
 
 

 

PARECER Nº 06/2021 
 
Projeto de Lei Legislativo nº 001/2021 
Proponente: Vereador Alan Turmina Lazari 
Ementa: “Define distância mínima para plantio e reflorestamento de árvores 
exóticas de grande porte nas áreas de limite de divisa de terras.” 

 
                                  O Projeto de Lei Legislativo em análise, de autoria do 
Vereador Alan Turmina Lazari pretende definir distância a ser observada em 
divisa de terras para o plantio e reflorestamento de árvores exóticas de grande 
porte e dá outras providências. 
 
                                  No que se refere ao aspecto formal, verifica-se, 
preliminarmente, que a proposta em análise apresenta vício de origem, uma vez 
que a competência para deflagrar o processo legislativo acerca da matéria 
exposta é exclusiva do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica Municipal 
e da Constituição Estadual. 
 
    Isso porque, ao definir distância mínima para plantio 
e reflorestamento de algumas espécies, mesmo que sem mencionar claramente, 
o Projeto de Lei atribui a servidores municipais a necessidade de fiscalização, 
controle e autuação. 
 
    Veja-se que a legislação proposta não pode ser 
analisada de forma isolada, mas no conjunto das atribuições do Município, o qual 
é responsável, em seu âmbito, mediante o Poder Executivo, pela observância e 
aplicação das Leis. 
 
    O artigo 3º, de modo particular, estabelece sanções – 
retirada das espécies da área em questão – para o caso de inobservância dos 
termos legais. Nesse caso, o dispositivo deixa de indicar o responsável pela 
retirada ou mesmo pela análise da inobservância “dos termos da lei”. Tal lacuna, 
por um lado, apresenta erro de redação pela ausência de clareza. Por outro, 
deixa latente a condição de que os órgãos de fiscalização do Município – repita-
se, que é o responsável pela aplicação das Leis através do Poder Executivo – 
deverão fazer cumprir a norma. 
 
    Portanto, evidente o vício de iniciativa já que adentra 
na seara das atribuições dos servidores do Poder Executivo. 
 
    Além disso, o artigo 4º apresenta séria contradição ao 
estabelecer a possibilidade de “acordo entre as partes” pela não observância da 
legislação. Ora, a melhor técnica legislativa, especialmente se tratando de 
questões ambientais, como é o caso sob análise, tem função impositiva, não 



 
 

 

deixando à discricionariedade dos cidadãos, ou a acordos, o seu cumprimento, 
já que a proibição deve estar fundamentada em matéria de direito público, sob 
pena de se invadir o direito privado, abarcado pelo Código Civil, que é de 
competência federal. 
 
    Logo, o presente projeto de lei fere princípios 
constitucionais no que se refere à iniciativa e também com relação à redação já 
que dispõe e estabelece atribuições que certamente irão onerar o poder público, 
situação expressamente proibida pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
pela Lei Orgânica Municipal e pela própria Constituição. 
 
    Deste modo, considerando os argumentos acima 
alinhados esta Comissão opina pela inviabilidade jurídica e constitucional do 
Projeto de Lei Legislativo em análise. 
   
                     É o parecer. 
 

 Sala das Comissões, em 26 de janeiro de 2021. 
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