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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Polícia Militar

Comando de Polícia Ambiental

Of.SEPM/CPAM  SEI Nº273                           Rio de Janeiro, 19 de maio de 2020

Sr. Diretor Presidente da A.C.R Casa CONART

Endereco: Rua Manuel Vitorino, nº 935 - Encantado - Rio de Janeiro -RJ

Assunto: Pedido de Apoio para Festival de Balões

Referência: Ofíco CONART nº0008/2020  

 

Sr. Diretor Presidente

Em atenção à mensagem encaminhada a este Comando por V. S.ª, informo que a concessão
de autorização para realizar eventos segue o disposto no Decreto Estadual nº 44.617, de 19 de fevereiro de
2014. Por este motivo, a solicitação de apoio contida no Ofício em referência deverá ser encaminhada aos
agentes públicos elencados no artigo 2º da citada norma, dentre eles, o Comandante do 10º Batalhão de
Polícia Militar (Barra do Piraí), conforme já havia sido informado a V S.ª, por e-mail, em 17 de março de
2020.

Por oportuno, informo que finalizado o processo de autorização desse evento, o Comando
de Polícia Ambiental poderá designar uma equipe para acompanhar sua realização, visando coibir a prática
de ilícitos ambientais, sobretudo o previsto no artigo 42 da Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998.

Cabe registrar, por fim, que considerando o fato de estarem em vigor, no Rio de Janeiro,
regras de isolamento social, com a proibição de eventos como o mencionado no aludido Ofício, este
Comando realizará uma nova análise sobre a presente solicitação em julho, mês que antecede a realização
do festival, conforme informado pelo Ofício CONART nº 0008/2020.

 
Atenciosamente;

RODRIGO SANGLARD – Cel PM
Comandante do CPAm

ID: 2513004-8

Por Delegação:
CARLOS E. S. DA SILVA - Cap PM

Chefe da Divisão Operacional
ID: 42083826

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Santos da Silva, Capitão, em 20/05/2020,
às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 4755575 e
o código CRC 1B199424.

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº SEI-350072/000729/2020 SEI nº 4755575

Av. Itaoca, Nº 1618 - Bairro Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.061-020
Telefone: (21) 2334-7634  


