
      

 

 

 

 

 
 

 

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

 

Matéria: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 008/2020  

Objeto: Altera dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de 

novembro de 2020 - Código de Posturas e de Convivência Cidadã. 

 

 Através da presente Emenda Substitutiva encaminhada pelo Vereador, Horácio 

Natalino Rech, busca alterar dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de 

novembro de 2020 - Código de Posturas e de Convivência Cidadã, mais especificamente os §§ 2º e 

3º do art. 14, do referido códex, que tem por finalidade tornar mais objetivo o texto que trata sobre o 

plantio de árvores em vias públicas como forma de contribuir para a melhoria de questões 

relacionadas ao meio ambiente e a arborização no município. 

 Face à divisão de competências entre os entes federados, estabelecida pela 

Constituição Federal, conforme art. 30, I, verifica-se que ao Município compete legislar sobre 

assuntos de interesse local. 

Ainda, o artigo 7º, caput, da Lei Orgânica Municipal prevê que cabe ao Município 

prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e bem estar de sua população. 

Quanto ao conteúdo normativo da proposição analisada, importa esclarecer que 

qualquer regulamentação que verse sobra a poda, o corte de árvores, o recebimento de galhos e o 

ajardinamento, devem observar o previsto no Código de Arborização Municipal, Lei nº 1.248 de 19 

de setembro de 1989, bem como os Decretos Executivos nº 4. 680 de 17 de abril de 2014 e nº 4.680 

de 17 de abril de 2014, os quais tratam especificamente acerca das regras de arborização municipal.  

Conforme parecer Jurídico desta Casa, a proposição em tela não vai de encontro ao 

regramento municipal vigente, o que se conclui pela regularidade de tramitação da emenda, 

inclusive pelo fato de se buscar melhor redação ao texto legal, servindo como complemento ao 

Código de Arborização Municipal. 

Portanto, a Comissão entende que é viável a tramitação da referida matéria e o 

PARECER é FAVORÁVEL à emenda substitutiva nº 01, ao PLC 008/2020. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 4 de novembro de 2021. 

  

 

Vereador Carlos Roberto Forlin 

Relator 

 

Vereador Diego Tonet 

Presidente  
Vereador Luiz André de Oliveira 

 

 


