
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL
 

 

 

PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DE LEGISLAÇÃO E CÂMARA TÉCNICA DE 

ARBORIZAÇÃO E RECURSOS NATURAIS - COMDEMA 

 

PARECER EMITIDO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SEMMA nº 108180/2021 E 

1388841/2021 

Ref.: Projeto de requalificação viária para a Praça Portugal e solicitação de informações a respeito, 

realizada por este Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

 

Considerando que, em 8 de setembro do presente ano, este Conselho, sem qualquer 
aviso prévio por parte da Prefeitura Municipal, designadamente, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, teve conhecimento via imprensa e munícipes, quanto a supressão de 51 (cinquenta e um) 
indivíduos arbóreos localizados na Praça Portugal, conhecida e tradicional praça pública da cidade; 

 
Considerando que, tendo em vista ausência de conhecimento a respeito dos fatos, no 

dia 09 de setembro do presente ano, este Conselho oficiou a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa 
do Sr. Secretário Dorival Coral, para que ele enviasse a cópia integral do processo de autorização de 
supressão das árvores, bem como realizasse resumo do processo administrativo nº 118/2021, contendo 
pedido inicial e parecer autorizativo da SEMMA com as devidas justificativas, as bases legais 
autorizativas para supressão e o plano de comprovação da compensação ambiental realizada; 

 
Considerando que, em 17 de setembro do corrente ano, o Comdema recebeu os 

documentos solicitados; 
 
O Conselho Municipal do Meio Ambiente, por meio das Câmaras Técnicas de Legislação 

e de Arborização e Recursos Naturais, em reunião conjunta, vem se manifestar, por meio do presente 
parecer, conforme segue: 

 
Primeiramente, há de se destacar que a arborização urbana possui essencial função na 

regulação da temperatura, controle de umidade do ar, manutenção da biodiversidade no entorno. Não 
é por outro motivo que as legislações que tratam do urbanismo1 ressaltam a importância de manutenção 
de áreas verdes nos municípios. 

 
Não obstante, este Conselho tem ciência quanto a necessidade de requalificação da 

Praça Portugal, a qual decorre da implantação de novo sistema viário no local, uma vez que este deverá 
ser adequado para atender ao fluxo de habitantes da região, que será consideravelmente majorado 
diante do Empreendimento Imobiliário City Tower, de responsabilidade do Grupo Zopone. 

 
Neste sentido, em que pese a premência na execução da requalificação da Praça 

Portugal e implementação de maior sistema viário no entorno, há que serem feitas importantes 
considerações no que tange especificamente à supressão das espécies arbóreas conforme processos 
administrativos em referência. 

 
1 Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), Lei Federal nº 6.766/76 (Lei de Parcelamento do Solo), Lei 
Municipal nº 5.631/2008 (Plano Diretor Municipal).  
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1 – Ausência de efetiva e específica audiência pública: Não há qualquer informação, nos 

autos do processo enviado, quanto a realização de audiência pública atinente especificamente a 
supressão das árvores para a requalificação da Praça Portugal. Conforme apurado pelo Comdema, o 
projeto em referência teve como origem um projeto anterior, que se diferenciava por completo daquele, 
sendo o projeto inicial, objeto de audiência pública dentro do Estudo do Impacto de Vizinhança, a que 
tratou de modo superficial uma questão que deveria ter sido detalhadamente esclarecida e publicitada. 
E com a alteração do projeto, após audiência pública, nada se observou quanto a nova reunião ou 
informação a respeito. 

 
A falta de participação popular previamente ao início da execução das obras e supressão 

das espécies arbóreas, sem que tampouco houvesse qualquer diálogo prévio com este Conselho 
Municipal e com a população bauruense de forma geral, pode evidenciar o descumprimento de 
normativa legal federal e municipal, designadamente, os artigos 112 e 113 do Plano Diretor Municipal 
(Lei nº 5.631/2008) e artigo 8º, parágrafo único da Lei Municipal nº 6.623/15 (Dispõe sobre a elaboração 
de Estudo de Impacto de Vizinhança no Município de Bauru). 

 
Há de destacar que, conforme artigo 2º, inciso III, da Lei Municipal nº 4522/2000, de 06 

de abril2, o Comdema tem por finalidade “sugerir a elaboração de projetos de leis municipais relativas 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à qualidade de vida”. 

 
Ressalvando as disposições municipais supracitadas (Plano Diretor Municipal e Lei sobre 

o Estudo de Impacto de Vizinhança), este Conselho tem ciência e lamenta a inexistência de obrigação 
legal municipal para deliberação do assunto em questão especificamente junto a este Conselho, no 
sentido de autorizar ou não o projeto de requalificação da Praça Portugal. Contudo, a situação em 
comento sinalizou a imperiosa necessidade de uma maior transparência e contato informativo junto a 
população local. 

 
Portanto, a ausência de obrigação legal para informação e parecer atinente, pelo 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, intensificou e agravou a falta conhecimento acerca do caso, 
prejudicando, mais uma vez, uma efetiva participação popular, somando-se a isso o fato de que o 
Comdema é composto por conselheiros (voluntários) com expertise na área e poderiam contribuir na 
situação posta.  

 
Ora, espera-se, de uma Administração Pública, a sensibilidade e coerência em seus atos, 

de forma cumprir os deveres principiológicos a ela impostos pela Constituição Federal3 e, por tal motivo, 
imperiosa era a oitiva e diálogo com o Comdema. 

  

 
2 O Comdema tem por finalidade, entre outras ações definidas no Código Ambiental Municipal, a seguintes:  I. 
estudar, definir e propor normas e procedimentos, através de resoluções administrativas, visando o 
desenvolvimento dos projetos sob sua responsabilidade; II. auxiliar e colaborar na implementação da Agenda 21 
local; III. sugerir a elaboração de projetos de leis municipais relativas ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à qualidade de vida; IV. estudar, definir e propor metas visando a implementação de 
unidades de conservação e áreas de proteção ambiental; V. analisar e implementar as diretrizes da Prefeitura 
Municipal quando da elaboração prévia e final de plano de parcelamento de solo urbano e rural; VI. gerir o Fundo 
Municipal do Meio Ambiente 
3 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...) 
(Art. 37 da Constituição Federal). 
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Isto posto, o Comdema, por meio das Câmaras Técnicas referidas, propõe, no uso de sua 

atribuição disposta no artigo 2º, inciso III, da Lei Municipal nº 4522/2000, a alteração desta Lei, para que 
nela também seja disposta a finalidade deste Conselho em receber informações atinentes aos 
licenciamentos urbanísticos e obras em geral, quando estas impactarem de forma significativa o meio 
ambiente. 

 
2 – Projeto de compensação ambiental: Primeiramente, o Conselho ressalva a ausência 

de estudo de alternativas para implementação do sistema viário que não importasse em supressão das 
árvores nativas existentes na Praça, tampouco a inexistência de estudo de replantio destas em outro 
local. 

 
Desta feita, diante da realidade que ora se impõe, devem também ser tecidas 

considerações acerca do projeto de compensação.  
 
Neste sentido, é importante destacar que o projeto apresentado, para compensação das 

árvores suprimidas, deve ser cumprido rigorosamente, de forma que as espécies plantadas como 
compensação àquelas suprimidas efetivamente cresçam e enraízem com saúde. Não se afastando, 
ainda, o plantio de mais mudas para compensação. 

 
Assim, importa que seja realizado o acompanhamento próximo quanto a execução do 

projeto de compensação. Por tal motivo, o Comdema solicita à Secretaria do Meio Ambiente, o envio 
de relatório quanto ao cumprimento do projeto e evolução das espécies. 

 
3 – Suspensão das obras: O Comdema reforça que lamenta e rechaça veementemente 

a forma pela qual a situação em comento foi tratada pela Administração Pública, sem que houvesse a 
efetiva participação popular e deste Conselho, contudo, como órgão voltado especificamente ao meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável, importante também que sejam alertados os riscos de danos 
ambientais que a paralização da obra possa causar. 

 
Conforme pode se ver em análise in loco, há quantidade significativa de terra revolvida, 

o que pode ocasionar em dano ambiental em caso de ocorrência de chuva, uma vez que as águas pluviais 
direcionarão a terra para o rio localizado no sentido Comendador José da Silva Marta/linha férrea.  

 
Assim, ressalvadas as considerações feitas nos itens 1 e 2, o Comdema entende ser 

importante a compactação do solo e execução de guias, de forma a minimizar os impactos ambientais 
já verificados, observando, contudo, a inocorrência de outros danos ambientais para tal. 

 
Conclusão:  
 
O Comdema, por meio das Câmara Técnica de Arborização e Recursos Naturais e de 

Legislação, se posiciona contrário ao ocorrido com a supressão das árvores. Este Conselho não é contra 
o desenvolvimento econômico do Município, mas não concorda com a assertiva que vem sendo 
externada na qual afirma que a supressão das árvores é “preço do progresso”. Tampouco compreende 
que a supressão das árvores era a única alternativa, no sentido de fazer vale a máxima de que o 
desenvolvimento do local estava condicionado necessariamente à supressão das árvores, uma vez que 
o desenvolvimento econômico também deve observar os pilares do meio ambiente e o social, de forma 
a efetivar o sempre almejado desenvolvimento sustentável. No entanto, diante da situação que já se 
verifica, entende serem necessárias as seguintes medidas: 
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- alteração da Lei Municipal nº 4522/2000, de forma a incluir inciso ao artigo 2º, que 

passe a dispor a obrigatoriedade de que seja ouvido o Comdema nos casos atinentes a licenciamentos 
urbanísticos e obras em geral, quando estas impactarem de forma significativa o meio ambiente; 

- compartilhar com o Comdema o Relatório de Acompanhamento da execução do 
Projeto de Compensação Ambiental da Praça Portugal, elaborado pela Semma, no mínimo a cada três 
meses; 

- elaboração e envio de relatório mensal para acompanhamento da espécie protegida 
Sibipiruna mantida no local do sistema viário em obras; 

- independentemente da retomada das obras, medidas preventivas mitigadoras devem 
ser seguidas, para que novos danos ambientais não ocorram. 
 

Ressalta-se que tais medidas são cruciais para evitar que fatos como o que foi vivenciado 
ultimamente ocorram novamente, bem como analisar se a compensação efetuada efetivamente 
mitigará o impacto ambiental ocasionado pela supressão das árvores. 

 
Colocado em votação, foi o presente parecer aprovado em reunião ordinária do 

COMDEMA. 
 
 
                          Bauru, 24 de setembro de 2021 
 
 

 
_________________________________ 

Simony Silva Coelho 
Presidente do COMDEMA BAURU 

 
 


