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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SUPERINTENDÊNCIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

PEDIDO DE VISTA E/OU CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

01. N° do documento/processo: Q^QOl 00^5^ \ to^5 "^
A - Identificação
(Este campo só deve ser preenchido pelo próprio autuado ou procurador/autorizado)

OZf^Nome do interessadoou representante legal (autuado ou procurador/autorizado):)2fNNome do interessado ou representante legal (autu

03. Carteira de identidade: ^<3'Õ::V:\bSi'~5 04. Órgão expedidor/UF: SSr/fiR

os.cpf CrHoSG. S&òz Sk
06. Empresa Vj<-CO

07. CNPJ: H. ^55 ^00 QQQ1 Q^j

08. Endereço: 1WA~ \] -foc^ oO^Ko^jy^ pLjL /WotogXT^ 3y
aMf>

09. Telefone DDD - Número IO. Telefone celular DDD - Número

Residencial/Comercial (>fo) 2>ó& &9 lOQ (4f )6 69 1^ TOSé)
li. Endereço eletrônico (e-mail): foAüLfr, •CH/W €,5 (CU ^t^ CO -OZtfTx bkj
Obs.: Escreva com letra de formai ' v-/

B - Autorização para obter vistas e/ou cópia (caso não seja o próprio interessado /procurador
/autorizado)
(Este campo só deve ser preenchido por terceiros)

12. Nome do(a) autorizado(a):

13. Carteira de identidade: 14. Órgão expedidor/UF:

15. CPF:

16. Endereço: ,

17. Telefone DDD - Número 18. Telefone celular DDD - Número

Residencial/Comercial ( ) ( )

19. Endereço eletrônico (e-mail):_
Obs.: Escreva com letra de forma

Solicitação de vistas P.A 02001.007557/2015-81 (3066808)         SEI 02001.007557/2015-81 / pg. 1



C - Tipo de Solicitação

20. ( V)Vista do documento/processo

22. ( ) Cópia por e-mail

24. ( ) Cópia por CD - Room

Especifique:

26. ( ) Cópia Integral

28. Observações complementares

'-. : \ " - " •

21. ( ) Vista do documento/processo c/ cópia
fotográfica

23. ( ) Cópia por Pen drive

25. ( ) Cópia impressa

27. ( ) Cópia parcial:

tJy ytr\Í£dJà 5 o/neN

d^CVnmp^AA .41/Gfc/fi iluíb 40&\jô^ (fxM&D^i

LOCAI. DATA /ASSINATURA DO SOLICITANTE

Observações:

* Para vistas e cópia é necessário anexar cópia do RG e/ou procuração/autorização.
*No caso de documentos sigilosos, o interessado deverá apresentar instrumento de mandado
que comprove a representação legal da empresa titular do processo/documento.
*A cópia solicitada somente será providenciada após o recebimento do comprovante de
pagamento da Guia de Recolhimento da União - ( GRU). A solicitação de cópia em mídia, CD
ou Pen drive, deve vir acompanhada dos mesmos.
*Este formulário deverá ser entregue no Protocolo Geral do Ibama e após o seu
cadastramento, será encaminhado à Unidade em que se encontrar o processo e/ou documento.
*Terceiros terão direito a vistas, conforme Lei 12.527/2011, desde que o processo não tramite
em sigilo legal.

*Advogados poderão ter vistas dos Processo no IBAMA, apresentando a carteira da OAB,
desde que o processo não tramite em sigilo legal. O advogado deverá se dirigir ao setor onde se
encontra o processo. A GRU, referente ao valor da cópia, será entregue ao mesmo. Após a
comprovação do pagamento, será entregue a cópia solicitada.

* O custo da cópia, digital ou impressa, é de RS 0,21 (dez centavos) por página.
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