
 

 

Para uso da SVMA 

Processo: 
 

Data: 

 

Folha: Rubrica: 

 

Requerente: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Complemento: E-mail: Telefone: 

 

Dados do Imóvel:                                                    

Endereço: 

Cidade: Bairro: CEP: 

Cadastro Municipal Setor: Quadra: Unid.: 

 

                                Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, requeiro a Vossa Excelência, que se 

digne a determinar ao Setor competente o (a): 

                
             Poda/ Corte/Destocamento de  ________ árvore(s) na calçada.    
 

             Autorização para Corte de ________ árvore(s) nativas no interior de propriedade urbana.  

 

             Expedição de Manifestação Técnica nos moldes do Artº 5 da Resolução SMA nº 22/2009. 

 

             Outros:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Obs 

 

                                                                                                                   Mogi das Cruzes em ______/_______/_______ 

 

 

 

                                                                                                                     _____________________________________ 

                                                                                                                                              Assinatura 

 



 

Documentos necessários para realização de protocolo: 

 Poda e/ou Corte de Árvores na Calçada. 

(   ) Preenchimento de requerimento ao Senhor Prefeito, assinado pelo proprietário do imóvel 
(verso); 

(   ) Cópia do CPF e RG do proprietário; 

(   ) Cópia xerográfica da página de identificação do imóvel (espelho do IPTU); 

(   ) Croqui de acesso ao imóvel; 

(   ) 
Em caso de condomínios, deverá ser anexado a ATA de reunião dos condôminos constando 
a anuência dos moradores. 

 

 Corte de Árvores no interior de Propriedade Particular 

(    ) Preenchimento de requerimento ao Senhor Prefeito, assinado pelo proprietário do imóvel 
(verso); 

(    ) Cópia do CPF e RG do proprietário; 

(    ) Cópia xerográfica da página de identificação do imóvel (espelho do IPTU); 

(    ) Croqui de acesso ao imóvel; 

(    ) 

(    ) 

Projeto de edificação ou reforma aprovado pela Prefeitura; 

Listagem com a qualificação e quantificação dos exemplares arbóreos a serem cortados; 

(    ) Em caso de condomínios, deverá ser anexado a ATA de reunião dos condôminos constando 
a anuência dos moradores. 

 

 Manifestação Técnica 

(  ) Preenchimento de requerimento ao Senhor Prefeito, assinado pelo proprietário do imóvel 
(verso); 

Cópia do Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE),: 
(  ) 

(  ) Cópia do IPTU do ano corrente e matrícula do imóvel; 

(  ) Cópia do CPF e RG do proprietário do imóvel; 

(  ) Croqui de procuração se for o caso; 

(  ) 
Cópia de Certidão de Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo para o imóvel objeto do 
solicitado abrangendo a atividade a ser desenvolvida e com o prazo em vigência; 

(  ) Cópia de Planta Baixa ou Levantamento Topográfico do imóvel em questão; 

(  ) 
Identificação dos limites do imóvel em imagem aérea ou em Carta Aerofotogramétrica 
Emplasa; 

(  ) Fotos do local; 

 


