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PARECER Nº 939/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 113/09. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, que visa 
criar o Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental da Cidade de São Paulo. 
De acordo com a proposta, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
definiria logradouros, praças ou parques públicos onde, no período de 4 anos, seriam 
plantadas árvores como jambolão, mangueira, jacarandá, ipê, chuva de ouro e outras 
espécies da flora nativa ou exógenas, indicadas pelo órgão ambiental competente, a 
fim de melhorar a qualidade ambiental, no aspecto da umidificação do ar e melhora da 
sensação de conforto térmico da população. 
O projeto pode prosperar, nos termos do substitutivo ao final proposto. 
Analisada a questão sob o ponto de vista da defesa do meio ambiente, por óbvio 
insere-se no âmbito da competência legislativa do Município, podendo sobre a matéria 
iniciar o processo legislativo tanto o Prefeito quanto os membros da Câmara, tendo em 
vista não estabelecer a Lei Orgânica qualquer reserva. 
De fato, a Constituição Federal dispõe ser competência concorrente da União, Estados 
e Distrito Federal legislar sobre proteção do meio ambiente (art. 24, VI), e também 
dos Municípios, eis que a eles cabe suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber, nos limites do interesse local (art. 30, I e II). 
A Lei Orgânica do Município, ao tratar do assunto, dispõe em seus arts. 180/181 que o 
Município deve zelar pela preservação, conservação, defesa e recuperação do meio 
ambiente, estabelecendo, inclusive,  normas, critérios e padrões para a administração 
da qualidade ambiental. 
Por outro lado, o que se deve ter em mente é que existem normas de administração 
concretas e normas de administração gerais e abstratas, para aí concluir-se que tão-
somente as primeiras encontram-se aquém da iniciativa do Poder Legislativo. 
Sobre o assunto, reproduzimos abaixo a lição de Hely Lopes Meirelles: 
“3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município 
e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo que a do 
Prefeito é a Executiva, compreendendo a função governamental, exercida através de 
atos políticos, e a administrativa, mediante atos administrativos aqueles e estes 
concretos e específicos ... 
4. Em conclusão, a Câmara não administra e muito menos governa o Município, mas 
apenas estabelece normas de administração, reguladoras da atuação administrativa do 
Prefeito. É nisso exatamente que reside a marca distintiva entre a função normativa da 
Câmara e a atividade executiva do Prefeito: o Legislativo atua como poder regulatório, 
genérico e abstrato. O Executivo transforma os mandamentos da norma legislativa em 
atos específicos e concretos de administração.” 
( in “Estudos e Pareceres de Direito Público”, Ed. RT, 1984, pág. 24) 
Por fim, quanto à normatização das espécies arbóreas a serem utilizadas na 
arborização e ajardinamento dos logradouros públicos, já se encontra em vigor a Lei 
nº 13.646, de 11 de setembro de 2003, a qual dispõe no sentido de que sejam 
utilizadas tão-somente espécies vegetais integrantes da mata atlântica, com o objetivo 
específico de recuperar, preservar e aumentar as reservas de espécies nativas do 
Município. 
O projeto em tela, cria uma norma temporária e específica em relação à norma geral 
em vigor, no sentido de que num período de 4 (quatro) anos o Poder Executivo, ao 
promover a arborização e ajardinamento dos espaços públicos, atividade que já consta 



do elenco de atribuições do DEPAVE - Departamento de Parques e Áreas Verdes da 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, nos termos do art. 16, da Lei nº 11.426, de 
18 de outubro de 1993, eleja determinados locais onde sejam plantadas a espécies 
aqui apontadas, com a finalidade de melhorar a qualidade ambiental, quanto à 
umidificação do ar e conforto térmico da população. 
Deverão ser convocadas durante a tramitação do projeto pelo menos 2 (duas) 
audiências públicas, nos termos do art. 41, VIII, da Lei Orgânica. 
O projeto está amparado nos arts. 13, I; 37, "caput"; 180 e 181,  da Lei Orgânica e 
arts. 24, VI e 30, I e II da Constituição Federal. 
Pelo exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Todavia, a proposta como está formulada, cria atribuições para órgãos públicos, 
cuidando portanto de matéria afeta à organização administrativa, que segundo Odete 
Medauar, engloba, exemplificativamente, preceitos relativos à “divisão em órgãos, 
vínculo entre órgãos, distribuição de competências entre os órgãos, administração 
direta, administração indireta etc. “ (in “Direito Administrativo Moderno”, Ed. RT, 2ª 
ed.,  pág. 31), assuntos que a Lei Orgânica reserva à iniciativa legislativa privativa do 
Sr. Prefeito, nos termos do art. 37, § 2o, IV  c/c art. 69, XVI.  
Dessa forma, tendo em vista o acima exposto e a fim de sanar os óbices apresentados, 
sugerimos o substitutivo a seguir: 
 
SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 113/09 
 
Cria o Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental da Cidade de São Paulo, e dá 
outras providências.  
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 
Artigo 1º Fica criado o Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental, a ser 
implementado nas ruas, avenidas, praças e parques da cidade de São Paulo.  
Artigo 2º No Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental, serão utilizadas 
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, conforme discriminado nos incisos abaixo:  
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.  
Artigo 3º O Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental, será coordenado pelo 
órgão competente do Poder Executivo e implementado no prazo de 04 (quatro) anos, 
com o plantio das espécies indicadas nos incisos do artigo supra.  
Artigo 4º A definição dos logradouros, praças ou parques públicos onde serão 
plantadas as espécies arbóreas do programa, serão definidas através de estudos 
técnicos do órgão competente do Poder Executivo, tendo em vista o porte máximo que 
a espécie arbórea atinge em sua fase de pleno desenvolvimento.  
§ 1º  A espécie arbórea Mangueira – Mangifera Indica, por produzir frutos de grande 
porte, deverá ser plantada apenas em áreas pertencentes aos parques públicos 
municipais.  
§ 2º  As outras espécies arbóreas indicadas para plantio nesta lei, também poderão ser 
plantadas em parques públicos, tendo em vista o porte que atingem na sua fase de 
desenvolvimento pleno, à critério do órgão competente.  



Artigo 5º  As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Artigo 6º  Esta lei será regulamentada pelo poder executivo, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados de sua publicação.  
Artigo 7º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 23/9/09 
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Gilberto Natalini – PSDB – Relator 
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