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4,o,

Eu, Gilvan António vieira da iiota' bÍasileiro' casado'

inscrito no CPF 084 $9 5ã8-21, Íesidente e domiciliado na Ruâ Silva iardim -
óbi. ê1. - óri"o cenao - sáo FÍancisco 

'IÚG, 
cEP: 39-300'{'00' rêcebi oficio

ããu'.,i-..ã-iiizaol 9 NAI/DRCP/SuPRAM me infoÍmando da manutenção

Ni.gtãlãã" p""rlioãdes aplicadas no presente auto de infraçáo quais seiam:

- Multa simplês, no vâlor de R$ 17 944'07 (dezessete

mil. novecentos quarenta e quatro reais e sete centavos) Valor este que foi

;üL';;; irí ár.sro,6a ( vinte e um mil novec€ntos e dez reais e

sessenta e três centavos).

E nos teÍmos da Legislação Ambiental disponho 
-do 

pÍazo dê 30 dias para
-presentar 

Recurso qúanto à manutenÉo das penalidades apllcaoas'

AUTO DE INFRAÇÃO N'42801/20í6

DO OBJETIVO

Este rêcurso tem mmo objetivo' Íequerer sêia revista a multa

apticaaa Éú âuto de infÍação n'42801'2016' RequeÍendo que' selam

ãíàiiããã"'ã" ,áio"s consideiadas na reÍerida defesa' sendo o presente

recurso, tempestivo, nesta data de 27'05'20í9'

No auto de inÍraçâo 1280112016 foi alegado que foi feito desmab

quêimada 6 uso alternativo do solo'

Ficando 3uspensas as aüvidades eté rcgulârizaÉo no órgáo êomp€bnte'

DA CONTESTAçÁO DO AUTO DE INFRAçÃO

Foi feita limpeza de pasto na áÍea citada no aúo de infÍâÉo' náo foi

fêito nenhum desmate' mesmo porque eu iá tinha conhecimento da Resolução

ãoiiunta semlollEF no í905, d; 12 dé ago3to de 2oí3 em sev caPífr'lo vll

:;;r;;;; ;" AutoÍização, Aft ls - são dbpê"sadas de auo,dzaç'ão'

"Ã 
,oaá ao oriro imPactro ambiental, as seguinÍes in'etvençõe§"

tt- A extnção de lenha êm rêgime' indivl'tual ou lamitier Pan o

consumo doméstico



.\

lcÂ
tll- A limpeza de área ou roçada

Conforme a Resolução Conjunta SEMAD/IEF é permitida a limpeza
de árca ou roçada em regime ÍamiliaÍ, sou pessoa humilde e eu e minha família
vivêmos do que produzimos, vivemos da nossa terra. A minha família toda
dependê de mim pare sobrevivência e preciso que essa multa seia reduzidâ,
pois teremos de passar por muitas diÍiculdades paÍa dar conta do pagâmehto

da mesma. O uso altemativo do solo foi feito, visto que fiz a limpeza para
plantio de várias culturas paÍa alimêntação e sustento da minha familia.

Quanto à quêimada que foi feita na propriedade em questiio não foi feita
por mim, Íoi fogo colocado por terceiros num momento que não estávamos na
propriedade. Foi provocado, pois começou a noite. Tudo que é feito lá, é feito
dentÍo da lei, pois procuro sempre fazer as coisas dentro da legalidade, pois

tenho conhecimento que o Órgão Ambiental emiti a licença de queima e
dependendo da quantidade de áreã náo precisa nem pagartaxas.

Diânte dos Íatos acima expostos, venho por meio desse recurso
requêrcÍ o cancelamênto ou a rêduÉo deste auto de iníraçáo. Não há razão
para manter a penalidade aplicada, visto que êstou amparado pela Resoluçâo
'1905.

DOS PEDIDOS

.Diante do até aqui exposto é o presente recurso paÍa requerer seia julgado

improcedenle o auto de inftaçáo 42801120í6, sendo o mesmo anulado em sua

totalidade, ou que o mesmo reduzido.

Pede e Espera Oeferimento,

São FÍancisco, 27 de maio de 2019

x*;-* v-.L. vlv-
G AN ANTôNto vtEtRA DA MorA

\-. Tenham certêza que alendendo o que aqui se pede, estaÍáo Íazendo Justiça,



Goveno do Estado de Minas Gerais
SisÍêrna Éstadual dê Meio Ambiente eRecursos Hídticos
secrêtaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvo tv i mento S ustentàvel

Supe ntendência Regional bientê <!o NorCe de Minas- SUPRAM NM

Dteloia Regíonal de Controle Ptocêssuâl - DRCP

Núcleo de Autos de lníraçào'NAI

I orÍcto ttzz/20I9 NAI/DRCP/SUPRAM

DE .-

,,4

Número do Auto de In
Número do Processo 419310/19

Nome/Razão Social

â senho a

O(a) SubsecretaÍio(a) de Fi.c,rlizaçao Ambiental, nos tcrmos do art. 23,

o rlll1c inciso I. do Decreto n.' 47.042/2016

O(a) Superintenã[nlc de Controle Processual e Apoio Normativo. nos

do Decrek) n." 47.042/2016

tr

termos do afi. 29 inciso Vl.
O(a) Dirctoda) dc Controle Processual

7.M2t2016
. nos temos do art. 59, Parágafo

do Decrcto n.o 4

o(
54,

a) Superintena*t" n"gi.."L a. Ueio AmbieÍite, nos termos do afi

El Em observância arr disposto nos arligos 34' 35, i6,37 e

E Em obsen'âlcia aodisposto nos aÍtigos 58. 59- 60' 62' 63' 70, 7l

o úrlco.lncrso II do Decreto n." 47.042/201ó

38 do Decreto n.o

44_844/2008 e tendo em vista o Pareccr acostado aos rriutos. decide

do l)ecreto n.o

47-383/2108-c tendo cm vista o Pârecer acostado aos autos, DECII)I:

El Pelo conhecimento da defesa apresentada. haja vista que tempestiva o que foram

atendidos seus uisitos essercrats

E Pelo conhccimcnto da deÍêsa apresentada. haja vista que tempestrva e que, embora

não cumpÍe os requisitos de admissibilidade, o mérito Pode ser definido pela

autoridade competentc imediatamente, conforme previsto pelo aÍ 63 do DecÍeto no

4't.38312018

Pelo não acolhimento dos atgumentos apreser

à âusência de t'undamentos de fato c de dirc
nJados pclo Autuado cm sua defesa face

ito quc jusificassem o acolhimenio das

argumgnlações apresentada§ e tendo cm vista estff o auto de infração em

conformidade com os requi.itos formais.

Pcla manutençào intcgr;l das penalidades aplicadas no prcscntc auto de inllaçãor

quais seiam:

- Multa simplcs no valor de R$ 17.941,07 ( de7-esscte mil. novcccntos e quarenta e

quato reais e sete centavos). a ser devidâmenle âtüâlizado:

. Suspcnsão da ati dade dc desmatc, queimada c do uso altcmativo do solo até

regulari,aação no órgio competente

- lnterdi ão da área r§o altemalivo do solo por um periodo de l2 meses.

Rua Gabíiel Passos. n" 50, CêntÍo Monles Claíos/MG - cEP 39'loG'l'12 - Tel 
' 
(38t 322a'7W

42801t20r6

iffiNro vTEiRADAÀ4qrA_
084.339.s38-21CPF/CNPJ:

tr

tr
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SECRETARIA OE ESÍADO DE.FAZENDA 
DE I\'INAS GERAIS

DOCI]MÍNTo DE 
^RRECÂDAÇÃ() 
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JECRtsTAfuÁ DL ESIÂIX) Í)E
I:AZENI)A DÉ MINA.S GERAIS

DOCUMEN'TO DE ÀRRECÂT'ÀÇÃO f,STÂDUA I, DAÍ]

riô Vieira da f,lote
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SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

OOCUHENTO DE ARRECADAçÃO ESTAOUAL ,

IIVAN ANTONIO VIEIRA DA MOTA

SAOFRANCISCO MG

084 339.53ê21

ô11

31à31t12t2019

5200496224463

SE'IÉ: ANATls€ RECURSO INTERPOSÍO . AUIO DE INFRÀCAO

1I]61€ TAXA O(PEOIENIE . SEMAD

SECREÍARIA ESÍADO MEIO AMBI€NÍE E ':

+
11.

Inlún éê c@pb@ÍaàB:
REFERENTE A ÂNÁIISE t}E RECURSOS

233,§6

TNIERPOSTOS Âl r2a012016 - PROCESSO .a9310/19

En 

-Ô 
tllrt Ç[b- OA. FEô{.) SECRÉÍARIÂ ESÍÀOO MEIO AÀ|aIENIE E DÉSENVOLVIMENIO SIJSTENTÂVEL

PfoEbE: ARÀDESCO - CAlxÂ ECONOUICA FEDERAL - ME RCÂNT|L DO BRASI SqNÍÂNDER STCOOB

iÍ-ErrEG!. ó.1.a.t-rqtb.: Á!ênci* Lotê'icasr M3isaB ê Ban@ PÕsirl
q. ü, -b rhr:- ôF 

- 
i..!ldo ErdÉrú FL lltn ilo códlao.b üúE q rü. ll!tr I

LH. Dhk: 85610000002 0 $a60213191 1 231125200A9 0 6228/.630137 3

TOTAL 283.86
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