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PARECER Nº 163/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0468/2010.  
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Francisco Chagas, que 
tem por objetivo criar o Programa “Adote uma Árvore” na Cidade de São Paulo, e 
dá outras providências. Depreende-se da justificativa apresentada pelo autor que 
seu objetivo é permitir que pessoas físicas, entidades da sociedade civil e empresas 
adotem árvores e, a partir daí, passem a cuidar delas. Fomentar este tipo de 
conduta, segundo o autor, dará um grande incentivo à participação da sociedade 
em atividades que contribuam sensivelmente com a melhoria da cobertura arbórea 
e vegetal da Cidade e com os cuidados que devem ser dispensados a esse 
importante e fundamental patrimônio ambiental. O autor aponta também que 
criação do programa contribuirá de forma significativa para a melhoria da qualidade 
de vida de toda a população, sejam crianças, jovens ou idosos, podendo 
transformar nossa cidade em um exemplo de respeito e recuperação do meio 
ambiente e de incentivo à cidadania. Com base na proposta, o programa seria 
coordenado e supervisionado pela Secretária Municipal do Verde e Meio Ambiente, 
órgão responsável para cuidar do patrimônio público composto pela biodiversidade 
vegetal do Município. Outro ponto a ser ressaltado é forma de incentivo a estes 
futuros adotantes de árvores. Prevê a propositura a concessão de desconto no 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), como incentivo ao plantio de novas 
árvores e a preservação das espécies já existentes, em valores percentuais a serem 
definidos mediante a regulamentação, pelo Poder Executivo. Outrossim, versa a 
iniciativa legislativa sobre as sanções a serem aplicadas a atos de destruição e de 
vandalismo contras as árvores relacionadas a este programa. A Digníssima 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
LEGALIDADE do projeto. Há também parecer FAVORÁVEL da Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e meio Ambiente. Frente ao exposto e considerando que a 
iniciativa possui relevante interesse público, a Comissão de Administração Pública é 
favorável. Sala da Comissão de Administração Pública, em 07.03.2012.  
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