
Exmo Sr Diretor do lnstituto Estadual de Florestas.

Audi José dos Santos Braga, brasiteiro,
casado, trabalhador rural, inscrito no CpF: 509.421.926-34, residente na propriedade
rural situada à BR 365, KM 170 neste municipio de Buritizeiro _ MG. com endereço de
correspondência à Rua Montes Claros no 1719, êm pirapoía MG, vem ,,mui,,

Íespeitosamente à vossa presença apresentar a defesa, pelo que passa a expor e
requerer:

Que fui autuado segundo auto de infração ne 6675012016, por extrair 24 (vinte e
quatro) metros cúbicos de cascalho para utilização imediàta na pavimentação de
rodovia, no município de Bu.itizeiro, sem autorização ambientalde funcionamento, no
ãto da fiscalização.

2. Que o suplicante não promove nenhuma atividade de
extração de cascalho. Apenas cedeu 02 caminhóes de
cascalho totalizando 24m3 conforme auto de infração
66750/2076, tendo em vista os vizinhos solicitaram dâ
Prefeitu.a Municipal de BuÍitizeiro, a recuperâção do
acesso à comunidade rural, linha de trânsporte escolar
rural, que provenientê das chuvas houve ãbertura de valas
dificultando o acesso, e o Município não dispunha de
cascalho. Sendo solicjtado, cedi a referida quantidade
insignificante de cascalho para a citada recuperação da
estrada.

3. Que o suplicante não tem nenhum interesse em prejudicar
o meio ambiente onde vive e tira o sustento da família,
tanto que esta intervenção ocorreu no mês de fevereiro, e
a fiscalizâção ocorreu somente em abril de 2016, e no ato
da fiscalização não foi constatado a presença de nenhuma
atividade no local. Tendo em vista que fdram somente 02
caminhões, não há que se falar em suspender as atividades
de extraçâo de cascalho como cita o auto de inÍração.
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1. Que o suplicante é técnico agropecuário, agricultor
familiâr, e usa a referida propr.iedade para complementar a

renda da família.
§\



Face á situação do suplicante, que usa a referida
propriedade para complementação da renda familiar, e

ãlem de entender não ter prãticado dano ambiental,
têmbém no momento não dispor de condições Íinanceiras
pâra arcar com a multa, requea.

A - O cancelamento da multa, sendo determinado por
V.Exa, a comunicação deste louvável ato de clemência ao
suplicante, pelo que êstará dando de si uma contribuição
de incentivo à permanência do homem trabalhador rural
no campo.

B - Que seja concedida a gratuidade da dêÍesa, por não
possuir no momento condições finànceiras para tal.

Buritizeiro - MG,09 de maio de 2016.
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