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-ASSESSQRIA lURÍniCA-

PARECER N." 8.238 - A/J
(Ref: arborização)
Pfoc. n." 11716/14 
PL. n." 330/14 
Ver". Walter Hayashi 
Substitutivo

“Dispõe sobre o inventário arbóreo das vias e 
praças públicas do município e plano de 
substituição gradativa das espécies 
consideradas impróprias e/ou inadequadas.”

Trata-se de substitutivo ao projeto de Ici, dc autoria do Ilustre \'ereador Walter 
Hayashi, que objetiva autorizar o Poder P',.\ccutivo a fazer o inventário da arborização das vias e 
praças públicas do Município e a elaborar plano de substituição gradad\Ta das especies consideradas 
impróprias ou inadequadas.

Preliminarmente, salienta-se que no parecer n° 6169 essa Assessoria jurídica 
manifestou no sentido de que “.-1 matéria em si não se insere entre aquelas reservadas à lei, podendo o Prefeito 
Muni ripai, acaso tal deseje, implementá-la por intermédio de medida administrativa, uma vet^ que o gerenciamento do 
Município lhe lompete, e\ vi do estatuído no art, 93, II, da Ltv Orgânica do Município, sendo certo que este 
dispo.utwo tem seu apoio constitucional no quepreceitua o inciso II do art, 84, da Constituição da KepúMica",

.\lém disso, destacou-se que o projeto em tela estabelecia imposições relativas à 
prática de medidas administrativas ao Poder Executivo cm flagrante desrespeito ao princípio da 
separação e independência dos poderes que está previsto no art. 2° da ConsUtuiçáo da República.

Obsen,a-se, com a análise da presente propositiira, que as modificações promovidas 
pelo autor não alteram a conclusão exposta no citado parecer, dc modo que é possível afirmar que o 
substitutivo, assim como o projeto em epígrafe, é verdcalmente incompatível com a Constimiçào do 
Estado de São Paulo, especialmente com os seus artigos 5o e 47, II c XI\'.

Sob a ótica da técnica de redação legislativa, nota-se que a Comissão de jusuça. 
Redação e Direitos Humanos apresentou emenda para corrigir incorreção constante na fórmula de 
promulgação, pelo que a propositura não carece de apontamentos sobre este ponto.

No entanto, o art. 2o deve obser\rar a norma constante no art. 10, II, da Lei 
Complementar n° 95/98.

Ante o exposto, é de nosso entendimento que o substitutivo não reúne condições, 
sob o aspecto iurídico, dc ser apreciado pelos nobres \’ereadores desta fiasa Legislativa.

E o parecer.

São José dos Campos, 7 dc março de 2(119.

Thiago I icl de .\lineida 
ior Iurídico

Sérgio Ricardo SaiitWna 
Consultor da Assessona jurídica
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