PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ : 46.248.837/0001-55
PRAÇA WASHINGTON LUIS, 643 – CENTRO
CEP: 13880-000 – Vargem Grande do Sul- SP
meioambiente@vgsul.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO E/OU PODA DRÁSTICA
ZONA URBANA /ÁREA PARTICULAR
1. Requerimento
Eu, ______________________________________________________________, abaixo assinado,
CPF/CPNJ nº ______________________ , na condição de ( ) proprietário ou ( ) inquilino, venho
requerer, junto ao Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, autorização para
(

) corte ou (

) poda drástica de (_____) árvore(s) no imóvel de minha propriedade e

responsabilidade situado à:
Rua/Av.___________________________________________________________Nº_________,
Bairro_____________________________________, nesta cidade de Vargem Grande do Sul -SP.
Declaro que se autorizado o corte de árvore, me comprometo a substituir com nova espécie nativa
de porte adequado para arborização urbana e conforme o “Guia de Arborização da Elektro”.
* O não cumprimento deste compromisso implicará nas penalidades previstas em legislação
municipal/estadual/federal vigente.
02. Motivo da solicitação:
(
(
(
(

) Interceptando Fiação Elétrica
) Risco de Queda e/ou Doença
) Danos na rede de água e/ou esgoto
) Outros. Especificar

( ) Morte Natural
( ) Danos ao Patrimônio ( □ calçada □ imóvel)
( )Construção Civil / Reforma

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nestes termos. Pede deferimento.
Contatos (__) _______-________ / (__) _________-__________
E-MAIL_____________________________________________
Vargem Grande do Sul, _____de ____________ de _______.
____________________________________
Assinatura do proprietário/responsável legal
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03. ANEXAR:
•

Cópia do RG e CPF;

•

Cópia do IPTU do imóvel referente ao ano corrente;

•

Se representante ou inquilino, apresentar procuração com firma reconhecida no cartório
junto a cópia do RG e CPF do procurador;

•

Cópia do cartão do CNPJ, em caso de pessoa jurídica;

•

Em caso de construção, reforma e danos dentro do imóvel apresentar laudo técnico com
planta/croqui (quando necessário), comprovando a necessidade do corte das árvores;

•

Relatório Fotográfico.

* Nos casos de danos a rede de água e esgoto, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
solicitará vistoria ao SAE para parecer.
* Juntar ao requerimento as documentações solicitadas acima e protocolar junto ao protocolo
central na Prefeitura Municipal de Vargem Grande dom Sul.

