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                                                      PROJETO DE LEI Nº 016, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. 

“Declara imune de corte determinadas 

espécimes arbóreos no Município de 

Guará e dá outras providências”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais,tendo em vista o Disposto no artigo 33 da Lei Municipal 

nº 1.834, de 20 de junho de 2018 e no artigo 70 do Código Florestal, Lei nº 12.651, de 

25 de maio de 2012, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

  

A P R O V A: 

 

Art. 1º - Fica imune de corte devido à sua raridade, beleza e/ou portas-

semente, as árvores descritas no anexo único. 

 

Art. 2º - Caberá às Secretarias de Desenvolvimento Socioeconômico e; 

Obras, da Prefeitura Municipal de Guará, zelar pela preservação destas árvores. 

 

Art. 3º - A cada 10 (dez) anos, será feita a revisão nesta listagem, 

prevendo a retirada de árvores nos casos de morte, secamento ou senilidade avançada, 

e/ou a inclusão de novas árvores que se enquadrem nos preceitos desta Lei, mediante 

um Decreto do Executivo. 

 §1º A sugestão deverá ser feita por escrito e protocolada junto ao 

Departamento de Meio Ambiente, com informações gerais que propiciem a análise da 

possibilidade de imunização pelo setor, contendo: 

a) a informação da exata localização das árvores; 

b) a justificativa para a imunização; 

c)  fotografias instrutivas. 

 

Art. 4º - Autoriza o Executivo a colocar uma placa indicativa próxima 

às árvores com a seguinte descrição: “Árvore(s) imune(s) ao corte”  Lei nº___; Nome 

popular; Nome científico e família. 

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 21 de setembro de 2020. 

 

 

VINICIUS MAGNO FILGUERA 

Prefeito Municipal em exercício 

http://www.guara.sp.gov.br/
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                                                            ANEXO I 

 

I.  1 (um) Embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), família Malvacea, localizada 

no terreno na Rua Deputado João de Faria, lado ímpar, Vila Calazans.  

II. 1 (uma) Seringueira (Hevea brasiliensis L.), família Euphorbiaceae, localizada 

na entrada do Cemitério Municipal, Rua: Elias Antônio, nº 249.  

III. 1 (um) Ipê roxo (Handroanthus avellanedae), família Bignoniaceae, localizado 

na esquina da EMEB Helena Telles, Praça 27 de dezembro com Rua 

Washington Luiz. 

IV. 07 (sete) Sibipurinas (Caesalpinia peltophoroides), família Fabaceae, 

localizadas na calçada e jardim da EMEB Hellena Telles, ao lado da piscina na 

Praça 27 de dezembro. 

V. 06 (seis) ipês branco (Tabebuia roseoalba), família Bignoniaceae, localizados 

na entrada principal do Ginásio Municipal de Esportes Américo Migliori, Rua 

Amador Bueno, 50.   

VI. 11 (onze) jatobás (Hymenaea spp.), família Leguminosae, localizados na 

entrada principal do Ginásio Municipal de Esportes Américo Migliori, Rua 

Amador Bueno, 50. 

VII. 2 ipês rosa (Tabebuia pentaphylla), família Bignoniaceae, localizados próximos 

ao campo no Ginásio Municipal de Esportes Américo Migliori, Rua Amador 

Bueno, 50. 

VIII. 1 (um) Óleo de Copaíba (Copaifera langsdorfii), família: Fabaceae – 

Caesalpinioidae. Rua Nelson Silveira.  

IX. 18 (dezoito) ipês rosa (Tabebuia pentaphylla), família Bignoniaceae, 

localizados nas calçadas da Praça Santa Luzia. 

X. 1 (um) bálsamo (Myrocarpus frondosus), família Fabaceae - Faboideae, 

localizado no interior da Praça Santa Luzia. 

XI. 175 (cento e setenta e cinco) palmeiras imperiais (Roystonea oleraceae - 

Palmae), família Arecaceae, localizadas no canteiro central da Avenida 

Francisco de Paula Leão.  
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