de Luz/MG 

LOURDES MÍRIAM ARAÚJO RAPOSO 
Secretária Municipal de Agricultura. Desenvolvimento Econômico c 
Meio Ambiente- SADEMA 

SICOOB/CREDILUZ 
Parceiro Pagador do Projeto 
Unidade de Gestão do Projeto —UGP 



Produtor (a) Contratado (a) 
CNR1/CPF. 	  

Cônjuge/Companheiro(a)/(Anucnte) 
CNPJ/CPF. 	  

Testemunhas: 

1° 
Nome: 
CPF: 	 
C.1: 	 

2° 
Nome: 

C. 1: 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador:647019EE 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 11/07/2019. Edição 2542 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no sita: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

tiy4g,jraz Departamento de Registro Empresarial e integração 
'4?-~ Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

N°130 PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

n 

ti 

ka_ NIRE (da sede ou filial, quando a 
sedo for em outra UF) 

31400003584 

Código da Natureza 
Jurídica 

2143 • 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

1 - REQUERIMENTO 	
_ _ ... 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	PlOPFRATIVA np r.RFni-rn DF 1 IVRF ADMISSAO DF 1 (17 I MA. - sinnnR C.RFD11 (17 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	OTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

I 

No  FCN 

111111111I 
J183065463869 

REMP 

II 1 	1 11111 

1 	I 	017 ATA DE REUNIA° DO CONSELHO ADMINISTRACAO 

219 1 ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES 

LUZ 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

14 Junhn 7016 	 Telefone de Contato: 

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

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

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
A decisão 

Data 

NÃO 	/ 	/ 	 NÃO__J__/   Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2° Exigência 	 3' Exigência 	4 Exigência 	5' Exigência 

Orocesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

recesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA r Exigência 	3' Exigência 	O Exigência 	5' Exigência 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se 

/ 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6892656 em 15/06/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LUZ LTDA. - SICOOB 
CREDILUZ, Nire 31400003584 e protocolo 183495896- 14/06/2018. Autenticação: E7A194EBC89A686170F64A9B31453BFC16DE507C. Madnely 
de Paula Bomfirn - Secretária-Geral. Para validar este documento. acosse http://www.jucemg.rng.gov.br  e informe n° do protocolo 18/349.589-6 e o 
código de segurança SNaW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2018 por Marinely de Paula Bo f 	Secre 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO2.L.t S GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/349.589-6 J183065463869 14/06/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Norne 

072.476.206-09 NATHAN CARVALHO ALVES 

• 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6892656 em 15/06/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LUZ LTDA. - SICOOB 
CREDILUZ, Niro 31400003584 e protocolo 183495896- 14/06/2018. Autenticação: E7A194EBC89A686170F64A9B31453BFC16DE507C. Marinely 
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código de segurança SNaW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2018 por Marinely de Paula Bo f 	Secre 'a-Geral. 
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rucipai  

nir  

SICOOB 	 ‘6  503  
Crediluz innened 

• 

• 

Ata da 01° Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do SICOOB 
CREDILUZ, realizada em 06 de abril de 2018, contendo 02 páginas - 
registradas Livro de Atas de reuniões. 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 09:00 horas, na sala de 
reuniões do conselho, na sede do SICOOB CREDILUZ em Luz/MG, situado a 
Avenida Doutor Josaphat Macedo, 296, Centro, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Conselho de Administração, com presença 
dos senhores conselheiros; Pedro Eustáquio de Oliveira, Edmar Jorge dos 
Santos, Máximo Lima Santos, Jarbas Batista Camargos, Tiago Augusto Pereira 
Basílio, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Washington Fiúza 
Paulinelli, Presidente do Conselho de Administração, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem, a saber. O senhor Presidente, agradeceu a presença de todos 
e deu inicio aos trabalhos fazendo a leitura da missão, visão, valores e 
princípios. Logo após, p Sr. Presidente Washington ressaltou a necessidade de 
eleger os membros da Diretoria Executiva do Sicoob Crediluz, em atendimento 
ao disposto no artigo 75 Inciso II do Estatuto Social. Por unanimidade, os 
conselheiros e vice-presidente, elegeram, por um prazo de mandato de 
04(quatro) anos, em conformidade ao artigo 79 do Estatuto Social, prorrogável 
até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que 
suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022, os seguintes nomes de 
diretores Executivos: Diretor Administrativo: Nathan Carvalho Alves, Cl: MG 
12.287.007 SSP MG, CPF 072.476.206-09, brasileiro, casado em regime de 
comunhão parcial, nascido em 03/09/1986, natural de Luz - Minas Gerais, 
professor Empregados de Empresas Privadas, residente e domiciliado em Luz 
- Minas Gerais à Rua Pains, 400, Monselhor Parreiras, CEP 35.595-000; e 
Diretor Financeiro: Guilherme Resende de Oliveira, Cl no. 14.605.532 
expedida pela SSP/N1G em 13/02/2003, inscrito no CPF 073.564.066-16, 
brasileiro casado em regime de comunhão parcial, Técnico Agrícola, nascido 
em 09/06/1986 natural de Bambuí - Minas Gerais, domiciliado em Luz - Minas 
Gerais, à Rua Capitólio, n° 520, CS Bairro Monsenhor Parreiras - CEP 35.595-
000. A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes pelo Banco 
Central do Brasil, conforme determina a Resolução n°4122/2012. O senhor 
Presidente, ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos 
procedimentos aplicados, os eleitos não têm antecedentes criminais e que não 
foram identificados fatos desabonadores à conduta dos eleitos. Nada mais a 
tratar deu-se por encerrada a reunião e para constar lavrou-se a presente ata 
que retrata fielmente o ocorrido nesta reunião, lida, aprovada e assinada pelos 
presentes para surtir os efeitos legais e estatutários. 

Luz, 06 de abril de 2018. 

k_ 2/0.1,9-1"  
Pedro Èijsquiopetlivefra 

Cooperativa de Credite de I_Nre Admissão de Luz Ltd • 51C008 CREDILUZ 

Av.0t.iosaphat Meado, 296 .Centro -CEP35595-000- Luz -MG •781:(37 3421-6000- cicoobtrechlutesicoobcredilltuornbe 
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Certifico registro sob o n°6892656 em 15/06/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE LUZ LTDA. - SICOOB 
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ATESTAMOS que este documerrto foi submetido a 
exame do Banco Central do Brasil em processo 
regular e a manifestação a respeito dos atos 
praticados caneta de carta errirtIda à parte. 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 
G ência-Técnica em Belo Horizonte 

José Geraido'Siqueira Raie 
Analista 

• 
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ATESTAMOS que este documento loi subinatino a 
exame do Banca Central do Brasil em processo 
regular e a manifestagiáo a respeito dós atos 
praticados consta de carta emitida à pane. 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 
G ência-Técnica em Belo Horizonte 

Geraldo Siqueira Reis 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 	 % 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data  

18/349.589-6 J183065463869 14/06/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

072.476.206-09 NATHAN CARVALHO ALVES 
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CPF Nome 
Assinante(s) 

072.476206-09 NATHAN CARVALHO ALVES 

CPF Nome 

Assinante(s) 

072.476.206-09 NATHAN CARVALHO ALVES 

Ministério da Indústrià, COrriércio Exterior e Sérviços 
Secretaria Especial da Micro e-Pequena Empresa, 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
"Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DE LUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ, de nire 3140000358-4 e protocolado sob o número 
18/349.589-6 em 14/06/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6892656, em 
15/06/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Alberto Vieira Filho. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Documento Principal 

Belo Horizonte. Sexta-feira, 15 de Junho de 2018 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 	 Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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código de segurança SNaW Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2018 por Marinely de Paula Bo fiA—Arga-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

220.206.676-49 ALBERTO VIEIRA FILHO 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Sexta-feira, 15 de Junho de 2018 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6892656 em 15/06/2018 da Empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LUZ LTDA. - SICOOB 
CREDILUZ, Wire 31400003584 e protocolo 183495896- 14/06/2018. Autenticação: E7A194E8C89A686170F64A98314538FC16DE507C. Marinely 
de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/349.589-6 e o 
código de segurança SNaW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2018 por Marinely de Paula Bo f 	Secre ia-Geral. 
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