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RECURSO

Suprâm NMILMA SRA. Subsecretária de Controle e Fascalização ambiental lntegrada

Eu REGINA CELIA CALDEIRÂ DA SILVA, portadora do CPÊ

635-042.006-34, C.l"M4-023.839/M6, residênte á Rua Antônio Dó, 1.855, loão Aguiar, são

Francisco/Mc, venho encarecidamente perante a este zeloso ór8ão (lnstituto Estaduêl de

ttorestas), pedir que seia €âncelado, ou efetuado desconto e parce,âdo, auto de infração

0355056, lavrado em 2610712016.

Sendo que juntâmente com meus Íamiliâíes (cunhados, irmão e

filhos) adquirimos umâ gleba de terras na Fêzenda Caldeirão município de São Francisco/Mc

ê o proprietário antêrior por falta de zelo deixou o cerrado invadir a pastagem sendo

necessáíio realizar a destoca de arvores de pequeno porte pâÍa replantar o pâsto e tentarmos

iniciar uma peqúena criação de gado, que câso venha â prosperar será algo.muito bom para

nossâ família, e região que é escassâ de êmpregos ê de tal atividade.

Esclareço que adquirimos tais terras com muito sacrifício e em

decorrência da união de cunhados e irmão para tentarmos umâ melhora de vida, sendo que

contraímos algumas dividâs para realizar tal negocio quê é um sonho em comum de todos os

membíos da minha família, e além da formação de uma pequena pastagem naquele local

ainda pretendemos cultivar roças para a nossa subsistência e dando ceíto seria uma Íorma de

melhorar a renda Íamiliar com a comercialiuação da5 colheitas, pois como citei ante.iormente
para adquirirmos tais terrâs ficamos com alEumas dividas. Ainda somândo que os recursos e

incentivos do toveÍno sejam difíceis de chetaí até nossa região, que por sinal muito sofrido, e

com pêríodos de sêca prolongados, e temos que têntaí melhoíar o local do plantio devido a

essas dificuldades.

E ainda como se trata de local onde era uma área de pâstagem muito

antiga que Íoi tomada por arvores de pequeno porte com conservação das arvores de porte

mais avantaiado, e que devido ao pêríodo seco al8uns tíoncos forâm queimâdos, mas que na

verdade tal queimada foi provocada acidentalmente.

Portanto Íaço uso deste documento para pedir umâ reavaliação deste órtão para que

suspenda tal multa cuja cópia acompânha este pêdido, ê encarecidamênte peço a

comprêensão e compaixão dâ comissão julSadoía, que cãso não ânule tal procedimento qúe

pelo menos seia reduzido em 80% do valor e em várias parcelâs, pois o valor da multa é

totalmente fora da realidade financeira da minha familia, e lembrando ainda que para

adquirirmos tai5 terras ficamos endividados, e com o trabalho e nosso próprio esforço nã terra

é que pretendemos quitar tai5 dividas.

E com certeza a partir destê fâto procurarei não máis ÍeriÍ a legislação

de meio âmbiente que neste câso Íoi devido ao desconhecimento da legislação ê nosso

pensamento era somênte renovar um local onde já havia sido área de pastagem, poídm poí

fâltâ de cuidados do ântigo proprietário permitiu que mato de pequeno porte tomasse conta

-{câbândo 
assim com- a rastagem. Ainda saliento que todâs as aNore de porte avantaiado
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foràm preservâdôt assim como prêseívamos áreâs de veredas ê margens de cóÍegos e
tentamos sêmpre esclarecer paía algumas pessoas a necesridade dê preseívação clo
ambiênte-
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RÉGINA CELIA CALOEISA DA SIIVÀ
SAO JOAO BAÍISÍA 99999 CS

39317 OOO PINÍOPOLIS MG
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