EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Autoridade Ambiental Fiscalizadora do Instituto do Meio Ambiente - IMA, vem por meio deste edital (ALEGAÇÕES FINAIS –
RELAÇÃO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DE JOINVILLE 02/2019), INTIMAR/NOTIFICAR os administrados citados nos
processos administrativos decorrentes de Auto de Infração Ambiental (AIA) abaixo listados, nos termos do Art. 107 da Portaria
Portaria Conjunta IMA/CPMA 143/2019 06/06/2019 publicada no Diário Oficial 21.033 de 10/06/2019, para, querendo, no prazo de
10 (dez) dias, apresentar alegações finais, devendo protocolá-las até às 19:00 do último dia do prazo, no setor de protocolo de
qualquer Unidade do IMA no Estado de Santa Catarina, endereçando a petição ao Gerente Regional de Meio Ambiente de
JOINVILLE (Juarez Tirelli Gomes dos Santos) em meio digital. A presente relação também está disponível n a página do IMA na
rede mundial de computadores (www.ima.sc.gov.br) e afixada no mural da Regional IMA de Joinville. Os processos administrativos
encontram-se disponíveis para consulta dos interessados, no endereço da regional de Joinville localizada na rua do príncipe 330 –
Ed manchester 10º andar, Centro – Joinville/SC.
AIA-SÉRIE-ADMINISTRADO-MUNICÍPIO-DATA
AIA 10125 – D – PORTO DE AREIA SANTA MARIA LTDA – ARAQUARI - 17/04/2018
Joinville, 19 de Junho de 2019.
Presidente do IMA
Valdez Rodrigues Venâncio

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VALDEZ RODRIGUES VENÂNCIO e JUAREZ TIRELLI GOMES DOS SANTOS em 24/06/2019 às 14:56:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://sgpe.sea.sc.gov.br/atendimento/ e informe o processo IMA 00021608/2019 e o código J9RS040G.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Autoridade Ambiental Fiscalizadora do Instituto do Meio Ambiente - IMA, vem por meio deste edital, INTIMAR/NOTIFICAR os
administrados citados nos processos administrativos decorrentes de Auto de Infração Ambiental (AIA) abaixo listados, nos termos
do art. 117 da Portaria Conjunta IMA/CPMA 143/2019 06/06/2019 publicada no Diário Oficial 21.033 de 10/06/2019, para cientificar
o autuado da decisão final proferida e, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar Recurso ao CONSEMA, devendo
protocolá-lo até às 19:00 do último dia do prazo, no setor de protocolo de qualquer unidade do Instituto do Meio Ambiente - IMA,
endereçando a petição ao Gerente Regional de Meio Ambiente de JOINVILLE (Juarez Tirelli Gomes dos Santos) em meio digital,
ou pagar a multa, quando aplicada. A presente relação também está disponível na página do IMA na rede mundial de
computadores (www.ima.sc.gov.br) e afixada no mural da Regional IMA de Joinville. Os processos administrativos encontram-se
disponíveis para consulta dos interessados, no endereço da regional de Joinville localizada na rua do príncipe 330 – Ed
manchester 10º andar, Centro – Joinville/SC.
AIA-SÉRIE-ADMINISTRADO-MUNICÍPIO-DATA
7370 – D RESICOR TINTAS E SOLVENTES LTDA - ARAQUARI - 21/03/2017
Joinville, 19 de Junho de 2019.
Presidente do IMA
Valdez Rodrigues Venâncio
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