, DE 2017

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, em decisão terminativa, sobre o
Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 52, de 2013
(PL nº 907, de 2011, na Casa de origem), do
Deputado Ricardo Izar, que dispõe sobre a criação
do Selo Árvore do Bem, para os Municípios que
tenham, no mínimo, uma árvore por habitante na
área urbana.

Relatora: Senadora REGINA SOUSA

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE), com fulcro nos arts. 48, inciso X; 91, § 1º, inciso IV; e 102, inciso VI,
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o Projeto de Lei da Câmara
(PLC) nº 52, de 2013 (Projeto de Lei nº 907, de 2011, na origem), do
Deputado Ricardo Izar, que dispõe sobre a criação do Selo Árvore do Bem,
para os Municípios que tenham, no mínimo, uma árvore por habitante na
área urbana.
A proposição tem por objetivo instituir o Selo Árvore do Bem,
destinado aos municípios que desponham de pelo menos uma árvore por
habitante, conforme a população municipal apurada pelo mais recente censo
populacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
De acordo com o disposto no projeto, os municípios
contemplados com o mencionado Selo terão prioridade na obtenção dos
recursos da União destinados a programas especiais nas áreas de
saneamento, infraestrutura básica, habitação, saúde, educação e transporte,
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A proposição estabelece que serão consideradas,
preferencialmente, as árvores de espécies nativas “situadas nas vias, praças
e demais logradouros públicos excluindo-se as localizadas em áreas
privadas, nos parques e nas demais unidades de conservação”. A população
municipal, para fins do cálculo para a concessão do Selo, será aquela
constante no mais recente levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) disponível.
A proposição prevê, ainda, que a contabilização das árvores
com o objetivo da concessão do Selo, será feita pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e estará
sujeita a fiscalização.
O art. 2º do projeto determina que a Lei em que vier a se tornar
a proposição entre em vigor na data de sua publicação.
Em sua justificação, o autor observa que instituição do Selo
Árvore do Bem, ao estabelecer a prioridade na obtenção dos recursos da
União para municípios com mais de 100.000 habitantes – destinados a
programas em áreas de saneamento, infraestrutura básica, habitação, saúde,
educação e transporte – promoverá a melhoria da qualidade de vida em todo
o País.
Nesta Casa, o projeto foi distribuído à Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e à CE,
cabendo à última a decisão terminativa.
Não foram apresentadas emendas.

II – ANÁLISE
Nos termos do art. 102, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, compete à CE apreciar matérias que versem sobre normas
gerais relativas a instituições educativas e culturais, caso do projeto de lei
em análise.
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observado o disposto pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).

Cumpre, inicialmente, destacar a relevância do tema tratado na
proposição sob exame. São amplamente conhecidos os benefícios
proporcionados pela arborização urbana. As árvores, quando adequadamente
distribuídas pela cidade, geram estabilidade climática, conforto ambiental,
melhoria na qualidade do ar e contribuem para a saúde física e mental da
população.
Um ambiente arborizado ajuda, também, a reduzir a poluição
sonora e visual. Nesse sentido, são louváveis as iniciativas que têm por
objetivo aumentar o número de árvores em nossos espaços urbanos.
Entretanto, não obstante as boas intenções que a revestem, a
proposição em apreço apresenta vícios, em nosso entendimento, insanáveis.
Em sua tramitação pela CMA, colegiado que nos antecedeu na análise da
matéria, foram apontados aspectos relevantes que fundamentaram a decisão
pela aprovação, no âmbito daquele colegiado, de parecer pela rejeição da
matéria.
Acompanhamos, em linhas gerais, a análise da CMA,
principalmente no que que se refere aos aspectos que se seguem.
Em se tratando de norma oriunda do Poder Legislativo, ao criar
obrigações para a Administração Pública Federal, o caput do art. 1º viola o
princípio da separação entre os Poderes da União, previsto no art. 2º da
Constituição da República.
Há, também, no projeto sob exame, evidente desrespeito ao
pacto federativo, em razão da ordem de prioridade para a concessão de
recursos federais que pretende instituir por meio do § 1º do art. 1º. As áreas
apontadas nesse dispositivo do projeto (saneamento, infraestrutura básica,
habitação, saúde, educação e transporte) fazem parte do conjunto de setores
que, de acordo com o art. 23 da Constituição, integram a competência
comum da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ao
cumprir tal determinação constitucional, não é permitido à União estabelecer
distinções da natureza das que são mencionadas no projeto em tela.
Da mesma forma, ao instituir obrigações para órgãos como o
Ibama e o IBGE, a proposição legislativa que ora examinamos invade
competência do Presidente da República, a quem cabe, mediante decreto,
dispor sobre o funcionamento da Administração Federal (art. 84, inciso VI,
alínea a).
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III – VOTO
Diante do exposto, o voto é pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei
da Câmara (PLC) nº 52, de 2013 (PL nº 907, de 2011, na Casa de origem).

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relatora

lr2017-06987

SF/17708.41877-37

Dessa forma, tendo em vista a colisão entre o que se pretende
pela proposição sob exame e os dispositivos constitucionais elencados,
entendemos que o projeto não deve prosperar.

