
PROJETO DE LEI Nº 110/2019. 

 

 

Altera parcialmente a Lei Municipal nº 4.836/2010, 

criando os parágrafos V e VI no artigo 2º. 

 

MANOEL MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé em exercício, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa 

o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Altera parcialmente a Lei Municipal nº 4.836/2010, criando os parágrafos V e VI no 

artigo 2º,
 
incluindo espécies componentes do parque arbóreo de Bagé como patrimônio histórico, 

natural e paisagístico do município, que passa a ter a seguinte redação: 

 

"Art. 2º ………………………………………………………………………………………... 

I -……………………………………………………………………………………………………… 

II- …….……………………………………………………………………………………………….. 

III - ……………………………………………………………………………………………………. 

IV- …………………………………………………………………………………………………….. 

 

V - 02 (duas) árvores da espécie comum Carvalho-Europeu (Quercus robur), 01 (uma) árvore da 

espécie comum Oliveira (Olea europaea), 02 (duas) árvores da espécie comum Pinheiro Calvo 

(Taxodium distichum), localizadas na Praça da Estação; 

 

VI - 01 (uma)  árvore da espécie comum Canafístula (Peltophorum dubium), 01 (uma) árvore da 

espécie comum Canforeira (Cinnamomum camphora), 02 (duas) árvores da espécie comum Louro 

(Cordia trichotoma), 02 (duas) árvores da espécie comum Tipuana (Tipuana tipu), localizadas na 

Praça do Calçadão.” 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 20 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício. 

JUSTIFICATIVA  



 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores, 

 

Submetemos a apreciação de Vossa Excelência e Dignos Pares para exame, discussão e 

votação o Projeto de Lei que Altera parcialmente a Lei Municipal nº 4.836/2010, criando os 

parágrafos V e VI no artigo 2º. 

O Parque Arbóreo Urbano de Bagé passa atualmente por diversas iniciativas de recuperação, 

conservação e renovação, através do Programa denominado Arborização Urbana, um execício de 

cidadania e sustentabilidade socioambiental, concebido e executado por parcerias entre setor 

público e sociedade civil, como universidades, ONGs, Semapa, escolas de ensino médio e 

fundamental e diversas pessoas voluntárias. 

Está tramitando nessa colenda casa, a Nova Lei Complementar que trata do Código de 

Arborização Municipal, um importante instrumento de normatização e valorização deste 

imprescindível elemento de qualidade de vida de uma população, seu ecossistema urbano. 

No novo Código Municipal está claramente explicitado o reconhecimento do poder público 

municipal ao fato contemporâneo de compreensão de que a Arborização Urbana não mais é uma 

politica optativa, mas essencial. 

Trata-se de um Projeto de suma importância, onde irá Imunizar o corte destes exemplares 

relacionados por cumprirem com os quesitos de sua localização, raridade, antiguidade, interesse 

histórico, científico e paisagístico, bem como por sua condição de porta sementes e por apresentar 

significado especial para a comunidade local. 

Destarte, é que contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para 

aprovação desta importante matéria. 

 

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 20 de agosto de 2019. 

 

 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício. 


