
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DE LEGISLAÇÃO  

 

PARECER EMITIDO REFERENTE ao Processo Administrativo nº 116657/19 

Ref.: Desaverbação de Reserva Legal. 

 
Considerando o pedido de anuência para Prefeitura Municipal, feito pelo Alameda Quality Center, 

quanto a desaverbação de Reserva Legal destacada na área da matrícula nº 75.941 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Bauru/SP. 

 
Considerando despacho do Diretor do DBZ da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, remetendo 

ao Comdema solicitação para manifestação deste Conselho, quanto a proposta de compensação de Reserva Legal 
em outra área; 

 
Considerando o encaminhamento ao Comdema, pelo então Secretário Municipal do Meio 

Ambiente, para análise por esta Câmara Técnica;  
 
Em análise ao processo, a Câmara Técnica de Legislação do Conselho Municipal do Meio Ambiente 

vem se manifestar, por meio do presente parecer, conforme segue: 
 
Não identificamos, na legislação municipal vigente, competência deste município para autorizar 

compensação de Reserva Legal. 
 
Em que pese o artigo 25 do Código Florestal, não cabe ao município analisar, executar e autorizar 

compensação de Reserva legal, não vislumbrando qualquer disposição legal em sentido contrário. 
 
Ademais, a ausência de previsão legal também repousa no fato de que o Termo de Preservação de 

Reserva Legal foi firmado junto ao órgão ambiental estadual e, portanto, cabe a este a revisão da Reserva Legal 
implementada. 

 
Por fim, salientamos que a área é derivada de área maior na qual a Reserva Legal foi toda carreada 

para este espaço, destacando, ainda, que a área vem sendo fortemente antropizada, conforme fls. 164 a 170 do 
processo administrativo em referência. 

 
Isto posto, a Câmara Técnica de Legislação do COMDEMA Bauru, posiciona-se no sentido de 

manutenção do indeferimento de desaverbação da Reserva Legal e eventual compensação. 
 
Colocado em votação, foi o presente parecer aprovado em reunião ordinária do COMDEMA. 
  
                          Bauru, 26 de novembro de 2021 
 

________________________________ 
Simony Silva Coelho 

Presidente do COMDEMA BAURU 


