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Consultar Manifestação

Teor

Descrição dos atos ou fatos
Eu Maurício Trovarelli Tornero, sou proprietário de um imóvel rural , com registro do número do Imóvel na Receita Federal - NIRF: 0.354.866-0 , Código do Imóvel 
no Incra 634042009938-7, localizado no município de Joanópolis, Estado de São Paulo, bairro da Pedra do Carmo, com área total de 23 há . 
 
Na data de ontem , dia 13/04/2019 fui visitar a referida propriedade rural e constatei que caçadores vem realizando atividades de caça no local e inclusive montara
m armadilhas para captura de animais silvestres e selvagens. 
 
Não tenho conhecimento de quem sejam os caçadores e peço para que o IBAMA ou outro órgão de Policiamento Ambiental faça uma visita na propriedade rural vi
sando inibir a continuidade deste CRIME AMBIENTAL e a apuração dos caçadores responsáveis e auxilie na prevenção de novos crimes ambientais por parte dos 
caçadores. 
 
Em especial solicito alguma Ação de Educação Ambiental na região , pois a presença de onças e javalis vem estimulando a caça ilegal e indiscriminada . 
 
Finalmente pedimos ao IBAMA orientações para a Preservação da Onça e demais animais silvestres e selvagens. 
 
Atenciosamente, Maurício Trovarelli Tornero , CPF : 131.025.178-97 , celular ( 35) 99191-8995 e (35) 3435-5591 email : mauricio.tornero@clubederh.com.br  

Anexos Originais

Não foram encontrados registros.

Local do fato
Joanópolis/SP Imóvel Rural Registrado no Incra 634042009938-7, localizado no município de Joanópolis, Estado de São Paulo, bairro da Pedra do Carmo, com
área total de 23 há .

Envolvidos

Não foram encontrados registros.

Campos adicionais

Campos específicos desta ouvidoria

Não foram encontrados registros.

Manifestação

Tipo de manifestação
Denúncia
Número
02303.002470/2019-47
Esfera
Federal
Órgão destinatário
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Serviço
-
Órgão de interesse
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Assunto
Denúncia Crime
Subassunto
-
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Data de cadastro
14/04/2019
Prazo de atendimento
15/05/2019
Situação
Cadastrada
Registrado por
Cidadão
Canal de entrada
Não Informado
Responsável pela análise
-

Respostas e históricos de ações

Manifestante
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