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Govemo do estado de Minas Gerais

SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HíDRICOS-
StSEMA

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.

Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
URC/ COP,'.;.~ No'"" de r.ol"~
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ASSUNTO: DEFESA CONTRA NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°
022563.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF sob n°
656.129.816-00 e RG n° M-3.573.473MG., com endereço na Av. Antônio
Carlos, 15 - Bairro São Geraldo - Salinas, estado de Minas Gerais, apresenta
as suas considerações sobre os fatos da refenda notificação e solicita
cancelamento da mesma:

• CONSIDERANDO QUE a notificação de AUTO DE !NFRAÇÃO n°
022563 descreve a nossa atividade irregularidade como: "Funcionar
sem autorização Ambiental de Funcionamento, desde que não
amparado por termo de Ajustamento de Conduta com o órgão ambiental
competente, se constatando a existência de poluição ou degradação;

• CONSIDERANDO QUE a extração mineral é uma atividade que
necessita de autorização de órgão regulador do setor mineral, DNPM -
Departamento Nacional da Produção Mineral (Ministério das Minas e
Energia) e não apenas da AAF como é mencionado na notificação do
Auto de Infração lavrado;

• CONSIDERANDO QUE sempre trabalhamos de forma regular perante a
Lei, conforme GUIA DE UTILIZAÇÃO n° 175/2011 com publicação no
Diário Oficial da União em 25/08/2011 e com validade até 08/1212014;

• CONSIDERANDO QUE sempre trabalhamos de forma regular perante 'a
Lei, conforme AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAENTO N°
04206/2010 com validade de 04 anos, com vencimento em 08/1212014;

• CONSIDERANDO QUE sempre trabalhamos de forma regular perante a
Lei, apresentamos OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUAS
PÚBLICAS ESTADUAIS, com validade de 04 anos, com vencimento em
17/02/2015;
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• CONSIDERANDO QUE sempretrabalhamos de forma regular perante'~~~CA_ ~'
Lei, apresentamos DAIA - Documento Au!oriza!ivo para IntervençãO~EM~
Ambiental N" 0023981 com validade até 28/0212017; , -

• CONSIDERANDO QUE sempre trabalhamos de forma regular perante a
Lei, solicitamos RENOVAÇÃO DE GUIA DE UTIUZAÇÃO perante Q

DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral) para o Processo
n° 833.870/2007, conforme Portaria do DNPM n° 144 de 03/05/2007,
conforme protocolo 48403-018864/2014;

• CONSIDERANDO QUE todas as licenças, autonzações e etapas legais
foram cumpridas e observadas;

• CONSIDERANDO QUE na observância restrita das licenças nossas
atividades estão paralisadas desde 08/12f2014; ,/

• CONSIDERANDO QUE as nossas máquinas e equipamentos
necessitam de revisões e manutenções periodicamente, a cada 30 dias, /'
ligamos motores das máquinas e equipamentos para manutenção
básica e garantia de manter os equipamentos em bom estado de
funcionamento;

• CONSIDERANDO QUE conforme o DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO
anexo não realizou nenhuma atividade de extração e areia no leito-
o Rio Salinas;

• CONSIDERANDO QUE conforme o DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO
anexo à quantidade de AREIA estocada é a mesma que existia durante_
o inicio da paralização, aproximadamente 40 m';

• CONSIDERANDO QUE conforme o DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO
anexo às estradas de acesso a exploração mineral não apresentam
marcadas de tráfego de veículos pesados realizando o transporte-
regular de AREIA;

• CONSIDERANDO QUE conforme o DOCUMENTÁR!O FOTOGRÁF!CO
anexo a vegetação em torno de empreendimento e ao longo do leito do
RIO Salinas demonstra que as nossa atividades estão realmente
paralisadas desde um longo periodo;

• CONSIDERANDO QUE conforme o DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO
anexo à vegetação em torno dos canos que transportam a AREIA da
draga ao pàtio de estocagem, demonstram claramente que essa
atividade está paralisada por um longo periodo;

• CONS!DERANDO QUE existe uma contradição muito grande entre os
02 (dois) documentos emitidos pela POLíCIA AMBIENTAL. No AUTO
DE INFRAÇAO N" 022563f2016 no campo 12 .Por funCIOnar sem' "AAF"
ou termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental competente
extração de areia com uso de draga no leito do Rio Salinas, na Fazenda
Barra do Caraíba, constatando a degradação ambiental' Areia para
comercialização; as atividades foram suspensas; utilizando tabela 2016.
No Boletim de Ocorrência M2776-2016-6274038 FI 2/6 no campo
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• CONSIDERANDO QUE A fiscalização poderia facilmente comprovar se
a atividade estava paralisada a pouco tempo ou não, pois os vestigios
da paralização são evidentes, com vegetação cobrindo a areia estocada
no pátio e a vegetação cobrindo os canos guardados à margemdo rio e
que essa mesma comprovação poderia ser feita com a draga, tambêm
o próprio leito do rio Salinas já se encontra em evidente regeneração de
areia assoreada;

• CONSIDERANDOQUE a Responsabilidadesocial anda de mãos dadas
com o conceito de desenvolvimento sustentável e que ê uma atitude
responsável em relação ao ambiente e à sociedade, que não s6 garante
o uso dos recursos, mas também amplia o conceito a uma escala mais
ampla. Entendemos que a nossa atividade respeita à vida, fornece
insumos para a construção civil na cidade de Salinas e região:

Mediante o exposto solicitamos cancelamento do presente auto de
infração e que considerando as nossas atividades estão paralisadas
desde 08f1212014, NÃo ACEITAMOS a afirmação da fiscalização que
estamos cometendo CRIME AMBIENTAL e solicitamos vistoria técnica
para comprovaç.lio dos fatos, pois os fiscais/pessoas que LAVRARAM o
AUTO DE INFRAÇÃO N° 022563 não possuem capacidade técnica para
afirmarem sobre CRIME AMBIENTAL e entendo que ~or motivos
ºesconhecidos_o_mitiram as informações sobre o longo tempo e
paralizaçao dessa atividade, procurando caracterizar um crime que não
existiu, trazendo prejuizos a minha pessoa. Prova dessa minha
solicitaçao de uma vistoria técnica é que durante a visita dos fiscais os
mesmo não tiveram acesso à área de exploração devido ao fato da
estrada encontrava-se intransitável e bloqueada e o acesso para
averiguação e vistoria foi realizado pela área do meu vizinho que é a
testemunha das informações que consta no boletim de ocorrência.

tenciosamente,

Salinas, 06 de junho de 2016.



ANEXOS

Figura 2: RIoAssoreado a montante da drasa.



Figura 3: Vegetação recobríndo canos de sucção, demonstrando um longo período de matividade.
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FIgura 4: Estrada de acesso demonstrando ausência de tráfego pesado.
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Figura 5, Draga e~tacionada aguardando liberação no leito do RIOAssoreado.

-
Figura 6: Areia no pátio de estocagem, aproximadamente 40 m'.

JOsÉ CARLOS DE OLIVEIRA.
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