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 PARECER TÉCNICO Nº 043/2020 – SISMAM 

 

REQUERENTE: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 

ENDEREÇO: Rua Prefeito Sebastião Fonte Boa, nº 513, Bloco 2 – Centro  

 

Foi realizada vistoria ao imóvel localizado à Rua Prefeito Sebastião Fonte Boa, nº 

513, Bloco 2, Centro, no 21 de julho de 2020, em atendimento ao Requerimento nº 

043/2020 SISMAM. Foi constatado que no local existem diversas árvores. O 

responsável pelo empreendimento solicitou o corte de 02 (duas) árvores mortas, 

ambas da espécie Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), a poda de 03 (três) árvores que 

apresentam problemas (galhos doentes e galhos se projetando sobre o telhado do 

barracão), ambas da espécie Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa) e a poda de 01 (uma) 

árvore da espécie Mangueira (Mangifera indica) para condução do seu crescimento.  

As árvores se encontram com as seguintes características: 

 

• 05 Sibipirunas (Caesalpinia pluviosa): 

a. 02 (duas) sibipirunas estão mortas. Ambas apresentam pequeno porte 

(aproximadamente 3 (três) metros). 

b. 02 (duas) sibipirunas apresentam galhos doentes, para os quais foi requerido 

a poda. Ambas apresentam grande porte (aproximadamente 10 (dez) metros). 

Têm valor paisagístico, devido à sombra que proporcionam e à floração.  

c. 01 (uma) sibipiruna apresenta um galho se projetando por sobre o telhado do 

barracão. Ela apresenta grande porte (aproximadamente 10 (dez) metros). 

Têm valor paisagístico, devido à sombra que proporcionam e à floração.  

 

• 01 Mangueira (Mangifera indica): 

d. Trata-se de uma espécie frutífera. A espécie apresenta pequeno porte, com 

aproximadamente 3 (três) metros de altura. Necessita de uma poda para 

condução do seu crescimento.  

 

Em relação às 02 (duas) Sibipirunas que estão mortas, o responsável pelo imóvel 

solicitou o corte de ambas para evitar acidentes no local e não apresentam mais valor 

paisagístico. Em relação às 03 (três) Sibipirunas que apresentam problemas nos 

galhos, o responsável pelo imóvel solicitou a poda delas devido ao o risco de queda de 

seus galhos, podendo acarretar em danos físicos a instalações, equipamentos e 
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pessoas. E em relação à Mangueira, o responsável pelo imóvel solicitou a sua poda 

para melhor condução dos seus galhos.  

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

vistoria e respeitando os princípios de interesse público de segurança, razoabilidade e 

proporcionalidade, AUTORIZA: 

 

• O corte das 02 (duas) sibipirunas que estão mortas;  

• A poda dos galhos das 02 (duas) sibipirunas que se apresentam doentes;  

• A poda do galho da sibipiruna que está se projetando por sobre o telhado do 

barracão; e 

• A poda de condução/manutenção da mangueira.  

 

Convém ressaltar que: 

➢ Segundo a Lei nº 9.605/1998, a penalidade para quem modifica, danifica ou destrói 

ninho é de, no mínimo, 06 meses a 01 ano de detenção e multa; portanto, árvores 

com ninhos ocupados por aves não podem ser suprimidas ou podadas no local do 

ninho. 

 

A Prefeitura Municipal de São Gotardo não realiza podas/cortes de árvores na 

área interna de imóveis particulares, apenas em áreas públicas e calçadas. 

 

Este parecer técnico tem validade de 90 (noventa) dias a contar da data de 

impressão deste documento. 

 

 

São Gotardo/MG, 21 de julho de 2020. 

 

 

_______________________ _______________________ 
Thiago Braga Pinheiro Leonardo Júnior de Souza 

Fiscal Ambiental Fiscal Ambiental 
Matrícula 11233 Matrícula 11718 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 1: Indicação das duas árvores da espécie 
Sibipiruna que estão mortas, para as quais foi 

autorizado o corte.  

Figura 2: Indicação da árvore da espécie 
Sibipiruna que apresenta um galho doente, para o 

qual foi autorizada a poda. 

  
Fonte: SISMAM (2020).  Fonte: SISMAM (2020).  

  

Figura 3: Indicação da árvore da espécie 
Mangueira, para a qual foi autorizada a poda. 

Figura 4: Indicação da árvore da espécie 
Sibipiruna que apresenta um galho se projetando 

sobre o telhado, para o qual foi autorizada a poda. 

  
Fonte: SISMAM (2020).  Fonte: SISMAM (2020).  

  

Figura 5: Detalhe do galho que está se projetando 
sobre o telhado, para o qual foi autorizada a poda. 

Figura 6: Indicação da árvore da espécie 
Sibipiruna que apresenta um galho doente, para o 

qual foi autorizada a poda. 

  
Fonte: SISMAM (2020).  Fonte: SISMAM (2020).  
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