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Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 76, § 4° da Lei Orgânica,
combinado com art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da
Mesa, ao Senhor Mário Werneck, Secretário Municipal do Meio Ambiente, para
responder pedido de informação sobre:

1- Qual o motivo da supressão de cada uma das árvores que foram suprimidas
na capital, entre os anos de 2017, 2018 e 2019? Enviar dados completos, em
formato de planilha, contendo, localização de cada árvore, espécie, pode,
quantas podas foram feitas antes da supressão, data da supressão, se foi
solicitada por cidadão ou se foi por iniciativa do executivo, motivo da supressão
pelo laudo técnico, número do laudo, profissional responsável pelo laudo,
empresa que executou a poda e o destino que foi dado à madeira que sobrou.
2 - Existe um planejamento para a poda e as supressões? Se não, o que está
orientando essas ações?
3 - Existe algum plano para replantio de todas as árvores que foram
suprimidas? Qual a previsão para o replantio de 100% das árvores suprimidas?
4 - Sabemos que ao se cortar uma árvore adulta, e plantar uma muda para
compensação, os efeitos não são imediatos, uma vez que a muda demora
anos para atingir a idade adulta. Qual o planejamento da PBH para minimizar
os impactos no meio ambiente dessa quantidade de supressões que tem sido
feitas?
5 - É comum que, após as supressões, não seja feita a destoca. Existem
tocos de árvores que já foram suprimidas há anos e mesmo assim continuam
no local. Qual o plano para a realização desses serviços?
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6 - Foi amplamente divulgado o recurso que será investido na poda e
supressão de árvores, mas, não sabemos qual o valor investido em
manutenção e cuidados das árvores da capital. Quanto se gasta atualmente
com pesquisas e testes para controle de pragas da arborização, quanto se
gasta para manter as árvores saudáveis na nossa cidade?

Belo Horizonte, 22 de abril de 2019.
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Ao Senhor Vereador Elvis Côrtes
Presidente da Comissão Meio Ambiente e Política Urbana.
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Solicitação relativa a:
(1)(,) Pedido de Informação a autoridade municipal
) Solicitação de Estudo Técnico à Consultoria Legislativa
) Envio de Ofício
) Apresentação de Indicação de autoria da Comissão
) Apresentação de Moção de autoria da Comissão
) Outros tipos:

A Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana deliberou por:
( ) alterar oralmente as características da solicitação aprovada.
( ) adiar a apreciação do requerimento.
( ) rejeitar o requerimento.
( V) aprovar o requerimento.
( ) outros:
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