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PARECER Nº 1558/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 113/09. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 113/09, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, 
que cria o Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental da Cidade de São Paulo e 
dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, com elaboração de Substitutivo. 
O projeto propõe a criação do referido programa, por um período de quatro anos, 
durante o qual deverão ser plantadas espécies arbóreas que, segundo estudos técnicos 
e científicos, contribuem para a melhoria da qualidade ambiental, no que se refere à 
umidificação do ar e à melhora da sensação de conforto térmico da população. 
O processo de expansão urbana da cidade deu-se, nas últimas décadas, com a 
ocupação de forma inadequada, sob o ponto de vista urbanístico e ambiental, de 
vastas áreas periféricas, com o aumento do nível de impermeabilização geral da cidade 
e a emissão de poluentes que contribuem para o agravamento do aquecimento global.  
Neste contexto, a contínua supressão da vegetação, seja em regiões mais urbanizadas, 
seja em áreas mais periféricas, exerce um papel fundamental na intensificação do 
fenômeno de “ilhas de calor”, resultando na alteração do microclima de determinadas 
porções da cidade. 
Estudos demonstram que diferentes espécies arbóreas apresentam comportamento 
diversificado, em função de suas características morfológicas, no que diz respeito à 
atenuação da radiação solar incidente e a umidificação dos ambientes devido à 
evapotranspiração. Nesse sentido, o plantio de espécies arbóreas que 
comprovadamente proporcionem um melhor desempenho quanto aos aspectos 
mencionados, por meio de um programa de arborização específico, deverá contribuir 
para melhoria das condições ambientais e de conforto da população, razão pela qual a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente à aprovação do projeto de lei, conforme o Substitutivo elaborado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, em 02/12/2009. 
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