REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA

Ao (à) Diretor (a) Geral da ADAPI

A Granja Avícola ___________________________________ CPF/CNPJ nº
_________________, cujas coordenadas geográficas são S:_____________’; W:
_____________, Município ________________________________, Estado do Piauí, telefone
__________________, endereço eletrônico _____________________________, vem
requerer nesta Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, CERTIFICADO DE
REGISTRO como Estabelecimento Avícola de ( ) CORTE ( ) POSTURA, de acordo com a
Instrução Normativa MAPA Nº 56/2007 que estabelece os procedimentos para registro,
fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas comerciais, anexo ao presente os
documentos exigidos pela legislação em vigor.

Nestes termos, pede deferimento.

_______________________, ___ de ___________ de

___________________________________
Assinatura do Proprietário ou representante legal

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA

Ao (à) Diretor (a) Geral da ADAPI

A Granja Avícola ___________________________________ CPF/CNPJ nº
_________________, cujas coordenadas geográficas são S:_____________’; W:
_____________, Município ________________________________, Estado do Piauí, telefone
__________________, endereço eletrônico _____________________________, vem
requerer nesta Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, RENOVAÇÃO DO
CERTIFICADO DE REGISTRO como Estabelecimento Avícola de ( ) CORTE ( ) POSTURA, de
acordo com a Instrução Normativa MAPA Nº 56/2007 que estabelece os procedimentos para
registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas comerciais, anexo ao presente
os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Nestes termos, pede deferimento.

_______________________, ___ de ___________ de

___________________________________
Assinatura do Proprietário ou representante legal

REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA

Ao (à) Diretor (a) Geral da ADAPI

A Granja Avícola ___________________________________ CPF/CNPJ nº
_________________, cujas coordenadas geográficas são S:_____________’; W:
_____________, Município ________________________________, Estado do Piauí, telefone
__________________, endereço eletrônico _____________________________, vem
requerer nesta Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, alteração DO
CERTIFICADO DE REGISTRO como Estabelecimento Avícola de ( ) CORTE ( ) POSTURA, de
acordo com a Instrução Normativa MAPA Nº 56/2007 que estabelece os procedimentos para
registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas comerciais, anexo ao presente
os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Nestes termos, pede deferimento.

_______________________, ___ de ___________ de

___________________________________
Assinatura do Proprietário ou representante legal

REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA

Ao (à) Diretor (a) Geral da ADAPI

A Granja Avícola ___________________________________ CPF/CNPJ nº
_________________, cujas coordenadas geográficas são S:_____________’; W:
_____________, Município ________________________________, Estado do Piauí, telefone
__________________, endereço eletrônico _____________________________, vem
requerer nesta Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, CANCELAMENTO DO
CERTIFICADO DE REGISTRO como Estabelecimento Avícola de ( ) CORTE ( ) POSTURA, de
acordo com a Instrução Normativa MAPA Nº 56/2007 que estabelece os procedimentos para
registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas comerciais, anexo ao presente
os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Nestes termos, pede deferimento.

_______________________, ___ de ___________ de

___________________________________
Assinatura do Proprietário ou representante legal

