ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01 / 2022
No dia 19 de dezembro de 2.021, ás 09 horas, na sala da Chefe de Gabinete
da Prefeitura Municipal de Igaratinga-MG, cuja sede administrativa está situada
na Praça Manuel de Assis, n° 272, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal de Meio Ambiente – CODEMA de Igaratinga-MG. A presidente do
CODEMA, Karine Guimarães Ferreira, deu bom dia aos conselheiros presentes
submeteu para análise, discussão e votação os seguintes requerimentos;
protocolo n° 10.117/2022, em nome de Cerâmica Artur LTDA (Artur de Faria
Silva), onde requer o corte de cinco árvores, sendo elas eucalipto, justificando
que as árvores estariam correndo o risco de cair , sendo assim podendo causar
danos ao bens patrimoniais e á vida dos funcionários que nela trabalham,
ficando assim essa solicitação DEFERIDA, por voto unanime, assim o
requerente ficará responsável de fazer o plantio de 25 (vinte e cinco) mudas
como é previsto em nosso Termo de Referência do Codema; O protocolo n°
10.111, em nome de João Ferreira da Silva requer o corte de duas árvores,
sendo estas uma mangueira e uma Bago bari, justificam que estas estão com
risco de cair sobre a casa, ficando assim esta solicitação DEFERIDA, por voto
unanime, ficando o requerente responsável de fazer o plantio de 10 (dez)
mudas de arvores como é previsto em nosso Termo de Referência do Codema;
o protocolo 10.172 em caráter de denúncia anônima, onde requer que fiscalize
um possível ataque a uma árvore na Rua Espirito Santo, centro, Igaratinga,
ficando assim essa solicitação DEFERIDA, por voto unanime, autorizando ao
Secretário Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente a prestar o serviço
solicitado. Por fim, a Presidente Karine Guimarães Ferreira, agradeceu a
presença de todos, reforçou a importância do CODEMA e encerrou-se a
reunião. Não tendo nada mais a tratar, eu, Weverson Silva de Paula,
Secretário do CODEMA, lavrei o presente termo, que foi lido, e se for
aprovado será assinado por todos os presentes.
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