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ente e mais lTere 	daiara ru 

Essa illustr 	amara, er sessnes passadas, tem-se occupado da 

arborisação d cidade e, ultimamente, a 6 do corrente, foi apresen-

indicação concebida nos seguintes termos: 

"Indico ao gr. Prefeito a necessidade urgente de ac-bar-se com 

o aniquilamento do arboris'ço de nossn cidade, absurd.s sob todos 

on .1.,onos de vista': (a) Lucinno Gualberto. 

Julgo-me, pois, no dever de -:»restar-vos a- informaces que ca-

bem ao caso. 

Logo ao assumir o cargo de Prefeito da Cidade, tive a compre-

hensão de que era mistr estudar com especial cuidado o systema 

da arborisaçao publica, iniciada em 1900, pelo Sr. Conselheiro An-

tonio Prado, primeiro Prefeito de S. Paulo. 

Aliás, os meus dignos antecessores, Srs. Barão de Duprat,Drs. 

Washington Luis e Rocha Azevedo já haviam notado que em ruas es-

treitas e de habitação densa havia certo exawero na arborisação 

e, para corrigil-o, deram os primeiros passos. 

Assim 	que, em 1912, o Sr. Barão de Duprat mandou supprinir 

as frondosas e, por isso mesmo, improprias magnolias da rua ..uro-

ra. 

C Dr. "Tashington Luis raidou, por sua vez, cortar totalmen-

'te os jacarandÉ.s da rua Sinimbú, os ligustros da rua do Arouche e 

os plátanos da rua Barão de Itapetininga e da praça da Republica, 

na parte fronteira aos prdios. 

O Dr. Rocha Azevedo, attendendo a um abaixo asnignado dos 
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respectivos moradores, mandou cortar as arvores que circundavan 

o largo do Arouche e as da rua Fagundes. 

Já anteriormente o (7 r. Conselheiro Antonio Prado mandára eli-

minar a plantação de and4-asal5&da alameda Barã.o de Limeira e de 

outras ruas da cidade. 

Com esses precedentes e com o fim de bem acertar, dias após á 

minha posse, isto 	a 23 de janeiro de 1920, intervim junto á 

- 
"Associaçao Rural Brasileira", pedindo o estudo da importante ques-

tão e solicitando seus conselhos. Essa sociedade, 'avu,dindo ao meu 

appello, nomeou uma comissão, composta dos 3rs. Drs. Luiz nue- 

no de lulranda e A. Gomes Carmo, que, a 28 de abril daquelle armo, 

2e dignaram apresentar seu relatorio, no qual ae acha consignado o 

seguinte: 

"Achamos que a experiencia já demonstrou sobejamente que, no 

clima e sOlo da cidade de.S. Paulo, nas ruas de 20 mts.para menos, 

a arborisação se está tornando antes damnosa do que benefica,por 

isso que,interceptando os raios solares,concorre para o augmento 

da humidade no interiordas casas, tapa a vista dos predios,dam-

nifica os passeios, rouba alimento As plantas dos jardins parti-

culares, ousamos aconselhar que, para o futuro, só se arborisem 

os passeiosdas ruas que tiverem mais de 20 mts. de larr:ura, evi-

tando as essencias de grande porte, como: o plátano,a graviilea, 

o andAaassú e outras", 

"Para as ruas de 16 ate 20 mts. de largura aconselhamos o 

plantio de arvores pelo eixo central das mesmas e nunca pelos 

passeios." 

Como se vê, não aconselhou a cnmmissão o plantio de arvores 

em ruas deamenos de 16 metros, decerto por achar que a arborisaçíão 

destas, longe de ser benefica, seria antes damnosá. 

Parece a esta. Prefeitura que, comungando nessas ides, o 

digno vereador Sr. José Passalacqua, na indicação n. 116, 

pediu o córte de todas as arvoras da rua dos Guaynazes,e tam-

bem essa illustre Camara, por officio transmittindo um abaixo 

assignado dos moradores da rua Conselheiro jebias, pediu o córte 



- 3 - 
	

t'  9 5 9 

das arvores dessa rua, havendo mais msejuintes pedidos: 

do ór. Barão de Duprat, para o córte das arvores da alumeda Ba-

rao de Piracicaba, fronteiras ao largo do Coraçao de Jesus; 

do dr. Almeirindn M. Gonçalves, para o córte das arvores da rua 

Anna Cintra; 

do srs. Manoel Pereira Netto, e drs. Luciano Gualberto, Armando 

Prado e Mario Graccho, para o córte das arvores da rua, S. Caetano e 

Bahia; 

do dr. Armando Prado, para o ogrte das arvores da rua da Gloria; 

do mesmo sr„ para o córte das arvores do largo 9. Paulo (na fren-

te das casas); 

lo dr. Almeirindo Gonçalves, para o eórte dás arvores da rua S. 

Caetano; 

do dr. Mario Gracchn, para o córte de arvores na avenida Angelica; 

do srs.Pereira Netto e dr, Luciano Gualberto, para a regularisa-

ção e córte de arvores do rua Gomes Cardim; 

do dr. Armando Prado, para o córte das arvores da avenida Wilson; 

do dr. Mario Graccho, para o córte das arvores andenkolk; 

dos oro. dr. Paiva M'eira e Pereira Netto, para continuação do cor- 

te alternado das arvores da rua Cardoso de Almeida; 

dos drs. Armando Prado, Mario do Amaral, Raphael Gurgel c Mario 

Graccho, para o córte das arvores da. rua Barão de Iguape; 

do dr. Luciano Gualberto, para o eórte das arvores da rua Gaivão 

-Bueno; 

. do cm. Mario Gracchn, para o córte das arvores das ruas Brigadei-

ro Machado,,Wandenkolk, Liberdade e podação das arvores da rua Agui- • 

ar de Barros: 

,Esses pedidos constam das indicaçoes approvadas pela Camara e que 

têm os numeros 218, 113, 148, 235, 258, 193, 285, 307, 331„ req. 2, 

26, 15, 42, 62, 86, 106, 366, e 385. 

A imprensa, por sua vez, reiteradamente faz ver a necessidade de 

ser desbastada e atg eliminada a arborisaçn de muitas das nossas 

ruas. 

Yão ha: dia em que não appareçam pedidos de particulares, no sen- 
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