
PARECER 1142/1999 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PL 
157/1998. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Frange, 
visa determinar que as licitações a serem abertas pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo, com o objetivo de contratar empresas para a poda 
de árvores, devem incluir obrigatoriamente a exigência da presença de um 
engenheiro agrônomo. 
Em sua justificativa, a propositura informa que a Lei no 10.365, de 22 de 
setembro de 1987, a qual disciplina o corte e a poda de vegetação de 
porte arbóreo, exige que a poda de árvores feita por empresas 
concessionárias de serviços públicos seja acompanhada por um engenheiro 
agrônomo responsável, a cargo da empresa. Todavia, o referido diploma 
legal não tem sido cumprido, o que motivou a apresentação do projeto em 
exame. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para 
sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 
Entretanto, com o objetivo de melhor definir o objetivo do projeto, sem o 
alterar no mérito, apresentamos o seguinte substitutivo: 
SUBSTITUTIVO No /99 AO PROJETO DE LEI No 157/98 
Dispõe sobre inclusão, em todos os editais licitatórios relativos à 
contratação de empresas para corte e poda de árvores, de cláusula 
referente à presença de engenheiro agrônomo para acompanhar essas ações 
sobre a vegetação. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1o - Todos os editais licitatórios relativos à contratação de 
empresas para corte e poda de árvores deverão conter cláusula obrigando a 
presença de engenheiro agrônomo, contratado pela empresa vencedora do 
certame, para acompanhar a execução das referidas ações sobre a 
vegetação. 
Art. 2o - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias, suplementadas se necessário. 
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28 de setembro de 1999. 
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