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PARECER CONJUNTO Nº 939/2012 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 567/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 567/11, de autoria do nobre Vereador José Rolim que 
dispõe a obrigatoriedade de ser realizada a compensação vegetal na mesma região 
da localização do imóvel em que se deu a supressão.  
De acordo com a sua justificativa, pretende-se, com a medida, garantir a 
manutenção da cobertura arbórea e da vegetação nativa nos mesmos locais em 
que ocorre a supressão, garantindo melhor condição de vida aos moradores e 
melhora na qualidade de ar na cidade.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto com Substitutivo a fim de adequá-lo a melhor técnica 
legislativa.  
A proposta acrescenta uma importante medida ao sistema de compensação 
ambiental ao garantir o equilíbrio vegetal entre a vegetação que necessita ser 
suprimida para a implantação de obras e melhoramentos e aquela que deverá ser 
recolocada naquele meio. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente posiciona-se favoravelmente à propositura, na forma do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, pelos 
benéficos efeitos assegurados ao meio ambiente e às gerações futuras.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor à propositura, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa visto que as despesas de sua 
execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.  
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