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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 113/09  
Vereador Francisco Chagas  
Cria o Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental da Cidade de São Paulo e 
dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º. Fica criado o Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental, a ser 
implementado nas ruas, avenidas, praças e parques da cidade de São Paulo.  
Art. 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.  
Art. 3º. O Programa de Requalificação Arbóreo e Ambiental será coordenado pelo 
órgão competente do Poder Executivo e implementado de modo permanente e 
contínuo.  
Art. 4º. A definição das espécies arbóreas, bem como dos logradouros públicos 
onde serão plantadas, será estabelecida pelo órgão competente do Poder Executivo, 
tendo em vista o porte máximo que a espécie arbórea atinge em sua fase de pleno 
desenvolvimento.  
Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 6º. Esta lei será regulamentada pelo poder executivo no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados de sua publicação.  
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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PARECER Nº 547/2011 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE  
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; POLÍTICA 
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº            
AO PROJETO DE LEI Nº 113/09.  
Trata-se de substitutivo nº       apresentado em Plenário pelo Vereador Francisco 
Chagas, ao projeto de lei nº 113/09, de sua autoria, que visa criar o Programa de 
Requalificação Arbóreo e Ambiental da Cidade de São Paulo.  
De acordo com o projeto 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 substitutivo apresentado altera a proposta original, determinando que as 
espécies arbóreas plantadas serão definidas pelo órgão competente do Poder 
Executivo, conforme estudos técnicos e científicos, bem como os logradouros onde 
serão plantadas, tendo em vista o porte máximo que a espécie arbórea atinge sua 
fase de pleno desenvolvimento; dispõe, ainda, que o programa será implementado 
de modo permanente e contínuo.  
O substitutivo pode prosperar, como veremos a seguir.  
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.  
O substitutivo 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, devendo ser realizadas 
durante a tramitação do projeto pelo menos 2 (duas) audiências públicas, nos 
termos do art. 41, VIII, da Lei Orgânica.  
Pelo exposto, somos  
PELA LEGALIDADE.  
Quanto ao mérito, as Comissões competentes entendem inegável o interesse 
público do substitutivo proposto, razão pela qual manifestam-se  
FAVORAVELMENTE ao Substitutivo.  
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.  
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, 15/06/2011  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
Abou Anni - PV  
Adilson Amadeu – PTB  
Arselino Tatto – PT  
Aurélio Miguel – PR  
Dalton Silvano  
Floriano Pesaro – PSDB  
José Américo – PT  
Milton Leite – DEM  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Juscelino Gadelha  
Paulo Frange – PTB  
Quito Formiga – PR  
Toninho Paiva – PR  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Edir Sales – DEM  
José Ferreira – Zelão – PT  
José Rolim – PSDB  
Marta Costa – DEM  
Souza Santos  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Aníbal de Freitas – PSDB  
Antonio Carlos Rodrigues – PR  
Atílio Francisco – PRB  
Donato – PT  
Francisco Chagas – PT  
Ricardo Teixeira  
Roberto Tripoli – PV  
 
 


