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JUSTIFICATIVA - PL 0778/2021

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

Cassia spectabilis é uma árvore da família das fabáceas, sub-família Caesalpinioideae,
conhecida por diversos nomes vulgares como Cássia, Cássia-do-nordeste, Cássia-macranta,
Cássia-macrantera, Fedegoso. É uma planta com origem no Brasil.

É uma árvore de crescimento rápido, que atinge um porte de 4 metros de altura, para 4
metros de diâmetro  da copa arredondada.  As folhas  são  pequenas e caducas.  A floração
decorre entre março e abril e origina flores de cor amarela.
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