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   PROJETO DE LEI Nº 01/2018. 
 

Altera disposições da Lei Municipal nº 3.294/99, de 22 de 
dezembro de 1999, Código do Meio Ambiente do Município 
e dá outras providências. 
  
Art. 1º - Acrescenta o artigo 6º-A, na Lei Municipal nº 

3.294/99, de 22 de dezembro de 1999, Código do Meio Ambiente do Município, 
com a seguinte redação: 

 
Art. 6º-A. Nos casos de reposição florestal obrigatória 
em zona urbana ou de expansão, fica facultado ao 
empreendedor ou proprietário da área onde ocorrer a 
supressão florestal, ao invés da reposição de árvores, 
a indenização ao Município. 
  
§ 1º - O valor da indenização será correspondente ao 
valor do custo com a aquisição das espécies, insumos 
e mão-de-obra para manutenção das mudas plantadas, 
que deverá ser estabelecido pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, com atualização anual ou, em prazo 
inferior, quando necessário. 
 
§ 2º- Os valores referidos no §1º deverão ser 
recolhidos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, 
em conta específica para aplicação na reposição 
florestal obrigatória, nas melhorias dos parques 
municipais, unidades de conservação e arborização 
urbana 
 
§ 3º - Ficam excluídas as árvores imunes ao corte e as 
ameaçadas de extinção. 
 
 
Ar. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de Estrela, 16 de abril e 2018. 
 
 
Gaspar Luiz Silveira Franco 
Vereador do PSB 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº   01/2018. 
 
 
 
  
   Senhor Presidente 
   Senhores Vereadores 
 
 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao 
mesmo tempo, apresento o Projeto de Lei em questão, que altera disposições 
da Lei Municipal nº 4. 3.294/99, de 22 de dezembro de 1999, Código do Meio 
Ambiente do Município. 
 
  
   A redação trazida pelo presente Projeto de Lei, visa facilitar 
a reposição obrigatória de espécies na zona urbana e de expansão, por 
empreendedores ou proprietários de terrenos, quando ocorrer supressão 
florestal, pois muitas vezes não possuem local para realizar a reposição 
florestal, por isso deixar e realizar empreendimentos imobiliários. 
 

De outro lado, a reposição obrigatória florestal não terá 
nenhum prejuízo, pois será realizada pelo Município, mediante o pagamento 
aos cofres públicos pelo empreendedor ou proprietário da área de terras onde 
ocorrer a supressão florestal, do valor total despendido na realização do plantio 
das espécies. 

 
Outrossim, o valor total arrecadado deverá ser depositado 

no Fundo Municipal do Meio Ambiente e aplicado integralmente na reposição 
florestal obrigatória, nas melhorias dos parques municipais, unidades de 
conservação e arborização urbana. 

 
 
Assim, com a presente alteração, estaremos possibilitando 

o progresso urbano e ao mesmo tempo, cuidando do meio ambiente de nosso 
município.. 
 
   Desta forma, tratando-se de matéria e interesse de toda 
coletividade e contando com a costumeira atenção dos Nobres Colegas, 
espero seja acolhida a presente proposta legislativa. 
 
   Atenciosamente  
 
  

Gaspar Luiz Silveira Franco 
Vereador do PSB 

 

 


