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PARECER Nº 665/2010 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 113/09.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, cria o 
“Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental”, a ser implementado nas Ruas, 
Avenidas, Praças e Parques da cidade de São Paulo.  
A propositura estabelece que no Programa mencionado serão utilizadas as 
seguintes espécies arbóreas que, conforme estudos técnicos e científicos, 
contribuem para a melhoria da qualidade ambiental, no aspecto da umidificação do 
ar e melhora da sensação de conforto térmico da população:  
I.- Jambolão, nome científico Syzygium Jambolanum, Eugenia Jabolana;  
II– Mangueira, nome científico Mangifera Indica e variantes;  
III- Jacarandá, nome científico Mimosaefolia/Cuspidifolia e variantes;  
IV- Ipê, nome científico Tapebuia Chrysotricaha/Avellanedae/Roseo-Alba;  
V- Chuva de ouro, nome científico Oncidium SP;Cássia Imperial;Cássia Fistula;  
VI- Outras espécies arbóreas adequadas aos objetivos do programa, da flora nativa 
ou exógenas, conforme estudos e definição técnica do órgão ambiental competente.  
Caberá à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) a implementação 
do referido Programa, no prazo de 04 (quatro) anos, com o plantio das espécies 
supracitadas.  
De acordo com a justificativa, objetiva-se combater a degradação do ambiente 
urbano, através do aumento da permeabilidade do solo, contribuindo assim para a 
melhoria da qualidade de vida da população da cidade.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer 
substitutivo à iniciativa, visando retirar do texto do projeto artigo que atribuía 
função a órgão do Executivo, o que viola o princípio da independência dos Poderes.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou parecer 
favorável ao substitutivo citado.  
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente a sua aprovação.  
Favorável, pelo exposto, o parecer, nos termos do substitutivo citado.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 09/06/10.  
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