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ZEFERÉNCIA:
PARECER Nº «ªl

,PROIETo DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/19 — MAURICIO GASPARINI -
lNSTlTUl o TERCEIRO LOTE DE ARVORES IMUNES Ao CORTE NO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do nobre VereadorMaurício Gasparini, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objeto1 —“

instituir o terceiro lote de árvores imunes ao corte no município de RibeirãoPreto.
Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributosindispensáveis a si (inovação, generalidade, asbtratividade, lmperatividade ecoercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa(substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência, havendorevogação expressa e genérica de dispositivos no art. 79), com 07 (dois) artigos e17 (dezessete) laudas, incluindo justificativaº.
Enquadra-se na competência dO Município para legislar sobreassuntos de interesse local (art. 23, VI, 24, VI, 30, inc. I e 225, caput todos daCR), é pertinente à Lei Complementar (inc. VIII, do 519, do artigo 35, da LOMRP)e de iniciativa comum de Vereador(a) e do Prefeito.
A presente lei busca substrato de validade no inc. II, do art. 70, doNovo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012), vezque prevê que qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte: inverbis
Art. 70. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo da criação deunidades de conservação da natureza, na forma da Lei no 9.985, de 18de julho de 2000, e de outras ações cabíveis voltadas à proteção dasflorestas e outras formas de vegetação, o poder público federal,estadual ou municipal poderá:
(...)
ll — declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sualocalização, raridade, beleza ou condição de porta—sementes;

Demais, por seguir os ditames do artigo 225 da Constituição daRepública e O do Código Municipal dO Meio-Ambiente, de preservação àsespécies arbóreas, não necessita de prévia realização de audiênciaspúblicas e estudos técnicos, conforme preceituam o art. 180, inc. II e 181,
* inc. I, do art. 7º, da LC 95/98.
º Art. 112 do RICMRP.
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519 e o art. 191 e 193, XIV e XVI, todos da Constituição do Estado de São
Paulo.

Ademais, trata-se de terceiro lote de preservação, visto que osdois primeiros foram instituídos pelas Leis Complementares n. 2.397, de 08deabril de 2010 e n. 2.440, de 29 de dezembro de 2010, todas de iniciativa
parlamentar, corroborando se tratar de iniciativa competente a Edilidade.

A matéria não lesa o estatuído no art. 195 da Carta Magna, no art.24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 da ConstituiçãoBandeiranteª.
Em peroração, não é a hipótese de emissão de parecer sobre omérito por esta Comissão (5 3º, do art. 72, do RICMRP).

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa, e o PARECERDESTA COMISSAO E FAVORAVEL ao projeto de lei complementar em análise,pugnando—se que seja aprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis(art. 36, do RICMRP).

Sala das Comissões, 26 de março de 2019.
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