Documentação necessária para adesão do PAGAPEDRA 2011/2012

DOCUMENTOS

NOVOS

Croqui de localização e acesso de cada lavoura a ser coberta pelo

ANTIGOS
C/
= AREA**

ANTIGOS
C/ NOVO
CORTE

X

X

Croqui de cada lavoura a ser coberta pelo PAGAPEDRA com área medida
em hectares por GPS, ou outro método aceito pela CATI, digitalizados,
contendo coordenadas de pontos de interesse de medição descritos no
mapa, assinado por Engenheiro Agrônomo inscrito no CREA;

X

X

Cópia da ART do técnico responsável pela lavoura (qualquer ART que o
produtor tenha feito durante o ano de 2011);

X

Comprovante de propriedade da lavoura (contrato de arrendamento,
contrato de comodato, carta de anuência, convenção condominial ou
declaração do próprio proprietário da terra);

X

Cópia do CPF, Carteira de Identidade e comprovante de residência;

X

Termo de Adesão ao PAGAPEDRA assinado e com firma reconhecida *;

PAGAPEDRA com coordenadas de GPS, ou outro método aceito pela CATI,
da porteira de acesso à propriedade;

X

X

X

X

X

Comprovante de pagamento do boleto da Taxa de Adesão do PAGAPEDRA,
até 10 de dezembro de 2011;

X

X

X

Apresentação de comprovante de Caução – Certificado de Depósito de
Produto em nome da ASSOCIAÇÃO DOS ARROZEIROS DE ALEGRETE,
depositado em armazém de idoneidade reconhecida pela CATI *; firmas
reconhecidas, ou cheque caução do proprietário da lavoura;

X

X

X

Procuração para a Associação dos Arrozeiros de Alegrete autorizando a
realização da administração de recursos do PAGAPEDRA, com firma
reconhecida.*

X

X

X

*Modelo na secretaria da AAA
** Os documentos que não precisam ser renovados devem ser endossados com data atualizada
OBS:- As assinaturas dos documentos devem ser entregues com as firmas reconhecidas no cartório;
- As marcações em Vermelho serão feitas sempre no momento da adesão na Associação dos Arrozeiros, as demais são de
responsabilidade do produtor.

