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PARECER Nº1752/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 468/10 
Trata-se do Projeto de Lei nº 468/10, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas 
que visa criar o Programa “Adote uma Árvore” na cidade de São Paulo e dá outras 
providências.  
Acompanha esta propositura a justificativa de seu autor, na qual é citado que este 
Projeto de Lei, que permite que pessoas físicas, entidades da sociedade civil e também 
empresas adotem árvores e cuidem das mesmas, constituirá um forte incentivo para a 
participação da sociedade na melhoria da cobertura arbórea da metrópole e nos 
cuidados que devem ser dispensados a esse nosso importante e fundamental 
patrimônio ambiental que são as árvores. O autor afirma ainda que, a aprovação desta 
propositura contribuirá em muito para a melhoria da qualidade de vida de toda a 
população, sejam crianças, jovens ou idosos, podendo transformar nossa cidade em 
um exemplo de respeito e recuperação do meio ambiente e de incentivo à cidadania de 
nossa população. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste Projeto de Lei, considerando que o mesmo encontra fundamento no 
artigo 30, incisos I e V, da Constituição Federal e no artigo 13, incisos I e III, da Lei 
Orgânica do Município.  
Considerando que não há impedimento técnico à aprovação desta propositura e 
entendendo como meritórios os seus objetivos, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 
468/10. Entretanto, considerando que o referido programa envolve um custo financeiro 
pela fiscalização que se faz necessária por parte do Executivo e também pelo fato de 
conceder um desconto no pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, 
significando, portanto, uma renúncia de receita, entendemos que deve ser consultada 
a competente Comissão de Finanças e Orçamento a respeito do impacto financeiro 
desta propositura.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 07/12/2011. 
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