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Requerimento - Poda, Supressão ou Plantio
NÃO RECEBER FORMULÁRIOS COM PREENCHIMENTO
INCOMPLETO OU QUE NÃO ESTEJAM ACOMPANHADOS DOS
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.

PROTOCOLO
Ao
Prefeito Municipal de Guararema
DADOS DO REQUERENTE (proprietário do imóvel ou representante legal)
Nome/Razão Social
CPF/CNPJ

RG

Endereço

Nº

Complemento

Bairro

Telefone fixo

Telefone celular

CEP

Município

UF

E-mail

Abaixo assinado, vem respeitosamente requerer, conforme as seguintes características:
LOCALIZAÇÃO DA(S) ÁRVORE(S)
Endereço

Nº

Complemento

Bairro

Domínio

Público
DESCRIÇÃO

Poda
Supressão
Plantio
Quantidade

Inscrição Cadastral/INCRA

Observações

Privado
MOTIVO DO PEDIDO
a árvore, ou parte dela, apresenta riscos iminentes de queda
a árvore está causando danos ao patrimônio público (postes, calçamento, fiação e outros)

a árvore está causando danos ao patrimônio particular, como muro, residência e outro
realização de obra particular, com apresentação de projeto de edificações

outro motivo (especificar)

Observações

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Para todos os casos
 Cópia do RG e CPF;
 Comprovante de endereço;
 Croqui com a localização do imóvel;
 Quantidade de exemplares a serem suprimidos ou podados;
Se Supressão ou Poda em Domínio Privado
 Documento de vínculo com o imóvel;
 Justificativa da supressão;
 Identificação da espécie (nome científico e popular);
 Se a espécie é ameaçada de extinção ou objeto de proteção;
 Imagens com indicação das árvores objetos da solicitação
 Planta ou croqui com a localização dos exemplares;
 Projeto de plantio com indicação, das áreas que serão recompostas e
coordenadas geográficas, se a compensação for realizada na propriedade.

Ciente ainda da responsabilidade acerca da legitimidade de todos os
documentos que instruem o presente processo serem a expressão da
verdade, sob as penas da Lei, por omissões e/ou fatos controversos que
venham a ser posteriormente apurados.
A DM não agenda vistoria.
A PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORE, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
SUJEITARÁ OS INFRATORES AS SANÇÕES CABÍVEIS.

Guararema,

de

de

.

_________________________________________
Assinatura do REQUERENTE

ESTE PROTOCOLO NÃO DISPENSA A AUTORIZAÇÃO A SER EMITIDA
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