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COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 
 

 

 

I - RELATÓRIO 

  

Trata-se do Projeto de Lei nº 61/2017, de autoria do Exmo. Deputado Padre 

Honório, que visa “determinar o plantio obrigatório de árvores em novos 

empreendimentos imobiliários, públicos ou privados, comerciais ou industriais, no 

Estado do Espírito Santo, em quantitativo a ser definido pela Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e pelo IEMA.” 

 No que tange ao tramite legislativo, a dita proposição foi protocolizada no 

dia 06/03/2017, em seguida, foi lida na Sessão Ordinária do dia 07/03/2017 e 

publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL, dia 15/03/2017, páginas 10 e 11. Em 

sequência, a Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 08 e 

verso, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 02, proferiu o 

despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII , do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação da proposição; entendendo, 

a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 

Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo único, do Regimento 

Interno, oportunidade esta em que foi exarado o Parecer nº 119/2017, cuja conclusão 

foi pela Manutenção do Despacho Denegatório. Todavia, tal parecer foi rejeitado pelo 

Plenário, na sessão do dia 07/06/2017. Em sequência, com fulcro no art. 81, §3º, do 
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Regimento Interno, o projeto em análise recebeu Parecer Oral em Plenário na Sessão 

Ordinária do dia 05/06/2018, cuja conclusão foi pela Constitucionalidade do projeto. 

 

            A seguir, o Projeto de Lei 61/2017, foi encaminhado a esta Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, para emissão de parecer quanto ao mérito 

da proposta na forma do art. 46 do Regimento Interno da ALES. 

 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 
 

O Projeto de Lei nº 61/2017, de autoria do Deputado Padre Honório, a 

dispõe sobre determinar o plantio obrigatório de árvores em novos empreendimentos 

imobiliários, públicos ou privados, comerciais ou industriais, no Estado do Espírito 

Santo, em quantitativo a ser definido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

pelo IEMA.  

Em adendo importante e, assim, tendo como premissa o próprio objeto da 

proposição, devemos ressaltar que o parecer desta Comissão abrange apenas a 

analise de seu mérito, estando prejudicada qualquer analise sob ponto de vista 

diverso, que compete as outras Comissões, nos termos regimentais.  

Pelo que consta, verificamos que a presente proposição tem por objetivo 

principal o plantio de árvores em novos empreendimentos imobiliários, públicos ou 

privados, comerciais ou industriais, no Estado do Espírito Santo, em quantitativo a ser 

definido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e pelo IEMA. Vide justificativa do 

autor: 

 

A presente proposição tem como objetivo principal implantar uma política 
voltada para a preservação ambiental e a redução dos impactos ao meio 
ambiente. Nos últimos anos ocorreu aumento expressivo de 
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empreendimentos imobiliários, comerciais e industriais em nosso 
Estado. Por isso, é necessária a criação de mecanismos públicos 
passíveis de viabilizar a sustentabilidade dessas áreas, haja vista o 
impacto ambiental gerado por esse crescimento. 
 

                             [...] 
 
Os efeitos nocivos do aquecimento global já são do conhecimento de 
todos, deste modo, cabe a nós tentar minimizar os efeitos deste 
aquecimento, que ao longo dos anos vem trazendo gravíssimos 
problemas ao meio ambiente e, por conseguinte, aos seres humanos, 
animais, às florestas, rios e mares. 
 
Por fim, é válido frisar que, além de ter o intuito de proteção ao meio 
ambiente, essa proposição busca zelar pelo bem-estar das pessoas que 
vivem no entorno dessas áreas, por proporcionar um ambiente 
arborizado e ecologicamente equilibrado. 

 

Destarte, resta confirmado que a proposição legislativa em foco edifica 

axioma, extremamente, relevante para o interesse público voltado para as políticas de 

preservação ambiental e de redução dos impactos ao meio ambiente, com resultado 

prático na qualidade de vida das pessoas residentes no Estado do Espírito Santo. 

Desta forma, o objeto normativo da proposta é necessário para o interesse público 

capixaba e, destarte, resta confirmado o relevante grau meritório da proposição 

legislativa ora em análise e em aceitação. 

 

Assim, tendo em consideração o todo acima apresentado e, ainda, diante 

do diagnóstico do quanto é importante para a sociedade capixaba, perante a 

preservação do meio ambiente e de efetivação de ações decorrentes ao seu objeto 

normativo, cabe a conclusão de que o Projeto de Lei nº 61/2017 tipifica-se, 

incontestavelmente, como meritório para o interesse público. 

 

Outrossim, opina-se no sentido do seguinte parecer: 

 

 

 

III – PARECER Nº  /2018 
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A COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS é pela 

Aprovação do Projeto de Lei nº 61/2017, de autoria do Ilustre Deputado Padre 

Honório, na forma dos artigos 46 da Resolução 2.700/2009. 

 

Sala das Comissões, em         de                       de   2018. 

 

______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 
_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________ MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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