


Em preendim ento: PCH CEL A MÉRICO TEIXEIRA
Resumo geral das negociações - contendo o levantamento das áreas e respectivos proprietários ou possuidores e da situação atual
Area Atingida
Item/Gleba

Proprietário ou
possuidor

Fazenda
CIA INDUSTRIAL
C achoeira Mat BELO HORIZO NETE
3.275
Fazenda
CIA INDUSTRIAL
Cachoeira Mat BELO HORIZO NETE
3.276
TO TA L =

Area da
Propriedade

Tratativas
ha / m2

%

96,8000 ha.

4,1059

484,0000 ha.

325,9729

594,1100 ha.

330,0788

(ha / m2)

Situação

Comunicação

Divulgação

4,24%

SIM

SIM

X

67,35%

SIM

SIM

X

Em
Negociação

Negociada Adquirida Sem Acordo Indenizada

L eg en da (Situação - SIM ou N ÀO):
D ivulgação: prom oção de ampla divulgação e esclarecimentos acerca da implantação do
C om u nicação: comunicação aos proprietários ou possuidores das áreas de terras onde serão
empreendimento, ju nto à comunidade e aos proprietários ou possuidores das áreas a serem atingidas,
implantadas as instalações necessárias à exploração dos serviços de energia elétrica durante a
mediante reunião pública ou outras acões esnecificas de comunicação, tratando inclusive de aspectos
fase de levantamento cadastral ou topográfico.
relacionados à delimitação das áreas afetadas e aos critérios para indenização.
T ratativ as:
E m N egociação - quando o proprietário admite a venda, estando as partes ajustando o valor N egociada - quando houver acordo do valor ou da forma de aquisição da propriedade, porém ainda
ou a form a de pagamento.
não formalizado legalmente.
Sem A co rdo - o proprietário não aceita a venda ou a passagem da linha de transmissão ou a
In den izada - valores indenizatórios acordados e efetivamente pagos, proveniente de aquisição
indenização proposta ou declara outros im pedimentos ou embargos ou, ainda, devido a outros
compulsória.
casos.
A d q u irid a - valores acordados e efetivamente pagos proveniente de aquisição amigável.

D eclaro que as informações prestadas neste documento correspondem ao empreendimento em referência e estão de acordo com a legislação aplicável, em especial com o disposto nas Resoluções da
ANEEL. Estou ciente de que declarações falsas ou inexatas caracterizam crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).
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