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PARECER CONJUNTO Nº 1317/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 385/19. 

De autoria do nobre Vereador Fernando Holiday e Isac Felix, o presente projeto de lei 
"altera a Lei 10.365 de 1987 e a Lei 10.919 de 1990 e dá outras providências". 

A iniciativa pretende, basicamente, estabelecer que o Subprefeito delegue ao 
engenheiro agrônomo, biólogo e engenheiro florestal, a competência para autorizar para a 
supressão de vegetação de porte arbóreo situada em logradouros públicos. 

Ademais, objetiva autorizar a supressão de vegetação quando seu posicionamento 
impeça a implantação de faixa mínima nas calçadas com, no mínimo, 1,20m e quando a 
espécie for de porte incompatível com a localização onde foi implantada. Não obstante, visa 
permitir a poda ou corte de árvores em áreas particulares independentemente de prévia 
autorização municipal, entre outras providências. 

Segundo o conteúdo da justificativa, a fim de melhorar a qualidade do serviço público, 
propõe-se que a poda de árvores possa ser feita por pessoa jurídica privada, com condições 
estabelecidas na proposição, frisando-se que o projeto traz disposições de proteção ambiental, 
a fim de permitir ao município o controle sobre o manejo da vegetação em seu território. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, na forma de um substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica 
legislativa, bem como excluir o § 2º do art. 9º, que está regulamentado pela Lei nº 16.733, de 
2017, em vigor. 

Considerado legal pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a 
proposição foi encaminhada para análise destas Comissões, a fim de ser analisada, conforme 
previsto no inciso II, III, IV do art. 47 do Regimento Interno desta Casa. 

Ao examinar a matéria, verifica-se que a inciativa busca simplificar os procedimentos 
administrativos relativos à solicitação e execução dos serviços de corte e  poda de vegetação 
de porte arbóreo existente, de modo a adequar a legislação vigente à demanda atual no 
Município de São Paulo. 

Considerando os aspectos meritórios contidos na presente inciativa, no que se refere 
ao aprimoramento das normas ambientais do município, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente a sua aprovação, nos termos do 
substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Administração Pública, reconhecendo a necessidade de atualizar e 
modernizar a legislação municipal a fim de proporcionar maior eficiência aos serviços públicos, 
consigna voto favorável ao projeto, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
posicionando-se com parecer favorável à proposição, na forma do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, em 21/08/2019. 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/08/2019, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


