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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
foi delegadopelaResolução
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competcncllule^l]re.
que dispões
de 29 demarço de 2016
237 de tõtíztggl e a Lei Muniôipal205
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a rcalizaçáo de poda drástica em árvores
e co tas, c PJ: 1 .263. 5gl I 06,
. 1. o e tor o o ré io a
especiÍica
localizadas na Avenida seúora santana,
florestais estão obstruindo as calhas'
ar ácia ásica e Sa e, cujo os ináiuiduose estruturas,
deformando os e reduzindo
resultando na sobrecarga dos sistemas coletores
o tempo de vida útil'
*Entende se por poda drástica
da árvore ou arbusto.
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dos documentos relativos
estaAutori zaçáoAmbiental, bem como cópias
disponíveis à Fiscalização
aos cumprimentos das condícionantes ora estabelecidas,
Municipal e Estadual.
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