
 
 

 

PARECER TÉCNICO Nº 058/2022 – SISMAM 

 
REQUERENTE: Vereador Genésio Martins Neto  

ENDEREÇO: Câmara Municipal de São Gotardo/MG 

 
Em vistoria a Praça São Geraldo no Bairro São Geraldo, no dia 25 de outubro de 

2022, mediante solicitação do requerente, foi constatado que no local existem várias 

espécies exóticas na qual foram solicitadas o corte de 02 (duas) árvores da espécie 

SUBIPIRUNA (Nome científico: Caesalpinia pluviosa), para o qual foram solicitadas o 

corte.  

As árvores se encontram nas seguintes condições: 

i. São árvores indicadas para a arborização urbana; 

ii. Estão localizadas no interior da praça; 

iii. Estão em avançado estágio de desenvolvimento;  

iv. Não estão localizadas próximas a rede elétrica; 

v. As árvores aparentam possuir boas condições fisiológicas; 

vi. Estão com manutenção de poda em dia; 

vii. A arvore é característica por possuir flores amarelas e pequenas folhas.  

Dessa forma, o requerente solicitou o corte das espécies alegando que as mesmas 

estão próximas a rede de eletricidade e pela queda de folhas nas casas vizinhas.  

A solicitação foi levada para a Reunião do CODEMA para apreciação dos 

conselheiros. Conforme registrado em ata, fica estabelecido “o servidor Leonardo Júnior 

de Souza apresentou a primeira demanda referente a solicitação de supressão das 

árvores localizadas na Praça São Geraldo. Houve debate pertinente ao assunto seguida 

pela votação, onde os conselheiros deliberaram por unanimidade pelo indeferimento da 

solicitação de supressão.”. 

Diante do exposto, o Sistema Municipal do Meio Ambiente – SISMAM juntamente 

com o CODEMA, após vistoria e respeitando os princípios de interesse público de 

segurança, razoabilidade e proporcionalidade, FICA INDEFERIDO o corte das árvores 

da espécie SIBIPIRUNA (Nome científico: Caesalpinia pluviosa), que se encontram 

no interior da Praça São Geraldo de responsabilidade de Prefeitura Municipal de 

São Gotardo. 

 
São Gotardo/MG, 03 de novembro de 2022. 

 

DENER HENRIQUE DE CASTRO 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável  

SISMAM 



 
 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Figura 1: Indicação de localização da espécie de SIBIPIRUNA (Nome científico: Caesalpinia 
pluviosa). 

 

 
Registro em 25/10/2022 pela equipe técnica do SISMAM. 


