
40	 Seçãol	 Diário Oficial	 n° 225-E, quinta-feira, 25 de novembro de 1999
ISSN 1415-1:537

Ministério dó Meio Ambiente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS
PORTARIA N2 97-N, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASI-
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 17
inciso VII da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 3.059 de
14 de maio de 1999, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Ministerial n° 4451GM/89, de 16 de agosto de
1989, e tendo em vista as disposições do Decreto 00 1.922, publicado
no D.O.U. de 05 de junho de 1996;

Considerando o que consta do Processo n°02015.007173/99-
83, resolve:

Art. 1° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Par -
ticular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caráter de
perpetuidade, a área de 35,00 ha (trinta e cinco hectares) na forma
descrita no referido processo, constituindo-se parte integrante do imó-
vel denominado: FAZENDA POUSADA DAS NUVENS, reserva de-
nominada: RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
MITRA DO BISPO situada no Município de Bocaina, Estado de
Minas Gerais, de propriedade de Carlos Alberto Bello Simas, ma-
triculado em 08111191, livro 2 Reg Gerai, sob o nüméro 7740; re-
gistrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Aiuruoca
no citado Estado.

Art. 20 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto 00 1.922, de 05 de junho de 1996,
era etpecial no seu art. 8°,incumbindo-o de procedõr a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com-
petente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6°
do mencionado Decreto.

Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão aos infratores às sanções administrativas, sem prejuízo de
responsabilidade civil e penaL

Art. 41 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RONALDO FERREIRA BRAGA

PORTARIA N2 98-N, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASI-
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 17
inciso VII da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 3.059 de
14 de maio de 1999, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Ministerial n° 445/GM189, de 16 de agosto de
1989, e tendo em vista as disposições do Decreto n° 1.922, publicado
no D.O.U. de 05 de junho de 1996;

Considerando ó que consta do Processo n°02020.001134/99-
67, resolve:

Mt. 1° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caráter de
perpetuidade, a área de 238 ha (duzentos trinta e oito hëctares ) na
forma descrita no referido processo, constituindo-se parte integrante
do imóvel denominador FAZENDA TAPUA, situada no Município de
Teresina, Estado do Piauí, de propriedade de DÁRIO FORTES DO
REGO, resèrva denominada: RPPN SANTA MARIA DE TAPUA
matriçulada com as seguintes matrículas: Matrícula 15.94, Livro 3-
Q, Folhas 39140, em 2010911960, Matrícula 20.873, Livro 3, Folhas
111\12, em 03101156 registradas no Cartório João Crisóstomo e Ma-
trícula 23.896, Livro 3T, Fl 25314 em 05101159 registrada no Cartório
Candida Nogueira da comarca de Teresina no citado Estado.

Art. 2° Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n°1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°, incumbindo-o de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com-
petente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6°
do mencionado Decreto.

Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
sujeitarão aos infratores às sanções administrativas previstas na le-
gislação vigente, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.

blicação.
Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

RONALDO FERREIRA BRAGA

PORTARIA N 2 99-N, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASI-
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 17
inciso VII da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 3.059 de
14 do maio de 1999, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Ministerial n° 445/GM/89, de 16 de agosto de
1989, e tendo em vista as disposições do Decreto n° 1.922, publicado
no D.O.U. de 05 de junho de 1996;

Considerando o que consta do Processo n°02017.001240/98-
91, resolve:

Art. 1° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Par-
tiçulat dQ atriniôoip Natural, de. inteessç público,, e cm caráter de

perpetuidade, a área de 400,78 ha (quatrocentos hectares e setenta e
oito centiares) na forma descrita no referidoprocesso, constituindo-se
parte integrante do imóvel denominado: GLEBA SAIBRO LOTES 13
e 15, reserva denominada: RESERVA ECOLÓGICA SEBUÍ situada
no Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, de propriedade de
GATA OPERADORA DE ECOTIJRISMO S/C LTDA, matriculado
em 01107198, livro 177, FI 09/10 Cartório de Registro Imóveis, sob os
números 1619 e 1618; registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da comarca de Curitiba no citado Estado.

Art. 2° Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigênciascontidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°,incumbindo-o de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com-
petente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6°
do mencionado Decreto.

Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão aos infratores às sanções administrativas, sem prejuízo de
responsabilidade civil e penal.

Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RONALDO FERREIRA BRAGA

PORTARIA N 2 100-N, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASI-
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 17
inciso VII da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 3.059 de
14 de maio de 1999, no art. 83, inciso XIV do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Ministerial n° 445/GM189, de 16 de agosto de
1989, e tendo-em vista asdisposiçõõs-do Decreto a° 1.922, publicado
no D.O.U. de 05 de junho de 1996;

Considerando o que consta do Processo n° 02022.003567/98-
19, resolve:

Art. 1° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caráter de
perpetuidade, a área de 46,8 ha (quarenta e seis hectares e oito
centiares) na forma descrita no referido processo, constituindo-se
parte integrante do imóvel denominado: SITIO SANTA CRUZ, se-
serva denominada: RPPN do Sítio Santa Cruz situado no Município
de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, de propriedade de CÁSSIO
JOSÉ MOTA DE ALMEIDA, matriculado com as seguintes ma-
trículas: Matrícula 2273, Livro 2 em 24107198 no Cartório do Ofício
único de Mendes e Matrícula 4-2227, Livro 45, Folha 79; em
06103196 registrada no Registro de Imóveis Registro Geral da co-
marca do Rio de Janeiro no citado Estado.

Art. 2° Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°, incumbindo-o de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com-
petente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6°
do mencionado Decreto.

Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
sujeitarão aos infratores às sanções administrativas previstas na le-
gislação vigente, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RONALDO FERREIRA BRAGA

PORTARIA N2 101-N, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASI-
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 17
inciso VII da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 3.059 de
14 de maio de 1999, no art. 83, inciso XIV do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Ministerial n° 445/GM189, de 16 de agosto de
1989, e tendo em vista as disposições do Decreto n° 1.922, publicado
no D.O.U. de 05 de junho de 1996;

Considerando o que consta do Processo n° 02018.002967/98-
11, resolve:

Art. 1° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Par-
ticular do -Patrimônio Natural, de interesse público, e cai caráter de
perpetuidade, a área de 400 ha (quatrocentos hectares) na forma
descrita no referido processo, constituindo-se parte integrante do imó-
vel denominado: FAZENDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, re-
serva denominada: 'rmuuçÁ, situada no Município de Marabá, Es-
tado do Pará, de propriedade de Querubina Arrais Almeida, -ma-
triculado em 25106199, livro 02, Fls. 001, sob o número 16.136;
registrado no Cartório de 1° Ofício, da comarca de Marabá, no citado
Estado.

Art. 2° Determinar a proprietária do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°, incumbindo-o de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com-
petente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6°
do mencionado Decreto.

Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
sujeitarão aos infratores às sanções administrativas previstas na le-
gislação vigente, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PORTARIA N 9 102-N, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASI-
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no arí17
inciso VII da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 1059 de
14 de maio de 1999, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Ministerial n° 4451GM/89, de 16 de agosto de
1989, e tendo em vista as disposições do Decreto n° 1.922, publicado
no D.O.U. de 05 de junho de 1996;

Considerando o que consta do Processo n°02027.008215/98-
00, resolve:

Art. 1° Reconhecer, mediante registro, como Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caráter de
perpetuidade, a área de 60,91 ha (sessenta hectares e noventa e um
ares) na forma descrita no referido processo, constituindo-se parte
integrante do imóvel denominado: FAZENDA SILVO AGRO-PAS-
TORIL GONÇALVES, situada no Município de Tapiraí, Estado de
São Paulo, de propriedade de Cassio Roberto da Silva, matriculado
em 19110190, livro 2, Fl. 2, sob o número 8271 e 1850; registrado no
Cartório de Registro de Imóveis, da comarca de Piedade, no citado
Estado.

Art. 21 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°, incumbindo-o de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis - com-
petente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do 1° do art. 6°
do mencionado Decreto. -

Art. 3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
sujeitarão aos infratores às sanções administrativas previstas na le-
gislação vigente, sem prejuízo de responsabilidade civil e penI.

Art. 49 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RONALDO FERREIRA BRAGA - -

PORTARIA N 103-N, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASI-'
LETRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IB4MA, no uso das atribuições previstas no art.' 17
inciso VII da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 3.059' de
14 de maio de 1999, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Ministerial ri° 445/GM/89, de 16 de agosto de
1989, e tendo em vista as disposições do-Decreto n° 1.922, publicado
no D.O.U. de 05 de junho -de 1996; -

Considerando o que consta do Processo n°02027.002594/99-
70, resolve: -	 -	 -

Art. 1° Reconhecer, mediante registro, como- Reserva- Par-
ticular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caráter de
perpetuidade, a área de 24,30 ha (vinte quatro hectares e trinta ares)
na forma descrita no referido processo,, constituindo-se parte inte-
grante do imóvel' denominado: SITIO PALMITAL, situado no Mu-
nicípio de Itápolis, -Estado de São Paulo, de propriedade de Armando
Gemido Santoro, matriculado em 02112198, livro N2, sob- o número
016953; registrado no Registro de Imóveis da comarca de- Itápolis no
citado Estado..

Art. 2° Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências comidas no Decreto 'no 1.922, de 05 de junho de - 1996,
em especial, no seu art. 8°,incumbindo-o de proceder a avõrbaçãcs -do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com-
petente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do - 1° do art. 6
do mencionado Decreto. 	 -

Art.-3° As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão aos infratores às sanções administrativas, sem prejuízo de
responsabilidade civil e penal.

Art. 40 Esta Portaria entra era vigor na data de sua pu-
blicação	 -	 -- -

RONALDO FERREIRA BRAGA

PORTARIA N5 104-N, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSrITUTOBRASI-
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 17
inciso VII da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 3.059 de
14 de maio de 1999, no.ai't. 83, inciso XIV, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Ministerial a° 4451GMi89, de 16 de agosto de
1989, e tendo em vista as disposições do Decreto a° 1.922, publicado
no D.O.U. de 05 de junho de 1996;

Considerando o que consta do Processo n°02015.010095/99-
40, resolve:	 -

Art. 10 Reconhecer, mediante registro, como Reserva Par-

ticular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caráter de
perpetuidade, a área de 1,47 ha (um hectare e quarenta e sete ares) na
forma descrita no referido processo, constituindo-se parte integrante
do imóvel denominado: SITIO SÃO FRANCISCO, reserva deno-
minada: RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
LY e CLÉO, situada no Município de Monte Sião, Estado de Minas
Gerais, de propriedade de Eliasma Lucia Paulini Leão, matriculado em
22105185, livro 2, sob o número 2241, ti 03; registrado no Cartório de
1° Ofício, da comarca de Monte Sitio, no citado Estado. -

Art. 2° Determinar a proprietária do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n° 1.922, de 05 de junho de 1996,
em especial no seu art. 8°, incumbindo-o de proceder a averbação do
respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com-
petente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1° do art. 6°
do mencionado- Decreto.

Art. 30 As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
sujeitarão aos infratores às sanções administrativas previstas na le-
gislação vigente, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RONALDO FERREIRA BRAGA

RONALDO FERREIRA BRAGA	 -	 (Of. El. n 2 185199)	 ...	 '
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