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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

PROJETO DE LEI N° 030 DE 12 MARQO DE 2021

“Dispoe sobre a criagao, formagao e 
manutengao de viveiros de 
responsabilidade do Executive 
Municipal para semear arvores e plantas 
com a finalidade de serem 
transplantados em todo municipio e da 
outras providencias”.

Art. 1° A Prefeitura Municipal devera criar, formar e manter viveiros, 
canteiros ou recintos adequados para semear plantas e arvores com a 
finalidade de serem transplantados portodo municipio.

Art. 2° As plantas e arvores serao doadas aos particulares quando 
requisitadas formalmente, sem prejuizo da agao de transplante a ser realizado 
em locals publicos do municipio.

Paragrafo 1° As plantas e arvores que trata o artigo anterior devem ser 
entregues com a devida denominagao de especie, nome cientifico e nome 
popular.

Paragrafo 2° O transplante de arvores feito em locals publicos, deverao 
center placa informativa junto a mesma alocado em sua base de protegao, 
indicando o seu nome popular, sua especie e nome cientifico.

Art. 3° As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao por 
conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario.o
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JUSTIFICATIVA

O Presente projeto visa aumentar a capacidade do municipio de reflorestar a 
capital principalmente nos bairros mais afastados.

E notorio o desmatamento crescente na cidade em virtude do crescimento 
da construgao civil, onde a compensagao atraves dos transplantes das arvores 
em questao contribuira para reverter esta situagao.

As implantagoes destes viveiros sao de baixo custo para administragao, por 
tratar-se de sementes e desenvolvimento de pequenas mudas.

A indicagao do nome cientifico, popular e especie contribui para a educagao 
ambiental, colaborando para o conhecimento e valorizagao das mudas e 
plantas pela populagao.

Essa medida so trara beneficio para a sociedade, pois acrescenta qualidade 
de vida aos municipes bem como valoriza os bairros arborizados.

Portanto por tratar-se de projeto de interesse publico espero que a proposta 
merega a acolhida e atengao dos nobres Pares.
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