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subsidiado.pelq

tornando definitivas,
seiscêntos dezesseis reáís
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Funciotmr setil ÁAF(Alttolização ..Á,rnbiental .,

c:onstatgndo a eyistência de degradaçdo dmQiental,

{o aqto de infração, apresentbu sua defçsa adrninistrativa.

\
das atividades, até

O aufuado foi notificado da dpcisão eryn26/09/2018 e, incohform4do, apresentou recurso, tempes{ivo,

em.23tl0l20l8, tendo sidg observados os Seüs requisitos fundamentais,'nos termôs do Decreto

02. bos fundamentos do recurso .:
No que tange ao recursô apresentado,ro autuado alega, eni síntese:

- Que.teconhece o cometimentó dri infração; '' :

' 'Tetefones: (03E) 1224-75.0 1 3224:7585
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nP:01Auto de Data: l2N3/2016

,Art. 83 do Decreto

Nl:287 naçiio : rBOTÜUruu/trlC.
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a atenuante prevista no

-Qlre não tem condigões de arcar com o valor da multa, por estar passando por muitas dificuldades

financeiras.

Por

\

da multa, ser reduzido

é o parecor.

^

Finda àinstruçflo, spjam os.autos encamiúádos ao COPAM, via sua URG,paru análise do recürso e

dó preserrte Parecer, ôonforme aÍt. 73 do Decreto 47.04212016. Após, sejam os autos encaminhados

ara a -compçtente elaboração do DAE, intimando-se q

interessaáo p.* o seu pagamento em 20,(vinte) {ias, sob pena de inscrição imediata do'crédito em

t.. !. ,-:, , I r:
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