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RELATORIO E VOTO:

Nos  termos  regimentais,  tendo  a  propositura  discriminada  em  epígrafe

sido   remetida   para   avaliação  da   Comissão   Pemanente  de  CONSTITUIÇÃO   E

JUSTIÇA 1€CJ, a Relatora Ver. Maria Amélia se manifesta confome abaixo:

Justificativa:

0 presente parecer tem por objeto o Projeto de Lei do Legislativo n° 29/2022,

que  "Disciplina  o  plantio,  supressão,  poda,  transplante,  substituição,  imunidade  ao

corte e compensação ambiental de espécies vegetais arbóreas,  em área urbana no

Município de Jacareí, e dá outras providências".

Nos  termos   regimentais,   tendo  a  propositura  discriminada  em  epígrafe  já

recebido  parecer  favorável  da  Consultoria  Jurídica  desta  Casa,  foi  esta  remetida

para  avaliação  da  Comissão  Permanente  de  CONSTITUIÇÃO  E  JUSTIÇA,  a  qual

delibera pelo seu prosseguimento e votação em Plenário.

Cabe  destacar que  o  Projeto  de  Lei  de  autoria  do  vereador  Edgard  Sasaki

visa   concentrar  numa   lei   apenas  os  dispositivos  que  tratam   sobre   arborização

urbana  no  Município  e  tem  o  grande  propósito  de  proteger  o  meio  ambiente  e

combater a poluição em qualquer de suas formas.
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Assim  sendo,   não  havendo  Óbices,   manifestamo-nos  favoravelmente  à

aprovação do Projeto de Lei do Legislativo n° 29, de 2022.

Câmara Municipal de Jacareí,    A^S-  de junho de 2022.
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Por  concordarmos  com  o  relatado,   na  mesma  data,   subscrevemos  o   presente
documento, tornando-o Parecer da Comissão.
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PLL N° 29/2022 -PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

ASSUNTO:

Disciplina o  plantio,  supressão,  poda, transplante,  substituição,  imunidade ao
corte  e  compensação  ambiental  de  espécies  vegetais  arbóreas,  em  área
urbana no Município de Jacareí, e dá outras providências,

AUTORIA: Vereador Edgard Sasaki.

Os    integrantes   da   Comissão    Permanente   de   DEFESA   DO    MEIO

AMBIENTE   E   DOS   DIREITOS   DOS   ANIMAIS,   tendo   avaliado   a   propositura

discriminada em  epígrafe,  nos termos  regimentais,  se manifestam  na conformidade

do quadro abaixo:

Vereador(a) Voto Asg m atu ra                ,i

SÔNIA PATAS DA AMIZADE Fa,vM;W LjJJ:,`(Presidente)

ABNER r:_rftf.cü!:
Fft.`l:j,',J:/;,Ç..;`-(Relator)

RONINHA

F?A.V-„ft,â.Í„ `''TL&,íúíAL_i2_e±
(Membro)
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Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí,     4°-dejunho de 2022.

CONCLUSÃ0:

Diante das manifestações acima, a propositura deverá ser:

fK) Encaminhada ao plenário.                         (    ) Arquivada.
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