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PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DE ARBORIZAÇÃO E RECURSOS NATURAIS  

Data: 26/04/2021 

PARECER EMITIDO REFERENTE AO Processo nº: 110212/20 

Auto de Infração Ambiental 0115-B 

Autuado: Abimael Pires Correia 

Descrição: Danos em 2 (duas) espécies arbóreas denominadas Alfeneiro. 

Membros presentes na reunião: 

1. Simony Silva Coelho 

2. Ana Elisa Moura Talon 

3. Miguel Axcar 

4. Khalil Axcar      

 
Em análise do processo, a Câmara Técnica de Arborização e Recursos Naturais identificou que os 

danos, consistentes em envenenamento de duas árvores da espécie Alfeneiro, ocorreram de acordo com Auto de 
Constatação nº 56/20, emitido em 03/09/2020, que caracteriza infração ao artigo 30, inciso I, da Lei Municipal nº 
4368/99, justificando, portanto, a emissão do Auto de Infração. 

Esta Câmara julga improcedente o pedido feito em Recurso Administrativo, para supressão das 
árvores referidas e substituição imediata por novas mudas. A uma, porque, como proprietário do imóvel, também é 
responsável pelo zelo e manutenção das árvores nele existentes. A duas porque a supressão e substituição se 
justificaria apenas em caso de adoecimento delas, o que tem procedimento próprio a ser realizado junto a Secretaria 
do Meio Ambiente de Bauru/SP, em observância ao artigo 31 da Lei Municipal nº 4368/99. 

Assim, a câmara, usando de suas atribuições legais, manifesta pela improcedência do recurso, 
sugerindo a substituição da multa por ações ambientais que favoreçam a arborização urbana do município de Bauru, 
cabendo ao Sr. Secretário Municipal do Meio Ambiente utilizar de sua discricionariedade em dar provimento ao 
recurso ou deliberar pela substituição sugerida prevista no art. 44 da Lei 4368/99, que estabelece: 

 
Artigo 44 - Caberá ao Secretário Municipal do Meio Ambiente o direito de substituir a multa lavrada por serviços  

                                                 prestados à comunidade, e/ou por mudas doadas pelo infrator à SEMMA. 

 

Colocado em votação, foi o presente parecer aprovado pela câmara supra identificada e, em 
reunião, aprovado pelo pleno deste Conselho. 

 

 

                         

 

 

_________________________________ 

Luiz Miguel Axcar 

Coordenador da Câmara Técnica de Arborização e Recursos Naturais 


