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PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DE ARBORIZAÇÃO E RECURSOS NATURAIS 

 

PARECER EMITIDO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44904/2021 

Ref.: Árvores tombadas – levantamento das legislações que tratam sobre elas, bem como o estudo das mesmas, 

com visitas e emissão de laudos para cada indivíduo. 

Considerando o despacho do Sr. Secretário Municipal do Meio Ambiente, no sentido deste 
Conselho Municipal analisar o processo em comento, e após reunião realizada junto a Câmara Técnica de 
Arborização e Recursos Naturais, o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vem se 
manifestar, por meio do presente parecer, conforme segue: 

 
Primeiramente, para uma melhor visualização e análise do todo constante nos relatórios e laudos 

quanto aos indivíduos arbóreos tombados, verificação in loco, bem como levantamento e estudo das leis que 
tratam do tema, dados estes levantados pela Engenheira Marcela Bessa, sugerimos sejam compiladas as 
informações, com elaboração de quadro informativo conforme infra exemplificado: 

 
INDIVÍDUOS TOMBADOS 
- Número sequencial (para identificação pelo mapa) 
- Nome científico 
- Nome popular 
- Decreto de tombamento 
- Localização/endereço no decreto 
- Indivíduo foi localizado (sim/não) 
- Motivo da não localização (supressão, queda, não encontrada, etc) 
- Localização/endereço atualizado (caso incorreto no decreto) 
- Necessita de poda (sim/não) 
- Situação (saudável ou acometida por doença/praga)  
- Número do processo administrativo 
- Possui placa de identificação (sim/não) 
 
INDIVÍDUOS PASSÍVEIS DE TOMBAMENTO 
- Número sequencial (para identificação pelo mapa) 
- Nome científico 
- Nome popular 
- Localização/endereço 
- Necessita de poda (sim/não) 
- Situação (saudável ou acometida por doença/praga)  
 
- Mapa apontando localização dos indivíduos com as coordenadas georeferenciadas da forma mais 
precisa possível de acordo com os recursos disponíveis pela secretaria sugerindo que seja utilizado 
equipamento de GPS para tal, utilizando número sequencial, e utilizando cores diferentes para 
indivíduos tombados e indivíduos passíveis de tombamento. 
 
Após tal levantamento estratégico, serão mais facilmente identificadas as ações a serem 

desenvolvidas, de acordo com cada resultado disposto no quadro sugerido incluindo o laudo fitossanitário 
individual para cada espécie tombada identificada com relatório fotográfico e outras informações pertinentes. 
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Tal sugestão é reforçada, inclusive, quando do despacho do Sr. Secretário Municipal do Meio 

Ambiente, às fls. 38 do processo administrativo. 
 
Ainda, importante destacar que, quanto às podas irregulares feitas nas árvores objeto deste estudo, 

devem ser feitas por profissionais habilitados e com conhecimento técnico para tal, o que demanda um trabalho 
em conjunto e maior capacitação daqueles que realizam este serviço. Esta referência também consta no despacho 
do Sr. Secretário Municipal do Meio Ambiente, às fls. 39, do qual este Conselho corrobora. 

 
Assim, não se pretende, no presente parecer, exaurir o questionamento posto pela Engenheira 

Marcela, tampouco questionar a metodologia por esta desenvolvida, no entanto, a elaboração de um levantamento 
mais estruturado é necessário para uma mais efetiva análise e consequente aplicação prática do caso em questão.  

 
Isto posto, a Câmara Técnica de Arborização e Recursos Naturais do Comdema, assim posiciona-se, 

requerendo que, após elaboração do quadro sugerido, seja feito novo relatório pela Engenheira, seguido de 
encaminhamento a este Conselho. 

 
Colocado em votação, foi o presente parecer aprovado em reunião ordinária do COMDEMA. 
 
 
                          Bauru, 24 de setembro de 2021. 
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Simony Silva Coelho 
Presidente do COMDEMA BAURU 

 
 


