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ATA DA REUNIÃO DO 3º ENCONTRO PARA SELEÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES ARBÓREAS 

NATIVAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DE BAURU 16/03/2019 – Auditório do 

Gabinete da Prefeitura -Praça das Cerejeiras. 

Bauru, SP 16 de março de 2019. 

Aos 16 dias do mês de março de 2019, às 10h00, no Auditório do Gabinete da 

Prefeitura, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, reuniram-se 

pessoas interessadas em flora nativa da região de Bauru, para participarem do 3° 

encontro do grupo de trabalho com o objetivo de elencar novas espécies para 

arborização urbana, (conforme lista de presença em anexo). A sra. Marcela Bessa inicia 

agradecendo a presença e a disponibilidade de participação de todos os presentes 

num sábado de manhã e explicando que o objetivo do grupo é introduzir novas 

espécies na arborização com a participação da população e passa a palavra para o Sr. 

Secretário Sidnei Rodrigues fazer a abertura dos trabalhos que fala sobre a importância 

socioambiental em que o projeto de envolve. Informa que, por estar como gestor da 

SEMMA e ter sido gestor de outras pastas e lugares, percebeu o grande benefício de se 

ter visões diferentes de um mesmo assunto, como no caso a arborização. Deste modo, 

estimula que os participantes aproveitem a oportunidade para trocas de informações e 

ampliação dos pontos de vista de maneira a encontrarem consenso sobre opiniões 

diferentes e divergentes. Sr. Luiz Antonio pergunta sobre a sintonia entre a CPFL e a 

SEMMA que são órgãos que trabalham e manejam a arborização urbana no município, 

e sugere que para a melhoria do manejo há necessidade que ambas trabalhem em 

sintonia. Sr. Sidnei diz que há realmente há necessidade de sintonia entre as 

envolvidas nos trabalhos com a arborização. Sra. Jussara lembra de que por vezes as 

tubulações do DAE estão dispostas em locais que seriam executados plantios e que por 

isso é importante que se envolva o DAE nesse trabalho. Após essas primeiras 

discussões, passou-se para o andamento aos trabalhos. A senhora Marcela apresenta a 

Proposta de Cronograma da Reunião que contém os seguintes tópicos, - Leitura do 

Decreto 14.171/2019; - Justificativa do local do encontro; - Aprovação das atas dos 

encontros anteriores; - Apresentação das Espécies da Lista pré-selecionada e 

disponível no link do Grupo; - Seleção de 20 espécies para posterior escolha de 10 pela 

população; a qual foi aceita. Assim, a senhora Marcela projeta o decreto em tela e o lê. 

Depois demonstra em uma tabela as manifestações via e-mail dos participantes 

quanto ao local e data do encontro, a qual serviu para a escolha do dia e do local e 

justificou o motivo da reunião estar ocorrendo no Auditório do Gabinete da prefeitura 

e não no Auditório do Teatro Municipal. Pediu também a colaboração em maior 

manifestação de modo a ajudar nessas escolhas. Mencionou que as atas até a presente 

data não haviam sido aprovadas pelo fato desta ser a primeira reunião do grupo após 

sua formalização. Deu ênfase de que os dados e os trabalhos do grupo estavam sendo 

disponibilizados à medida que iam sendo produzidos no site da Prefeitura, link da 

SEMMA, item NOVAS ESPÉCIES PARA ARBORIZAÇÃO URBANA. Dando sequência iniciou 

a apresentação das espécies pré-selecionadas nos encontros anteriores e de acordo 

com informações fornecidas pelo Jonas do viveiro do Jardim Botânico sobre a 

disponibilidade e produção de mudas no Viveiro do jardim Botânico Municipal. A Sra. 
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Lívia comentou que seria interessante colocar nas apresentações informações sobre 

raízes. Sra. Marcela informou que é uma questão bastante pertinente, mas que é 

muito difícil de encontrar em literatura, principalmente porque dependendo do local 

onde a árvore está inserida o comportamento das raízes é diferenciado. Aproveitou 

para mencionar o trabalho realizado em Piracicaba sobre trincas no passeio e a relação 

com sibipiruna e falsa-murta. Explica que pelo solo urbano ser compactado, sem 

oxigenação, sem água e nutrientes, geralmente as raízes se desenvolvem onde há 

infiltração de águas, ar e nutrientes e isso ocorre nas rachaduras naturais do concreto 

ao serem “lavados” em vez de varridos. O Sr. Benedito, coordenador do centro 

comunitário do parque Jaraguá, realizou uma breve apresentação sobre o trabalho que 

realiza em seu bairro, onde elaborou um planejamento de pessoas com interesse em 

ter árvores em suas calçadas e também lixeiras suspensas e se colocou à disposição 

para nos receber em relação a futuras apresentações. A Sra. Fabiana se manifestou, 

dizendo que os temas levantados estariam saindo do foco da proposta. O Sr. Sidnei 

propôs para o grupo realizar estudos sobre solos para as futuras áreas de plantio. O Sr. 

Luiz Claudio comentou que em alguns bairros da cidade acontece vandalismo em 

árvores com aplicações de veneno para morte das mesmas onde ele identifica como 

sendo provavelmente Tordon. Sra. Marcela propõe ao grupo colocar as apresentações 

no site da prefeitura para o melhor conhecimento das espécies e melhor escolha de 

interesse, visto o avançar da hora. Comunica também que em breve sairá de Licença 

Prêmio e que retornará em 22 de julho. Informa que, como previsto no decreto de 

constituição do Grupo, o Sr. Secretário poderá designar outra pessoa para coordenar 

os trabalhos ou aguardar o retorno da mesma. Sr. Edvaldo Jose sugeriu uma tabela de 

espécies e suas características, como altura, queda de folhas, etc. para escolha das 

espécies e um sistema de pontuação para eleger as espécies de interesse. O grupo em 

forma de votação concordou com a proposta sugerida pela sra. Marcela em 

disponibilizar o material e as espécies para escolha no link. Dos presentes, houve 

apenas uma abstenção de voto. Sr. Guilherme comentou sobre a importância de 

espécies com frutificação, sendo sua importância para fauna, dispersão de sementes e 

a população, seja por propiciar materiais fitoterápicos, seja pela alimentação, etc. Sr. 

Evaldo colocou sobre a importância da escolha correta de uma espécie, pois ele 

recebeu da SEMMA para plantar a espécie calabura e agora está com muitos 

problemas porque os frutos sujam bastante e mancham e os vizinhos não limpam e 

estão “até” bravos com ele. Informa também que quem forneceu as mudas disse 

apenas que elas eram ideais e não explicou nada sobre os inconvenientes da 

frutificação. Sr. Edvaldo ressalta a importância da escolha adequada de espécies e local 

para evitar tais problemas. Sra. Marcela diz que ao elaborar a apresentação notou que 

muitas espécies possuem alturas muito diferentes e que isso está também relacionado 

com o local de plantio e manejo. Por isso informa da importância do plantio 

experimental ser realizado nas calçadas de munícipes que tiverem interesse. Quando 

questionada sobre eventuais problemas, ela descreveu que a Lei municipal de 

Arborização Urbana a qual disciplina que quando a árvore estiver causando danos sem 

outras alternativas ela poderá ser substituída. Ainda disse que o manejo correto pode 

atrair mais profissionais da área e diminuir os custos com o manejo e que por ser da 
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área de Engenharia Florestal vê a arborização urbana como um plantio de eucalipto 

com métodos de manejos diferentes. Alguém lembra que muitas vezes as pessoas 

gastam recursos com a alimentação e outros com seus pets e não querem gastar nada 

com as árvores que contribuem com a qualidade de vida da cidade. O sr. Sidnei 

informa que precisa atender a uma solicitação e se despede do grupo ás 11h55. O sr. 

Luiz Carlos comenta que, dentro das espécies já apresentadas existem algumas como 

Cabreúva e Pau-Marfim que já são usadas na arborização urbana, porém ressalta a 

importância das mesmas já que estão na lista de espécies ameaçadas de extinção. O 

sra. Marcela expõe que entende que algumas espécies já usadas em arborização, como 

o guanandi, poderiam ser testadas em Bauru porque pode ocorrer mudança 

comportamental de outras cidades que ele já é utilizado. Sr. Edvaldo pergunta sobre a 

equipe de manejo de arborização da prefeitura (SEMMA) e sugere o levantamento 

dessas pessoas (servidores) com conhecimento de campo de longos anos para 

aproveitarmos as informações destas no grupo para identificar as espécies já 

existentes na cidade. Porém, não há uma equipe em específico de manejo de 

arborização. As 12h15 deu- se o encerramento da reunião conduzida pela a Eng. 

Marcela que finalizou a apresentação comunicando que o rascunho da ATA será 

encaminhado por e-mail para a contribuição dos participantes e após será 

disponibilizada no link da prefeitura e mais uma vez agradeceu a presença de todos. 

Eu, Marcela Mattos de Almeida Bessa, com a ajuda dos presentes, lavrei a presente ata 

que segue assinada por. 






