
Página 1 de 2 
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                                      Diretoria de Áreas Verdes e Unidades de Preservação e Conservação – DIRAVU 
Gerência de Arborização Urbana – GERARB 

                                                          

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO - CEP:74055-110 

Tel: 55 62 3524-1412                  amma@amma.goiania.go.gov.br                    ascomamma@gmail.com 

REQUERIMENTO 

VISTORIA TÉCNICA PODA E/OU EXTIRPAÇÃO DE ÁRVORE  

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Personalidade:                   (  ) Física                  (  ) Jurídica  

CPF / CNPJ.:___________________________ R.G.:________________________ 

Endereço do local a ser vistoriado:  

Rua/Av.:___________________________________Qd._____,Lt._____,N.º______, 

Setor:______________________________________________________________ 

Ponto de Referência: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Telefones de contato: _________________________________________________ 

Motivo da vistoria: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Sendo assim, em caso da necessidade de extirpação, há comprometimento do 

requerente, responsável legal pelo imóvel, de reali zar o plantio da(s) muda(s) de 

espécie(s) arbórea(s) conforme recomendação técnica  da GERARB, caso se faça 

necessário. Portanto cabe ao requerente manter cont ato com a GERARB para 

obtenção de informações quanto ao andamento e recom endações técnicas 

referentes ao processo através do telefone (62)3524 -1438. 

 
Goiânia, ____ de ______________ de 20____. 

 
________________________ 

Assinatura Requerente 
(Responsável Legal pelo Imóvel) 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

 

- Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) do Responsável Legal pelo Imóvel; 

- Procuração devidamente reconhecida em cartório para os devidos fins e cópia 

dos documentos pessoais (RG e CPF) do procurador quando este não for o 

proprietário do imóvel; 

- Comprovante de endereço do local a ser vistoriado; 

- Requerimento preenchido com os dados do local onde será feita a vistoria e do 
responsável legal ou procurador pelo imóvel (inclusive número de telefone de 
contato); 

- Cartão do CNPJ e Contrato Social (em caso de pessoa jurídica) e cópia dos RG e 
CPF do representante legal da empresa. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


