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AO SUPERINTENDENTE REGIONAT DE MEIO AMBIENTE - SUPRAMINM

Anexos: Ofício 22321 20L9 / NAI /DRCP/SUPRAM

Referência: Al nr 4293212076 - Processo 67155V19
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GUIIHERME QUEIROZ FEREIRA" brasilêiro, soltêiro,

CPF ns 049.984.326-64, proprietário de uma gleba dê

terra localizada no município de Grão Mogol, com

endereço residencial na Rua Tapaiós ne 70O apto 302

Melo, Montes Claros/Mc, vem, respeitosamente, à

presença de vossa Excelência, apresentar PEDIDO DE

RECONSIDERAçÃO DE ATO, em râzão do Auto de

em razão do Auto de lnfração n" 042932, de 24 de

outubro de 2016.
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1. DOS FATOS DO NOTIFICANTE

No Auto de lnÍração U2932, de 24 de outubro de 2016 (Documento

anexo), o requerente foi autuado com as seguintes ocorrências:
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"Desmotor 70,2 hectores de vegetqçõo notivo compestre em óreo de

preseNoção permanente sem outorizdçdo do órgõo ombientot

competente"

Desmotor 40 hectores de vegetoção notivo compestre típico de cerrcdo,

medionte corte ruso com destocq em óreo sem dutotízdçõo do órgõo

ombientol competente"

2. PEDIDO DE RECONSIDERAçÃO DE ATO

Em resposta ao oficio nr 2232/2019/NAI/ORCP/SUPRAM em anexo,

mantendo as penalidades aplicadas no auto de infração nr 42932/2016,

processo Administrativo 671551/19, venho requere de vossa senhoria a

reconsideração do ato, levando em consideração as aleBaçôes justas e

concretas já relatadas no recurso anteriormente protocolado.

Adianto aos doutos julgadores, que o requerente sempre

preocupou em trabalhar de maneira legal, gerando emprego e renda para

o município de Grão Mogol, a área em questão se encontrava com

ve8etação rasteira não havendo nem se quer rendimento lenhoso.

Portanto, venho requere que o Auto de lnfração seja julgado

improcedente e decretado a sua nulidade, com a isenção do pagamento

da multa imposta, por ser de direito e imperativo de justiça, tendo em

vistâ que o requerente não tem nenhuma condições financeiras de

efetuar o pagamento da multa imposta.
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P. Deferimento.
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Montes Claros,06 de agosto de 2019.
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