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TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________________________________,

                                               (nome completo

_________________, _______________, ________________, portador da cédula de 

   (nacionalidade)          (estado civil) 

nº _____________________, inscrito no CPF sob nº ______________

________________________________,

                (nome da mãe)                                                                          

___________________, ___________________________________, pelo presente

       (nº telefone)                                    

venho solicitar a alteração do e-mail cadastrado para acesso à Central do Proprietário/Possuir

Nacional de Cadastro Ambiental Rural 

informações, bem como proceder à retirada ou envio de documentos

meu domínio denominada ______________________________, localiza

________________________, sob matrícula nº _________________ (caso esteja escriturada), para o 

seguinte endereço de e- mail: ______________________________________.

____________________________________________            

                                   (Proprietário) 

 ___________________________________________

                     (Responsável Técnico Legal)
                       CPF ________________ 
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TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO 
DE E-MAIL – SICAR/PB 

Eu, __________________________________________________________________________,

(nome completo do proprietário) 

_________________, _______________, ________________, portador da cédula de 

(estado civil)            (profissão) 

______, inscrito no CPF sob nº ______________,nascido em___/___/_____,filho de 

________________________________,residente e domiciliado na ________________________________

(nome da mãe)                                                                              (endereço)

________, ___________________________________, pelo presente

                                     (e-mail) 

mail cadastrado para acesso à Central do Proprietário/Possuir

e Cadastro Ambiental Rural – SICAR, de forma a possibilitar a realização

informações, bem como proceder à retirada ou envio de documentos pertinentes a propriedade rural sob 

______________________________, localiza

sob matrícula nº _________________ (caso esteja escriturada), para o 

mail: ______________________________________. 

___________________, ______ de ___________________ de 20____.

____________________________________             

___________________________________________ 

(Responsável Técnico Legal) 
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TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

_________________, _______________, ________________, portador da cédula de identidade 

nascido em___/___/_____,filho de  

domiciliado na ________________________________ 

(endereço) 

________, ___________________________________, pelo presente instrumento, 

mail cadastrado para acesso à Central do Proprietário/Possuir do Sistema 

SICAR, de forma a possibilitar a realização de retificações de 

pertinentes a propriedade rural sob 

______________________________, localizada no município de 

sob matrícula nº _________________ (caso esteja escriturada), para o 

 

___________________, ______ de ___________________ de 20____. 
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