, DE 2015

Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE,
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, em decisão
terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 443, de 2013, do Senador Cássio Cunha Lima,
que altera os arts. 5º-A e 51 da Lei nº 11.977, de
7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a
regularização fundiária de assentamentos
localizados em áreas urbanas e dá outras
providências, para determinar a obrigatoriedade
de plantio de árvores nos conjuntos
habitacionais.

RELATOR: Senador PAULO ROCHA

I – RELATÓRIO
Submete-se ao exame, em sede de decisão terminativa, da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 443, de 2013, de
autoria do Senador Cássio Cunha Lima, que objetiva, mediante a alteração
da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), determinar a obrigatoriedade de
plantio de árvores nos conjuntos habitacionais.
O art. 1º do PLS altera no art. 5º-A da referida Lei nº 11.977,
de 2009, que estabelece os critérios a serem observados para a implantação
de empreendimentos no âmbito do Programa Nacional de Habitação
Urbana (PNHU), um dos subprogramas do PMCMV, o inciso II, para
determinar que na adequação ambiental do projeto seja incluída a
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implantação de áreas verdes no interior do conjunto habitacional e em cada
lote individualizado.
O art. 1º da proposição também acrescenta parágrafo único ao
art. 5-A da Lei da PMCMV, para tornar obrigatório o plantio de árvores em
quantitativo correspondente a, no mínimo, uma árvore por unidade
habitacional nas áreas verdes implantadas no interior do conjunto
habitacional e em cada lote individualizado.
O mesmo art. 1o do projeto altera no art. 51 da Lei nº 11.977,
de 2009, que disciplina o conteúdo mínimo do projeto de regularização
fundiária de assentamentos urbanos, o inciso III, para acrescentar a
implantação de áreas verdes com o plantio de, no mínimo, uma árvore por
lote individualizado nas medidas necessárias para promoção da
sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada.
O art. 2º determina que a lei decorrente entre em vigor na data
de sua publicação.
Na CMA não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – ANÁLISE
Compete à CMA, nos termos do art. 102-A, inciso II, alínea a,
do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre assuntos atinentes à
proteção do meio ambiente. Por se tratar da Comissão incumbida de
analisar o projeto em decisão terminativa, cabe a este colegiado igualmente
apreciar os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa da proposição.
Em relação à constitucionalidade, note-se que o PLS nº 443, de
2013, está de acordo com o art. 24, inciso VI, da Constituição Federal, por
tratar de tema de competência legislativa da União. Desse modo, incumbe
ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria e é legítima a iniciativa
parlamentar, nos termos do art. 61 da Carta Magna. Não há norma
constitucional que, no aspecto material, esteja em conflito com o teor da
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proposição em exame. A iniciativa apresenta boa técnica legislativa e
também atende aos requisitos de juridicidade e regimentalidade.
Com relação ao mérito, o objetivo da proposição é garantir a
sustentabilidade urbanística, social e ambiental do programa Minha Casa,
Minha Vida e das áreas sujeitas à regularização fundiária de assentamentos
urbanos. O autor da proposta também acredita que seria insignificante o
custo associado à exigência de plantio de, no mínimo, uma árvore por lote
individualizado.
No entanto, salvo melhor juízo, não nos parece que o projeto
traga efetiva contribuição para a melhoria da qualidade ambiental, uma vez
que a Lei nº 11.977, de 2009, já prevê que, tanto no caso do PMCMV
quanto dos projetos de regularização fundiária em áreas urbanas, seja
exigida a adoção de medidas de sustentabilidade ambiental e de adequação
ambiental dos projetos.
O quantitativo de árvores, a definição de área não-edificável, a
viabilidade e a forma do plantio, bem como as espécies utilizadas, por
exemplo, são condicionantes a serem estabelecidas a partir do
licenciamento urbanístico, com base em normas locais de uso e ocupação
do solo, conforme a realidade do município. Tais exigências podem ser
fixadas no âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento, quando
este for exigido. Portanto, seria inviável reservar áreas específicas no
interior do conjunto habitacional para o plantio de árvores, conforme
determina o PLS.
Além disso, não existem garantias de que os proprietários
cuidem e preservem sua única árvore e não deem novo destino à área. Em
consequência, ao longo do tempo, a mínima melhoria da qualidade
ambiental decorrente do plantio de mudas em cada lote se deterioraria.
Finalmente, as exigências estabelecidas no projeto poderiam
inviabilizar os empreendimentos do programa, apesar do baixo custo
unitário de uma muda vegetal. A obrigatoriedade prevista no PLS
certamente recairá sobre os responsáveis pelos empreendimentos do
PMCMV e pela regularização fundiária de assentamentos urbanos – União
em parceria com Estados, Municípios, empresas e entidades sem fins
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lucrativos –, uma vez que a eles se destina o comando dos arts 5º-A, II, e
51, III, nos termos da vigente lei. A obrigação de plantar uma muda de
árvore em cada lote acarretaria uma elevação do custo de cada um desses
projetos habitacionais, além de aumentar o preço final dos imóveis, que são
destinados prioritariamente à população de baixa renda.
Em consequência, pelas razões elencadas acima, entendemos
que a proposição deva ser rejeitada.
III – VOTO
Ante o exposto, votamos pela rejeição do Projeto de Lei do
Senado nº 443, de 2013.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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