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lt/airiporã, 14 de julho de 2021

Encaminhe-se a(s) Comissão(ões)
Justiça, Legislação e Redação____
Finanças e 0rçamento
0bras e Serviços Públicos-------
Educaçã0, Cultura e Esportes-___
Planej. Uso 0cup. Parc. do Solo e Meio Amb._
Desenv. Éconômico e Turismo
Saúde e arsÉtência,3ocial 7-..-
M a i r i p o r í, 1p/-- o e 

- -{- - o-i-----]ul-
Nobres Pares, Vice Presidente

Apresento o presente projeto de lei, que lnstitui o "Plano Municipal de

Arborização tJrbana", qLte disciptine e atenda o correto plantio de árvores e dá otttras

providêncr,as, para apreciação e posterior deliberação de vossas excelências.

Conto com a inrprescindível atenção de vossas excelências, no sentido da integral

aprovação do referido projeto.

Atenciosamente,

Ctsmurúcado nPleo6rb
RUBE S

I B*rPl -o+l 4
Ve or

E

f tlfwrf.ZYSz,lIrlrr-rr'rrrrÉ,
As Suas Excelências os Senhores,

Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã

GV/SEC-DLP-MIMC
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exposrÇÃo oe rvlolvos

Nobres Pares,

A presente propositura objetiva instituir o Plano tVlunicipal de Arborização Urbana,

que tem por finalidade o correto plantio de árvores e suas podas nas ruas do centro deste

município

Alem do mais, com a presente propositura estaremos instituindo o correto plantio

de árvores nos logradouros, pois ainda não existe uma lei com essa finalidade.

As árvores, no meio urbano, ganharam má reputação ao longo dos anos, motivada

pelos danos causados por quedas de frutos, galhos ou de árvores inteiras, causando

interrupção no fornecimento de energia, congestionamentos e mesmo perda de vidas.

Também ganharam má reputação pelos danos causados por raízes que invadem

galerias de água e esgoto ou levantam o calçamento dos passeios públicos e, não raro,

são a causa de desavenças entre vizinhos.

Esta desigualdade ambiental, fruto da rápida expansão urbana, sem planejamento

adequado, resultou na degradação do ambiente, devido às mudanças no uso e ocupação

do solo com o desenvolvimento de atividades antropicas.

O espaço urbano teve suas características moldadas pela supressão de

vegetação, afetando a qualidade de vida da população por meio de mudanças nas

condiçÕes climáticas locais, principalmente relacionadas ao conforto térmico, mudanças

nos padrÕes de evapotranspiração, com consequente baixa na umidade relativa do ar e

alteração na movimentação das massas de ar, impermeabrlizaçáo do solo e maior

acúmulo de poluentes atmosféricos em algumas regiÕes, dentre outros.

A arborização urbana também tem potencial para mitigar os impactos negativos

de inundaçÕes e enchentes. Em parte, este potencial se deve ao aumeRto da área de

solo mais permeável, além do aumento da permeabilidade deste. Nlas, também, se deve

à capacidade das árvores em interceptar parte significativa do volume das chuvas, o que

consequentemente diminui a velocidade e a quantidade de águas escoando

superficialmente. A redução da velocicjade de escoamento também impede a erosáo cio

solo, que em casos extremos poderá levar até mesmo ao movimento de grandes massas

de terra em deslizamentos.

Para que a arborização desempenhe satisfatoriamente todas as suas furrçÕes, eia
precisa ser bem planejada, adequadamente implantada e corretamente mantida. E esse
enorme desafio so é capaz de ser vencido com o corpo técnico demandando qtre a
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população assuma o papel de protagonista nas açÕes de planejamento da arborizaçáo,

plantio e manutenção das árvores.

Este verea dor fez pesquisas em diversos sítios de institutos florestais e as árvores

que mais se adaptam para as áreas urbanas são:

1.lpê

E a árvore com flor nativa mais plantada em todo o Brasil, tanto em cidades

quanto em florestas, se adaptando em biomas variados: do Cerrado à Amazônia, do

Pantanal à lVlata Atlântica. Existem centenas de espécies de ipê, sendo possível

identificá-las por meio da cor de suas flores que podem ser: branco, rosa, amarelo, roxo

e verde.

A imponente beleza do ipê fez com que se tornasse símbolo de cidades como

El Salvador, Venezuela e Paraguai.

. Altura média: 10 m.

. Crescimento anual medio: rápido.

. [/eses e duração da floração: A floração ocorre entre junho a agosto, e a

maturação dos frutos se inicia em outubro ate novembro.

2. Pata de Vaca (Bauhinia foficatal

Também conhecida como árvore orquídea, pelo fato de que suas flores

lembram as da orquídea. A Pata de Vaca é uma das espécies mais indicadas para

arborizaçáo urbana devido ao seu porte, que pode chegar até 9 m. Caso seja cultivada

paru ser plantada em calçadas que possuam fiação, será necessário poda-la

regularmente.

Recebe esse nome popular devido ao formato de suas folhas parecerem

com a pata de uma vaca. E uma espécie semicaduca, ou seja, perde parcialmente suas

folhas em período de inverno. Os tons de rosa podem variar de acorcjo com o clitra,

região e variedade dessa espécie. No geral, a Pata de Vaca se adapta bem a qualquer

clima brasileiro, sendo necessário apenas ser plantada ao sol pleno.

.Alturamédia: 5a9m.

. Crescimento anual médio: rápido.
. ÍVleses de duração da floração: floresce a partir do final do mês de outubro

até janeiro. A maturação dos frutos ocorre de julho a agosto.



S-

A

C â.mdra lVí-unictp af f,e fuÍairtp orã
lEsta[o [e São ?aufo

3. Quaresmeira lTibouchina granulosal

A Quaresmeira recebe esse nome devido ao período de sua floração, que

coincide com o período da quaresma cristã. Sua floração ocorre duas vezes ao ano,

sendo mais intensa no início do ano. A segunda floração é no outono.

De copa densa, com folhas verde escuro e floração que atrai muitos

polinizadores, a quaresmeira rosa é uma árvore de fácil manutenção e crescimento lento.

Além da importância ecologica, a quaresmeira não apresenta raizes agressivas,

permitindo seu plantio em calçadas sem danificá-las.

.Altura média: 8 a 12 m.

. Crescimento anual médio: lento.

. lt/eses e duração da floração: ocorre duas vezes, de junho a agosto

e de dezembro a março. Os frutos amadurecem de junho até agosto

e de abril a maio.

4. Jacaran de Minas (J acaranda C u spidifo I i al

Considerada uma árvore ornamental por sua beleza, o Jacarandá pode

atingir até 10 m de altura. Por não possuir raizes agressivas, é comumente encontrada

em calçadas, parques e em outros centros urbanos e por ter resistência à poluição, além

do rápido crescimento.

No inverno, o Jacarandá-mimoso perde suas folhas, que dão lugar às flores

na primavera. Ela se adapta bem em climas subtropicais, porém não apresenta bom

desenvolvimento em regiões com secas prolongadas.

.Altura média: 5 a 10 m.

. Crescimento anual médio: rápido.

. N/leses e duração da floração: entre agosto e novembro nascem as

flores de tons azulados e lilás.

5. Sibipiruna (Caesalpinia Peltophoroides)

Confundida muitas vezes pelo Pau-Brasil (Ceasalpinia echinata), devido à

semelhança de suas folhas, a Sibipiruna é uma árvore de copa bastante ornamental,

atualmente muito utilizada no plantio das cidades da Região Sudeste do País para o
L.

paisagismo. E indicada também paru a recuperação de áreas degradadas.

No inverno esta espécie perde quase todas as suas folhas, que voltam a

brotar na primavera. Podendo viver mais de cem anos, a Sibipiruna é característica da

mata atlântica, possui belas flores de coloraçáo amarela em racemos apicais e os frutos

*
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são vagens achatadas, contendo de 3 a 5 sementes. A dispersão ocorre pela ação do

vento.

.Altura média: 8 a 16 m.

. Crescimento anual médio: rápido.

. Meses e duração da floração. a partir do final de agosto até meados

de novembro. Os frutos amadurecem de julho a setembro.

6. Resedá Rosa Lagerstroemia indical

Considerado um arbusto rústico e ideal para calçadas, o Resedá possui um

porte pequeno, chegando a 6 metros de altura. As suas raizes são superficiais e não

destroem calçadas. Suas belas flores são crespas, com bordas onduladas, de coloração

rosa, branca, roxa ou vermelha.

Por conta da estrutura de arbusto, é frequente o uso de podas de formação,

cortando os ramos finos e deixando apenas um tronco para dar o formato tipico de

árvore. t\Iuito comum no Sul do País, a espécie reage bem ao inverno brasileiro e é
resistente à poluição, pois suas folhas caem apenas uma vez por ano.

.Alturamédia: 3a6m.

. Crescimento anual médio: rápido.

. [\íeses e duração da floração: de outubro a final de fevereiro e início

de março.

7. Manacá da Serra (Tibouchina mutabilisl

De pequeno a médio porte, o Manacá da Serra é muito comum para plantar

na calçada e nos jardins. Possui belíssimas flores que nascem brancas, ficam rosadas e

morrem roxas. E a única árvore do gênero que muda suas flores de cor. Também é uma

otima opção para paisagismo urbano, pois não apresenta raízes agressivas, permitindo

seu plantio em diversos espaços.

O Jtlanacá da Serra é uma árvore caracterÍstica de clima tropical umido e
precisa ser irrigado periodicamente por pelo menos um ano apos o plantio no local

definitivo. Esta espécie necessita de sol, solo fértil e drenável, enriquecido com matéria
orgânica.

.Altura média: 7 a 12 m.

. Crescimento anual médio: rápido.

. Jt/eses e duração da floração: floresce durante os meses de
novembro-fevereiro e os frutos amadurecem em fevereiro-março.
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8. Chuva de Ouro (Lophantera lacfescens)

Chuva de Ouro, também conhecida como Lofantera é uma árvore com flores

ornamentais, originária da floresta amazônica, tipicamente tropical e não se desenvolve

bem em climas frios, otima para plantar na calçada. Possui floração na cor amarelo

dourado, que é composta de belos cachos pendentes, possuindo uma copa em formato

cônico ou ainda piramidal, é muito utilizada para paisagismo.

Esta espécie se multiplica por meio de sementes, sua taxa de germinação é

considerada baixa, mas possui grande efeito ornamental. A Lofantera prefere solo areno

argiloso, acrescido de matéria orgânica e ambientes de sol pleno.

.Altura média: 10 a20 m.

. Crescimento anual médio: médio.

. [Vleses e duração da floração: durante os meses de fevereiro a maio,

e a maturação dos frutos de setembro a outubro.

Diante do exposto, concito aos nobres pares a votarem favoravelmente à

presente matéria.

Plenário "27 de [/arço", 13 de j o 2021

RUB VES

Vereador - PL

GV/SEC.DLP-MIMC
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PROJETO DE LEI NO 63 DE 2021

tnstitui o "Plano Municipal de Arborização

lJrbana" que discipline e atenda o correto

ptantio de áruores e dá outras providências'

(Autor: Vereador Rubens Alves)

ecÂuamMUNlclPALDEMAlRlPoRÃepRovA:

Art. io Fica instituído o Plano Municipal de Arborizaçáo U*i1^l],i

discipline e atenda ao correto plantio de árvores que não causem dano ao passelo

público e transtorno aos munícipes'

Art. 20 o plano Municipal de Arborizaçáo urbana deve estabelecer

normas sobe o prantio e a conservação de árvores nos rogradouros púbricos da cidade

|-asáreaspúblicasobjetodeplantioeconservaçãodeárvores;

ll.asespéciesaSeremutilizadas,respeitando-Seotimitemínimode
trinta por cento do totar de árvores prantadas oriundas do ecossistema nativo da região;

lllaSnormasrelativasaespaçamentoeportedasárvores,
considerando-se as condiçÕes ambientais de acesso, circulação e segurança dos

e devem abranger, Pelo menos:

logradouros a serem arborizados' e

lV - as normas relativas à poda das árvores'

Art. 30 Esta lei entra em

Plenário "27 de Março", 1

or na data de sua Publicação

4 ulho de 2021.

GV/SEC-DLP-MIMC

RU

Vereador

*
I
*
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Assunto:

De

Para:

Data

Locamail :: ópia projetos de lei nos 63 e 68/21, projetos de resolução nos 7 e 8/21.

cópia proietos de lei nos 63 e 681zÍ.t proietos
de resolução nos 7 e 812L.
< protocolo@mairipora'sp' leg' br>

Ricardo Messias Barbosa
< ricardobarbosa@mairipora.sp. leg, br>, doriedson antonio da

silva freitas < dori@mairipora.sp. leg' br>, marcinhodaserra
< marcinhodaserra@mairipora'sp. le9. br>, Nilber Rosemberg
<nilber@mairipora.sp'leg'br>, Eliomar da Silva Oliveira
<eliomarvereador@mairipora'sp.leg.br>, Fernando Rachas

Ribei ro <dr. nando@mairi pora'sp. leg' br>, Gilberto Tadeu de

Freitas <senseigilberto@mairipora.sp. leg'br>, Nil

<vereadornil@mairipora.sp'leg'br>, Jose Correia da Silva Neto

< netobarzil@mairipora,sp' leg' br>, Leila Aparecida Ravazio

< leilaravazio@mairipora.sp. leg' br> 3 mais"'

27/07l2j2t 15:37
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lEstafo fe São Qoufo
corurssÃo PE ENTE DE JUSTICA. LEGIS e neoacÃo

Parecer ao Projeto de Lei no 6312021, institui o "Plano Municipal de Arborização
Urbana" que discipline e atendas o correto plantio de árvores e dá outras
providências.

I - RELATORIO

O Vereador Rubens Alves propÕe a matéria em tela
instituindo "Plano Municipal de Arborização Urbana".

II. VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e
constitucional, podendo o Poder Legislativo propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão
qualquer óbice às normas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e
logico a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de m

Câmara lVíunictpaf [e fuÍairtporõ

-Jff'^

ftyío,
Eliomar

de julho de 2021

Oliveira

/Eso
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislaçâo e Redação em reunião de 22 de
julho de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Lei no 6312021. Quanto ao mérito cabe aos
Senhores Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado,
encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares.
Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Eliomar da Silva Oliveira, Dr.
Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas

Plenário "27 de março", 22 de julho de 2021

J nild ira Dantas

Eliomar lva Oliveira
Vi dente

Fernando Rachas Ri

^\
beiro

-é Secretário

/Japc

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA. LEGTSLAÇÃO E REDAÇÃO

t
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TIPO DO DOCUMENTO PROJETO DE LEI

ASSUNTO:
Institui o Pleno Municipal de Arborização Urbana, que atenda o correto plantio de
árvores que não causem dano ao passeio público, bem como evitar que pessoas se
machuquenr, disciplina o plantio de árvores e dá outras providências.

AUTOR:

DATA 3/8/2021, - 12:44 lsrrunçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica Fr,,n,^.TARIO
Comissao Plan,Uso, Ocup, Parc do Solo
e Meio Ambi

oescnrçÃo NOMEAR RELATORTÂ E E)',,\RAR PARECER (ARTS. 66170 E 86 E SEUS§§ DO RI)

DATA srrulçÃo ABERTO

REMETENTE DESTINATARIO
Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

orscnrçÃo OMEAR RELATOR]A E E)'\RAR PARECER RTS. 66/70 E 86 E S

2t/7 /2027 - B: 59

radoria Juríclic.r

:US §§ DO RI)

0

Rubâo"
Vereador PL

t:)O tlofrn nolil, rü rro Aa,Ll;L LilA^frltllw: o

192.168.1.49/LegislativoWeb/tramite.asp?pSelccao=21';ÍipoDoc=1&pTipoDocAux=0&pAno=2021&pNumero=63&pOrigem=2 111
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coMt PERMANE DE PLANEJ.. OCUP.. PARC SOLO E
MEIO A ENTE

Parecer ao Projeto de Lei no G912021, institui o plano Municipal de
Arborização Urbana que discipline e atenda o correto plantio de árvores, e
adota outras providências.

I- RELATORIO

O Vereador Rubens Alves propõe a matéria em tela
instituindo o Plano Municipal de Arborização Urbana.

II. VOTO DO RELATOR

Em sua Exposição de Motivos o vereador propositor
da matéria menciona que a presente lei se aprovada visa instituir o Plano
Municipal de Arborização Urbana, que tem por finalidade o correto plantio de
árvores e suas 'podas nas ruas do centro deste município.

As árvores, no meio urbano, ganharam má
reputação ao longo dos anos, motivada pelos danos causados por quedas de
frutos, galhos ou de árvores inteiras, causando interrupção no fornecimento de
energia, congestionamentos e mesmo perda de vidas. Também ganharam má
reputação pelos danos causados por raízes que invadem galerias de água e
esgoto ou levantam o calçamento dos passeios públicos e, não raro, sáo a
causa de desavenças entre vizinhos.

Diante de todo o exposto este Relator opina pela
conveniência e oportunidade da presente propositura.

A decisão quanto ao mérito ficará a critério do
Soberano Plenário

É o meu parecer

de agosto de

ra Silva

1

/Jcsn

Plenário

José Co
eto Barzil

+
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coMrssÃo p NEN EDEP EJ.. US , ocuP.. PARC. OE
MEIO AMBIENTE

A comissão Permanente de planej., uso, ocup., parc.solo e ltíeio Ambienteem reunião de 16 de agosto de 2021, considerando a posição do nobre
Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto oe léi no 63t2021.
Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereaâores a decisão final. Não havendo
mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente
assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores:
Eliomar da silva oliveira, José correia da silva Neto e Rubens Alves.-.-.-

Plenário "27 de , 16 de agosto de2021

Eliomar
Vic

José Correia
Sec

Si
rio

Oliveira

/Japc



cÂuanA MUNtctpAL DE MAlntponÃ

f,a Sessáo

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

lnício:
241081202120:06:07

Votos:
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
241081202L 20:07:11

Resultado:
APROVADO

Comentários:
Votaç: .ncerrada

Projetus Votados

PROJETO DE LEt Ne 63/2021 - RUBENS ALVES
proieto lei

Parlamentar Partido Voto

Sargerio Rubão

Dr Na l,

Partido Liberal (PL) Sim

Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (pSD) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Neto Barzil

Nil Da, .;s

Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Eliom:rr. Republicano (REPUBLICAN) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Valdeci I rlérica Republicano (REPUBLICAN) Sim

Leila t i ,io

Marco , , onio

Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Partido Social Democrático (pSD) Sim

len''^nse' 2510812021 10:03:20 L2lt5
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oricto No sss/2021

l/airiporã, 25 de agosto de 2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito [Vlunicipal,

Comunicamos que na28 Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N" 63/2021, que lnstitui o Plano Municipal de Arborização Urbana, que atenda o
correto plantio de árvores que não causem dano ao passeio publico, bem como evitar
que pessoas se machuquem, disciplina o plantio de árvores e dá outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
prczo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

O MESSIAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de t\Iairiporã

SEC.DLP

R

lÍ

*



Camara lVí-unictpaf f,e 9vÍaffipora
a a

lEsta[o fe São Qaufo

AUTOGRAFO DO PROJ TO DE LEI NO 63 DE 2021

lnstitui o "Plano Municipal de Arborização
Urbana" que discipline e atenda o correto
plantio de áruores e dá outras providências.

(Autor: Vereador Rubens Alves)

a cÂunnA MUNrctpAL DE MArRtponÃ ApRovou:

Art. 10 Fica instituído o Plano Municipal de Arborizaçâo Urbana, que
discipline e atenda ao correto plantio de árvores que não causem dano ao passeio
público e transtorno aos munícipes.

AÉ. 20 O Plano t\Iunicipal de Arborizaçáo Urbana deve estabelecer
normas sobe o plantio e a conservação de árvores nos logradouros públicos da cidade
e devem abranger, pelo menos:

I - as áreas públicas objeto de plantio e conservação de árvores;

ll - as espécies a serem utilizadas, respeitando-se o limite mínimo de
trinta por cento do total de árvores plantadas oriundas do ecossistema nativo da região;

lll as normas relativas a espaçamento e porte das árvores,
considerando-se as condições ambientais de acesso, circulação e segurança dos
logradouros a serem arborizados, e

lV - as normas relativas à poda das árvores.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 25 de agosto de 2021.

MESA DIRETIVA

ME AS BARBOSA

Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTÁDI DE sÃo P.nuto

OÍicio n'02412021

Mairiporã 08 de setembto de202l'

Senhor Presidente, il !

WALID ALI

4.057,4.058,
HAMID, encaminhamos a Vossa Excelência

4.059 e 4.06012021, para constar dos arquivos

f

I

ANDREA MARCIANO

BUENO RAMOS

{

t
T

A Sua Excelência RICARDO MESSIAS BARBOSA

Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã

Mairiporã - SP.

*

Atenciosamente,


