OFÍCIO N.º 011/2017
Igaratinga (MG), 13 de setembro de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Igaratinga
Renato de Faria Guimarães

À população igaratinguense

Assunto: Nota de Esclarecimento.

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar à Vossa Excelência e à população
igaratinguense sobre o suposto incêndio criminoso de ontem (12/09) na propriedade do Sr. "Zé do Lande".
Quando soubemos do ocorrido, entramos em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG) - 2ª Companhia (Pará de Minas), assim como Vossa Excelência também o fez. O atendente nos informou
que, após ser reabastecido, no prazo médio de 30 a 40 minutos, o caminhão seria enviado ao Município. Nesse período
de tempo, em um esforço conjunto, Prefeitura e população se mobilizaram para iniciar o combate às chamas com o
auxílio de caminhões-pipa. Posteriormente, com a chegada do caminhão do CBMMG, foi possível controlar o incêndio.
Agradeço, imensamente, em nome do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Igaratinga –
CODEMA, ao CBMMG - 2ª Companhia (Pará de Minas), aos amigos do meio ambiente Srs. Adalberto de Souza
Padilha, Valdecir Alves Rodrigues, Hélio de Faria Silva e Adilson Souza, e a todos que, de alguma forma, ajudaram e
não foram por mim citados.
O CODEMA, com o auxílio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) - Destacamento de Igaratinga, 03
Delegacia Regional de Polícia Civil - Pará de Minas, entre outros órgãos competentes, empenhará todos os esforços
para identificar o(s) responsável(is) e puni-lo(s), assim como temos feito diante de outros crimes ambientais ocorridos
no Município. Mais esclarecimentos serão amplamente divulgados em breve.

Sem mais para o momento, renovo minhas expressões de estima e elevada consideração.

ALEXANDRE DE FARIA SILVA
Presidente do CODEMA
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