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Dispõe sobre critérios de poda de árvores pelos 
concessionários de serviço público de energia 
elétrica, ou terceirizada. 

 
Autoria: Ver: Genedir Ribas 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova: 
 
Art. 1º Para a realização de serviços de podas e cortes de árvores, por parte de 

empresa concessionária do serviço público de energia elétrica ou por sua terceirizada, no 
Município de Formosa, deverão ser observados, além das Normas Técnicas de Segurança, os 
seguintes critérios: 

I - a poda deverá ser feita de forma homogênea e regular, em toda a copa da árvore 
que esteja em contato com a rede de energia elétrica; 

 
                   II- os galhos e resíduos decorrentes dos serviços realizados deverão ser retirados do 
local pela empresa responsável, que dará a destinação correta para o material, no máximo três 
dias após o corte. 

                  Parágrafo único. O descumprimento das disposições deste artigo, acarretará aos 
infratores  penalidades e multas. 

 
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas cabíveis no descumprimento desta 
Lei. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de Formosa, 18 de agosto de 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

 
 Senhor Presidente, Senhora e Senhores vereadores, A empresa ENEL  realiza poda de 
árvores, principalmente quando os galhos estão atingindo os fios elétricos, isto com intuito de 
fazer uma manutenção preventiva visando que não falte energia nas residências, comércios e 
indústrias. 

 
                   Ocorre que as podas são drásticas e sem nenhum critério técnico, prejudicando o meio 
ambiente e trazendo revolta dos moradores, como aconteceu recentemente na Avenida Isper 
Gebrim no Bairro Formosinha, o que motivou a imprensa a fazer uma matéria sobre o assunto. 

 
                  O problema do corte e poda de árvores de forma drástica pela ENEL não atinge somente 
o bairro citado, mas sim, todos os bairros de nossa cidade. 

 Desta feita, submetemos este projeto à apreciação dos nobres Vereadores, na certeza 
que após seu trâmite este será aprovado. 

Ante o exposto, pedimos aos pares a aprovação desta matéria. 
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