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JUSTIFICATIVA - PL 0777/2021
O Coletivo Madalena Vale a Pena, que representa os moradores das ruas Paulistânia,
Harmonia, Senador Cesar Lacerda Vergueiro e Girassol, realizaram uma votação para que os
moradores do entorno da viela pudessem escolher um nome e homenagear o exemplar
arbóreo nativo brasileiro, já que o fundamento principal do Coletivo, no que tange todos os
aspectos de zeladoria, é a manutenção do meio-ambiente.
A espécie arbórea homenageada serve de incentivo para a diversificação de
exemplares arbóreos a serem plantados na região, tanto pelo poder público, quanto por
particulares, já que o bairro é pobre em diversidade arbórea.
Apesar de ser um bairro verde e arborizado, há muitas árvores exóticas e invasoras,
como Alfeneiro, Ficus, Leucena, Ipê-de-Jardim, Espatódea nos espaços públicos. Das espécies
arbóreas da Mata Atlântica há excesso de Sibipirunas, Patas-de-Vaca e recentemente houve
um plantio excessivo de Ipês, através do TCA - Termo de Compensação Ambiental - das
Incorporadoras.
Essa região é a mais alta do munícipio de São Paulo e está localizada no segundo
ponto mais alto do Espigão da Paulista, pois as ruas são encostas da Rua Heitor Penteado.
Parte do bairro foi demarcado como Eixo de Transformação Urbana no Plano Diretor
Estratégico (16050/14) e como ZEU na Lei de Zoneamento (16402/16). Devido a verticalização
em massa e a permeabilização do solo, sentimos a necessidade de melhorar a drenagem das
águas pluviais em áreas impermeáveis de todos os espaços públicos.
BREVE RELATO
Cordia superba, popularmente conhecida como babosa, é bastante conhecida,
sobretudo pelos benefícios proporcionados por essa espécie. No entanto, a babosa branca não
é encontrada com tanta facilidade.
Originada no Brasil, a babosa branca é uma árvore de grande porte que oferece o
grande atrativo das suas flores brancas capazes de florescer de forma abundante dependendo
do período do ano. Para plantar semente de babosa branca é necessário que o lugar ofereça
espaço suficiente para que a planta possa se desenvolver adequadamente.
Assim como a babosa comum, a babosa branca oferece diversos benefícios. Ela pode
ter uso medicinal, trabalhando como grande aliada ao sistema imunológico. Pode ser usada
com o objetivo de decorar o ambiente, afinal, suas flores são um grande atrativo. Ou, por fim, a
babosa branca também pode ser utilizada na alimentação, pois oferece frutos que podem ser
combinados com outros alimentos para compor pratos diversificados.
Por ser uma planta de clima tropical e que exige temperaturas mais altas, a babosa
branca pode não se desenvolver de forma adequada em lugares que possuem uma
temperatura mais baixa. Por esse motivo, a plantação de semente de babosa branca é indicada
para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
As flores da babosa branca podem aparecer em Janeiro, Fevereiro, Outubro,
Novembro e Dezembro.
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