N? 4 QUINTA-FEIRA, 7 JAN 1993

DIÁRIO OFICIAL

Considerando a proposição apresentada pela Diretoria de Recur
sos Naturais Renováveis, no processo n9 2964/89, resolve:
ART. 19 - Os incisos I e II, do art. 19, da Portaria n9
de 17 de novembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

120,

"ART. 19 I - Durante o pico da reprodução, no período de 20 de dezembro
de 1992 ã 20 de fevereiro de 1993;
/I - durante o recrutamento, no período de 04 de junho à
. 16 de
agosto de 1993."
ART. 29 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica
ção.
ART. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
HUMBERTO CAVALCANTE LACERDA
PORTARIA N0143-N, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI
- ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, no uso das atribuiçõe-S.
previstas no art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n9 78, de
05 de abril de 1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno apro
vado pela Portaria Ministerial n9 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, -e"
tendo em vista as disposições do Decreto n9 98.914, de 31 de janeiro
de 1990:
Considerando o que consta do Processo n9 3141/91 da SUPES/SC,

SEÇÃO 1
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PORTARIA N9 145-N, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMEI
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, no uso das atribuiçõe -sprevistas no art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n9 78, de
05 de abril de 1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno apro
vado pela Portaria Ministerial n9 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, etendo em vista as disposições do Decreto n9 98.914, de 31 de janeiro
de 1990:
Considerando o que consta do Processo n9 8278/91 -SUPES/SP,
resolve:
Art. 19 Reconhecer oficialmente, mediante registro, como Re
serva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em caiN
ter de perpetuidade, a área de aproximadamente 7.000mts 2 (sete mil me.
tros quadrados), na forma descrita no referido Processo,constituindo-se
parte integrante do imóvel situado no Município de Cubatão, Estado de
São Paulo, de propriedade da Carbocloro S/A Indústrias Químicas e matri
culado sob o número 327, fls. 59, do Livro 3-A, em 22.10.75, no Regietro de Imóveis da Comarca de Cubatão, no mesmo Estado.
Art. 29 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n9 98.914, de 1990, incumbindo-o ode
proceder a averbação do respectivo Termo de Compromisso no Registro de
Imóveis competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos dos arti
gos 49 e 59 do mencionado Decreto.
Art. 39 As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão o infrator às sanções penais e administrativas, independente
da obrigação de reparar os danos causados.

resolve;

Art. 49 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica

Art. 19 Reconhecer, mediante registro, como Reserva Particu
.
lar do Património Natural, de interesse público, e em caráter de per/e.
tuidade, a área de aproximadamente 5.296,16 ha (cinco mil e duzentos enoventa e seis hectares e dezesseis ares), na forma descrita no referi
do Processo, constituindo-se parte integrante do imóvel denominado Pa.f.
que Ecológico ARTEX, situado nos Municípios de Blumenau, Indaial, Gae
Empresa
par e Guabiruba, Estado de Santa Catarina, de propriedade da
Florestal Garcia, sob as seguintes matrículas e registros R-3, n9
14.256-, do Livro 2; R-7, n9 5.513, LErro 2; R-4, n9 6.175, Livro 2;R-3,
n9 8.645, Livro 2; R-5, n9 3.350, Livro 2; R-5, n9 8.784, Livro 2; R-5,
n9 8.785, Livro 2; R-5, n9 8.786, Livro 2; R-5, n9 8.787, Livro 2; R-5,
n9 8.788, Livro 2, todos do dia 30.12.85, do 19 Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de Blumenau-SC; acrescido do registro R-3, n9 1.483,
Livro 2-A, de 06.08.85, do Registro de Imóveis da Comarca de Brusque,
Município de Guabiruba-SC; acrescido do registro R-7, n9 4.118, Livro
2, de 11.11.85, do 19 Ofício do REgistro de Imóveis da Comarca de Blume
nau; acrescido do registro R-7, n9 8.582, Livro 2, de 11.11.85, do 17:7
Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau-SC; e mais o regia
tro R-1, n9 12.722, Livro 2, de 02.10.87, do Registro de Imóveis da Co
marca dê r*.daial, Município de Indaial, no citado Estado.
Art. 29 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n9 98.914, de 1990, incumbindo-o de
proceder a averbação do respectivo Termo de Compromisso no Registro de
Imóveis competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos dos arti
gos 49 e 59 do mencionado Decreto.
Art. 39 As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão o infrator às sanções penais e administrativas, independente
da obrigação de reparar os danos causados.
Art. 49 Esta Portaria entra eis vigor na data de sua publica
cão.
HUXBERTO CAVALCANTE LACERDA

• PORTARIA NO 144-N, DE 30

DE

DEZEMBRO DE 1992

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, no uso das atribuiçõel
previstas no art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n9 78, de
05 de abril de 1991, no art. 83, inciso XXV, do Regimento Interno apro
vado pela Portaria Ministerial n9 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989,
tendo em vista as disposições do Decreto n9 98.914, de 31 de
janeiro
de 1990:
Considerando o que consta do Processo n9 04678/91-SUPES/G0
resolve; Art. 10 Reconhecer oficialmente, mediante registro, como Re
serva Particular do Património Natural, de interesse público, e em cariter de perpetuidade, a área de aproximadamente 5,0 ha (cinco hectares),
na forma descrita no referido Processo, constituindo-se parte integran
te do imóvel denominado Chácara Mangueiras, situado no Município de GoT
ânia, Estado de Goiás, de propriedade do Sr. Perseu Matias, e matricula
do em 17.06.61; sob os nos 22850 a 23068, fls. 19v a 54, do Livro 3-P7
do Cartório do 19 Ofício da Comarca de Goiânia, no citado Estado.
Art. 29 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n9 98.914, de 1990, incumbindo-o de
proceder a averbação do respectivo Termo de Compromisso no Registro de
Imóveis competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos dos arti
gos 49 e 59 do mencionado Decreto.
Art. 39 As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão o infrator às sanções penais e administrativas, independente
da obrigação de reparar os danos causados.
Art. 49 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica
ção.
HUMBERTO CAVALCANTE LACERDA

cão.

HUMBERTO CAVALCANTE LACERDA

PORTARIA N9 146-N,' DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992 •
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, no uso das atribuiçõeW
previstas no art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n9 78, de
05 de abril de 1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno apro
vado pela Portaria Ministerial n9 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989, e
tendo em vista as disposições do Decreto n9 98.914, de 31 de janeiro
de 1990:
Considerando o que consta do Processo 8371/91-25/ SUPES-MG,
resolva;
Art. 19 Reconhecer oficialmente, mediante registro, como Re
serva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em carTi
ter de perpetuidade, a área de aproximadamente 1.184,0 ha (hum mil
cento e oitenta e quatro hectares), na forma descrita no referido Pro
Fazenda
cesso, constituindo-se parte integrante do imóvel denominado
Caetano-Lugar Santo Agostinho, situado no Município de Paracatu, Estado
de Minas Gerais, de propriedade de Maria Angélica Ulhoa Dani e Renato
Dani, e matriculado em 07 de abril de 1981, sob o n9 R1-5843, do Livro
2, do Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu, no citado Estado.
Art. 29 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n9 98.914, de 1990, incumbindo-o de
proceder a averbação do respectivo Termo de Compromisso no Registro de
Imóveis competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos dos arti
gos 49 e 59 do mencionado Decreto.
Art. 39 As condutas e atividades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão o infrator às sanções penais e administrativas, independente
da obrigação de reparar os danos causados.
Art. 49 Esta Portaria entra em vigor na data de sa publica
ção,
HUMBERTO CAVALCANTE LACERDA

PORTARIA N9 147-N, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBI
ENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, no uso, das atribuiçõe -sprevistas no art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n9 78, de
05 de abril de 1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno apro
vado pela Portaria Ministerial n9 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989; etendo em vista as disposições do Decreto n9 98.914, de 31 de janeiro de
1990,
Considerando o que consta do Processo n9 8371/91-25-SUPES/MG
resolve:
Art. 19 Reconhecer oficialmente, mediante registro, como Re
serva Particular do Patrimônio Natural, de interesse públibo, e em cari
ter de perpetuidade, a área de aproximadamente 1,420,65 ha (hum mil e
quatrocentos e vinte hectares e sessenta e cinco ares), na forma descri
ta no referido Processo, constituindo-se parte integrante do imóvel (3
nominado Fazenda Caetano, situado no Município de Paracatu, Estado
Minas Gerais, de propriedade de Antônia Ulhoa, e matriculado em 07 de
abril de 1981, sob o n9 R1-5843 (ficha 5154), do Livro 2, do Registro
de Imóveis da Comarca de Paracatu, no citado Estado.
Art. 29 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto n9 98.914, de 1990, incumbindo-o de
proceder a averbação do respectivo Termo de Compromisso no Registro de
Imóveis competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos termos dos arti
gos 40 e 50 do mencionado Decreto.

