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Introdução

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

–IBAMA é o responsável por “executar e fazer executar, como órgão federal,

a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente”1,

é, portanto, órgão responsável pela aplicação das legislação federal de proteção

da vegetação. Estabelece a legislação federal que essa competência pode ser

exercida diretamente ou delegada a Estados e Municípios2.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente é o órgão estadual integrante do

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e responsável pela aplicação

da Política Estadual do Meio Ambiente. Na Secretaria do Meio Ambiente, a

competência para a aplicação da legislação ambiental está dividida entre o

Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais – DEPRN e a

Companhia Estadual de Saneamento Ambiental – CETESB. A aplicação da

legislação de proteção da vegetação no Estado de São Paulo é competência do

DEPRN, exceto nas áreas de proteção aos mananciais de água, protegidos

pela Lei 898/753. Para essas áreas, a análise e a autorização dos pedidos de

supressão da vegetação é competência do Departamento de Uso do Solo

Metropolitano - DUSM. A competência para apreciação e decisão sobre os

pedidos de supressão da vegetação protegida pelo Decreto Estadual 30.443/

89 foi parcialmente transferida para a instância municipal de meio ambiente,

por meio do Decreto Estadual 39.743/94.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA é o órgão

municipal integrante do SISNAMA; na sua estrutura está o Departamento de

Parques e Áreas Verdes - DEPAVE com a competência, entre outras, de

“estimular o reflorestamento, a arborização e o ajardinamento, com fins

ecológicos e paisagísticos e promover, supletivamente, a proteção e o equilíbrio

da paisagem e do meio físico ambiente, no que se refere aos recursos naturais

e demais fatores que, dentro do campo de interesse de suas atividades, influam

na qualidade da vida humana”4. Por ser a instância municipal de meio ambiente,

a SVMA é a depositária da competência delegada pelo Decreto Estadual

39.743/94.

11111 BRASIL. Lei n. 6.938/81. Dispõe
sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus afins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá
outras providências. Inciso IV do
artigo 6º.
22222 O artigo 22, e seu parágrafo
único, do novo Código Florestal (Lei
n. 4.771/65) prevê a delegação de
competência de fiscalização para
Estados e Municípios; o ar tigo 1º,
e seu parágrafo único, do Decreto
da Mata Atlântica (Decreto n. 750/
93) prevê a delegação da
competência do licenciamento de
corte para os Estados.
33333 SÃO PAULO (Estado). Lei n. 898/
75. Esta lei disciplina o uso do solo
para a proteção dos mananciais,
cursos e reservatórios de água e
demais recursos hídricos de
interesse da Região Metropolitana
da Grande São Paulo.
44444 SÃO PAULO (Município). Lei n.
11.426/93. Art. 165

Art. 80 da Portaria Nº 230, de 14
de maio de 2002, que aprovar o
Regimento Interno do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.



114
PROTEÇÃO E FOMENTO DA VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

O DEPAVE é o órgão competente para a aplicação da legislação municipal de

fomento da vegetação. A competência para a aplicação da legislação municipal

de proteção da vegetação, no entanto, encontra-se dividida entre o DEPAVE

e as Unidades de Parques e Jardins - UPJs, das Subprefeituras, em função da

Lei Municipal 10.365/87, não revogada pela lei de criação da SVMA.

A adequação da organização e da estrutura dos órgãos responsáveis pela

aplicação da legislação de proteção e fomento da vegetação para a implantação

dos instrumentos adotados por essa legislação é de fundamental importância

para que a legislação alcance os seus objetivos. É igualmente importante

conhecer como essas diferentes instâncias de governo relacionam-se

institucionalmente, uma vez que atuam sobre um mesmo objeto de proteção:

a vegetação.

Este capítulo apresentará e discutirá a organização e a estrutura dos órgãos

responsáveis pela aplicação da legislação de proteção e fomento da vegetação,

das diferentes instâncias de governo, bem como suas relações institucionais

no município de São Paulo.

A ORGANIZAÇÃO E A ESTRUTURA PARA A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO E

FOMENTO DA VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Da esfera federal

Na esfera federal, as intervenções na vegetação são autorizadas pelo Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

O município de São Paulo abriga a Gerência Executiva do IBAMA em São

Paulo, que é responsável pela “operacionalização e a execução das atividades

relacionadas à gestão ambiental federal, bem como a supervisão técnica e

administrativa dos Escritórios Regionais”5. No Estado de São Paulo, estão

instalados seis Escritórios Regionais do IBAMA: Araçatuba, Assis, Bauru,

Caraguatatuba, Ribeirão Preto, Santos.

Na proteção e no fomento da vegetação do município de São Paulo, o IBAMA

divide com o DEPRN a competência para a aplicação do Código Florestal e

do Decreto Federal 750/93. Atualmente, o IBAMA possui somente dois

técnicos, na Capital, para realizar a análise de pedidos de intervenção em

vegetação.

55555 BRASIL. Portaria n. 230/2002.
Aprovar o Regimento Interno do
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis -IBAMA. Art. 80.



115
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Da esfera estadual

O Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN é o

órgão da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, vinculado à

Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e Proteção de Recursos Naturais

- CPRN, responsável pelo licenciamento das atividades e obras que impliquem

na supressão de vegetação nativa, corte de árvores nativas, intervenção em

áreas de preservação permanente e manejo da fauna silvestre6.

Na proteção e no fomento da vegetação do município de São Paulo, o DEPRN,

além de dividir com o IBAMA a competência para a aplicação do Código

Florestal e do Decreto Federal 750/93, divide com a SVMA a competência

para a aplicação do Decreto Estadual 30.443/89.

Na Capital, está sediada a Diretoria da Região Metropolitana, à qual está

subordinada a Equipe Técnica de São Paulo, responsável pelas atividades

do DEPRN no município de São Paulo e no município de Osasco. Atualmente,

essa equipe possui somente um técnico para realizar a análise de pedidos de

intervenção em vegetação.

Da esfera municipal

Na esfera municipal existem duas instâncias de áreas verdes, ambas com

competência para aplicar a legislação de proteção da vegetação: o DEPAVE,

subordinado à SVMA, e as Unidades de Áreas Verdes, subordinadas à

Supervisão Técnica de Limpeza Pública das Subprefeituras7.

As competências das Unidades de Áreas Verdes estão relacionadas ao manejo

da arborização de logradouros públicos, exceto unidades de conservação, e ao

licenciamento do manejo da vegetação arbórea de propriedades particulares,

nas situações em que essa vegetação recobre menos de trinta por cento do lote

e nas situações em que essa vegetação não é declarada de preservação

permanente. As competências do DEPAVE estão relacionadas ao projeto, ao

manejo e à administração das unidades de conservação municipais, à escolha

de áreas verdes, ao licenciamento do manejo da vegetação arbórea, à aprovação

e recebimento de projetos de arborização nos planos de parcelamento do solo,

ao licenciamento do manejo da vegetação arbórea de propriedades particulares,

66666 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
(São Paulo). Departamento Estadual
de Proteção dos Recursos Naturais
– DEPRN.
77777 SÃO PAULO (Município). Lei n.
13.682/2003. Alínea b do inciso IV
do art. 2º.



116
PROTEÇÃO E FOMENTO DA VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

nas situações em que essa vegetação recobre mais de trinta por cento do lote e

nas situações em que essa vegetação não é declarada de preservação

permanente, a emissão de pareceres técnicos para subsidiar a decretação de

imunidade ao corte e o desconto de imposto territorial urbano.

O DEPAVE divide ainda com as Unidades de Áreas Verdes a competência

para o licenciamento do manejo da arborização de logradouros públicos e da

vegetação arbórea de propriedades particulares, nas situações em que essa

vegetação recobre menos de trinta por cento do lote, nas regiões do município

em que essa vegetação é protegida pelo Decreto Estadual 30.443/89.

Efetivamente, a competência legal para a autorização da remoção da vegetação

de porte arbóreo nessas regiões é do Secretário Municipal do Verde e do Meio

Ambiente, que delegou ao DEPAVE a competência para a realização da análise

técnica dos pedidos de remoção dessa vegetação. A Secretaria Municipal do

Verde e do Meio Ambiente – SVMA divide, pois, com o DEPRN a competência

para a aplicação do Decreto Estadual 30.443/89. Essa delegação de

competência, levada a efeito por meio do Decreto Estadual 39.743/94,

constitui um marco importante na aplicação da legislação de proteção da

vegetação no município.

A transferência para a recém-criada Secretaria Municipal do Verde e do Meio

Ambiente de parte da competência para decidir sobre remoção de exemplares

arbóreos protegidos pelo Decreto Estadual 30.443/89 e as demandas criadas

por esse ato provocaram mudanças organizacionais e estruturais no DEPAVE

e alteraram as relações deste não só com o DEPRN e o IBAMA, como também

com as Unidades de Áreas Verdes. Por essa razão, é interessante registrar e

analisar, separadamente, esses dois momentos da aplicação da legislação de

proteção e fomento da vegetação na esfera municipal, isto é, entre 1988 (ano

da regulamentação da Lei 10.365/87) e 1994 (ano da promulgação do Decreto

Estadual 39.743/94) e após 1994.

- Da esfera municipal: de 1988 até 1994

As Unidades de Parques e Jardins - UPJs, setor técnico de áreas verdes das

Administrações Regionais, abrigaram as funções de vistoria e análise das

questões de âmbito local, cabendo aos Administradores Regionais a decisão
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quanto à remoção e à poda de exemplares arbóreos. Nesse período, as

Administrações Regionais estavam organizadas em Supervisões, estando as

Unidades de Parques e Jardins subordinadas às Supervisões de Serviços

Públicos.

A chefia das UPJs era competência de engenheiro agrônomo. A situação mais

comum era encontrar somente um engenheiro agrônomo por UPJ, responsável

pela emissão de pareceres técnicos para embasar a decisão do Administrador

Regional sobre a remoção e poda de exemplares arbóreos; pelo

acompanhamento de remoção e poda de exemplares arbóreos em logradouros

públicos, pelo acompanhamento de contratos de conservação de áreas verdes

públicas e por toda a burocracia da Unidade. Raros eram os casos em que a

UPJ possuía mais de um engenheiro agrônomo, sendo menos raro encontrar

uma ou mais das UPJs sem engenheiro agrônomo. Com certa freqüência, o

único engenheiro agrônomo da Administração Regional, para melhorar seus

vencimentos, ocupava o cargo de Supervisor de Serviços Públicos,

respondendo não somente pelas questões de áreas verdes, mas também pelas

questões de limpeza e conservação de espaços públicos.

A estrutura de trabalho nas UPJs era bastante precária; as ações eram, em sua

grande maioria, ações reativas, não havendo condições para trabalhos de

diagnóstico e planejamento. O Projeto Curupira, que pretendia realizar o

cadastramento e o inventário da vegetação arbórea da Administração Regional

da Lapa, é uma das poucas ações de planejamento em áreas verdes, que se tem

registro, levadas a efeito por uma Administração Regional8.

O Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE, por ocasião da

regulamentação da Lei Municipal 10.365/87, estava subordinado à Secretaria

de Serviços e Obras – SSO, ficando subordinado à Secretaria Municipal do

Verde e do Meio Ambiente – SVMA a partir de outubro de 1993, quando esta

foi criada.

A Lei Municipal 10.365/87 e a sua regulamentação encontraram o DEPAVE

sem estrutura organizacional para comportar as novas atribuições estabelecidas.

Para atender às demandas criadas pela nova lei, constituiu três comissões

permanentes temáticas: uma para a escolha de áreas verdes em planos de

88888 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO; ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DA LAPA. Plano de
Cadastramento de Espécies
Vegetais Arbóreas – Projeto
Curupira.
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parcelamento do solo; outra para as questões relativas à decretação de

imunidade ao corte e uma terceira para dar pareceres técnicos em processos de

solicitação de desconto de ITU. Os engenheiros agrônomos e os biólogos

integravam essas comissões sem prejuízo das funções que desempenhavam

nas suas unidades de origem. A estrutura utilizada era a disponível na unidade

de origem do técnico, uma vez que essas comissões não possuíam nem

coordenação estruturada9 nem orçamento próprios.

O DEPAVE integrava, ainda, uma quarta comissão relacionada com a Lei

10.365/87. Essa comissão intersecretarial, instituída para atender ao artigo

5º, era responsável pela análise e emissão de pareceres técnicos sobre os pedidos

de supressão de vegetação declarada de preservação permanente10. Essa

comissão foi constituída por um representante do DEPAVE, um representante

da Secretaria Municipal das Administrações Regionais e um representante da

Secretaria Municipal da Habitação e do Desenvolvimento Urbano11.

- Da esfera municipal: pós 1994

O Decreto Estadual 39.743, de 23 de dezembro de 1994, que delegou para a

autoridade ambiental do município a competência para a análise e decisão

sobre o corte, “em caráter excepcional e devidamente justificado”, dos

exemplares protegidos pelo Decreto 30.443/8912, não trouxe alteração para a

organização e a estrutura das UPJs. Aliás, nem mesmo a criação e a organização

das subprefeituras, a partir de 2000, mas previstas desde 199013, trouxe

alterações na organização e estruturas das UPJs. As únicas alterações que a

organização das UPJs experimentou foram motivadas pela “reforma”

administrativa, promovida pela gestão Marta Suplicy, que alterou o seu nome

para Unidades de Áreas Verdes, subordinada à Coordenadoria de Limpeza

Pública, e franqueou o provimento do cargo de chefe da Unidade para qualquer

servidor municipal, preferencialmente portador de diploma de nível superior

(grifo deste autor).14.

A estrutura de trabalho nas Unidades de Áreas Verdes segue bastante precária

e as ações ainda são, em sua grande maioria, ações reativas, não havendo

condições para trabalhos de diagnóstico e planejamento.

99999 Entende-se aqui por
coordenação estruturada um
grupo de pessoas e meios que se
dedicam, exclusivamente, a atender
as demandas de uma comissão.
1010101010 SÃO PAULO (Município). Lei n.
10.365/87. Caput e §§ 1º e 2º do
art. 5º.
Art.5º - A supressão, total ou parcial,
de florestas e demais formas de
vegetação consideradas de
preser vação permanente, de
acordo com o artigo 4º desta Lei,
só será admitida, com prévia
autorização do Executivo Municipal,
quando for necessária à
implantação de obras, planos,
atividades ou projetos, mediante
parecer favorável de comissão
especialmente designada.
§ 1º - A Comissão incumbida de emitir
parecer sobre a matéria referida
neste artigo deverá contar com, no
mínimo, um Engenheiro Agrônomo
da Secretaria-Geral das
Subprefeituras- SEGESP, e outro da
Secretaria de Serviços e Obras -
SSO.
§ 2º - Tratando-se de floresta de
preservação permanente sujeita ao
regime do Código Florestal, a
supressão dependerá de prévia
autorização da autoridade federal
competente, na forma do parágrafo
1º, do artigo 3º, da Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965.
1111111111 SÃO PAULO (Município). Portaria
n. 17/PREF/88 Constitui comissão
incumbida de emitir parecer nos
casos de supressão total ou parcial,
de florestas e demais formas de
vegetação de por te arbóreo
consideradas de preser vação
permanente.
1212121212 SÃO PAULO (Estado). Decreto
n. 39.743/94. Art. 1º.
Artigo 1º - O artigo 18 do Decreto
nº 30.443, de 20 de setembro de
1989, que considera patrimônio
ambiental e declara imune de corte
exemplares arbóreos, situados no
Município de São Paulo, passa a
vigorar com a seguinte redação:
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As alterações estruturais, motivadas pelo Decreto Estadual 39.743/94,

ocorreram no DEPAVE. Em que pese o decreto considerar que a “(...)

Prefeitura do Município de São Paulo, por meio de sua Secretaria Municipal

do Verde e do Meio Ambiente, dispõe de condições técnico-administrativas

para analisar os casos de corte, em caráter excepcional, dos exemplares arbóreos

citados no Decreto nº 30.443, de 20 de setembro de 1989”, foi necessária a

reformulação da organização das comissões temáticas permanentes para

atender, de forma precária, as demandas originadas por essa nova atribuição.

A primeira grande mudança estrutural foi a criação de uma única comissão

permanente, da qual faziam parte todos os biólogos e engenheiros agrônomos

do DEPAVE, e a extinção das demais comissões permanentes. A coordenação

dessa comissão foi localizada na Assistência Técnica da Diretoria do DEPAVE,

sendo seu primeiro coordenador o engenheiro agrônomo Eduardo Panten.

O coordenador dessa nova comissão permanente era o responsável pela triagem

e encaminhamento dos diferentes processos relacionados com a proteção e o

fomento da vegetação, realizando, em alguns casos, a vistoria, a análise e a

emissão de parecer técnico.

Até 1996, a comissão não dispunha de uma coordenação estruturada: a

coordenação da comissão era o seu coordenador. O apoio administrativo era

dado, de forma precária, pelos Auxiliares Técnicos Administrativos - ATAs da

Diretoria. Data desse período uma discussão interna sobre a necessidade de

estruturação de um setor específico e o pleito de melhor estrutura para tratar

da aplicação da legislação de proteção e fomento da vegetação, discussão que

deu início a um processo de mudanças e levou o DEPAVE ao atual estágio de

organização para a aplicação da legislação de proteção e fomento da vegetação15.

As primeiras mudanças deram-se na estrutura de trabalho: separação do espaço

físico e dissociação das demais atividades da Assistência Técnica, até então

acumuladas pelo coordenador da comissão; aquisição de equipamentos de

informática; criação de um serviço de expediente16 para cuidar exclusivamente

das tarefas administrativas da comissão e a ampliação da equipe17. Estruturou-

se assim a coordenação da comissão, responsável pela triagem e

encaminhamento dos diferentes processos relacionados com a proteção e o

“Artigo 18 – O corte em caráter
excepcional e devidamente
justificado dos exemplares
arbóreos citados neste decreto
será apreciado e decidido pela
autoridade ambiental do Município
de São Paulo, à vista da legislação
vigente.
§ 1º - Excetuam-se do disposto no
“caput” deste artigo, os exemplares
arbóreos localizados em reservas
ecológicas definidas pelo artigo 18
da Lei Federal nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, e os situados em
maciços contínuos de vegetação em
área igual ou superior a 1.000 m2

(mil metros quadrados), salvo as
intervenções destinadas ao manejo
da vegetação dos parques
municipais, cujos pedidos de corte
deverão ser submetidos ao prévio
exame da Secretaria do Meio
Ambiente.
§ 2º - A remoção dos exemplares
arbóreos deverá ser feita
preferencialmente por meio do
transplante dos mesmos para locais
adequados, somente se admitindo
o corte ou a eliminação quando
comprovadamente impossibilitados
para transplante”.
1313131313 SÃO PAULO. Lei Orgânica (1990).
Art. 77.
Art. 77 – A administração municipal
será exercida, em nível local, através
de Subprefeituras, na forma
estabelecida em lei, que definirá suas
atribuições, número e limites
ter ritoriais, bem como as
competências e o processo de
escolha do Subprefeito.
1414141414 SÃO PAULO (Município). Lei n.
13.169/2001. Anexo XVII.
Na prática, o que se verificou foi o
provimento desses cargos por
ser vidores sem formação
específica e, em muitos casos, com
escolaridade que não ultrapassava
o primeiro grau.
1515151515 Em abril de 1996, o engenheiro
agrônomo Eduardo Panten assumiu
a diretoria do DEPAVE e este autor,
que já trabalhava como seu auxiliar,
assumiu a coordenação da
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fomento da vegetação. Essa coordenação chamou para si a responsabilidade

de realizar, nos casos mais significativos, a vistoria e a análise e emissão de

parecer técnico, e também a responsabilidade de desenvolver uma reflexão

sobre a aplicação da legislação no município. O Termo de Compromisso

Ambiental – TCA, as portarias estabelecendo critérios para a compensação à

remoção de exemplares arbóreos protegidos pelo Decreto 30.443/89 e outras

portarias normativas tiveram origem nesses exercícios de pensar a legislação.

A constituição do Núcleo de Coordenação da comissão permanente, em 2001,

deu mais forma à coordenação da comissão, agora com uma equipe de sete

técnicos com formação em agronomia, arquitetura e biologia. O Núcleo de

Coordenação era constituído por duas sub-coordenações: “Parcelamento do

Solo e Remoção de Árvores para fins de Edificação” e “Recebimento de Termo

de Compromisso Ambiental, Desconto de Imposto Territorial Urbano e

Declaração de Imunidade ao Corte”18.

A forma atual do Núcleo de Coordenação é o Núcleo para a Legislação de

Proteção e Fomento da Vegetação - NLPFV. Criado em 2002, o NLPFV é

constituído por uma Coordenadoria Geral e por cinco outras coordenadorias:

Coordenadoria de Informação; Coordenadoria de Instrumentos, Normas e

Padrões; Coordenadoria de Apoio Institucional; Coordenadoria de Apoio

Administrativo; Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização19. A então

Secretária Stela Goldenstein conferiu a esse novo núcleo o status de Divisão

Técnica, investindo o coordenador geral com um cargo de Assessor Técnico,

que na Administração Municipal equivale ao cargo de diretor de divisão.

Todas essas mudanças foram medidas paliativas para dotar o DEPAVE de

uma estrutura capaz de abrigar e responder às demandas da legislação de

proteção e fomento da vegetação, uma vez que medida definitiva demandaria

a alteração da lei de criação da SVMA. Ressalte-se que tanto a edição da Lei

10.365/87 quanto a edição da lei de criação da SVMA, seis anos mais tarde,

poderia ter sido utilizada para reestruturar o DEPAVE, dotando-o da estrutura

organizacional necessária para abrigar as novas atribuições estabelecidas.

Mesmo havendo técnicos do DEPAVE na composição dos Grupos de Trabalho

que elaboraram os respectivos projetos de lei, a opção foi a manutenção da

comissão; em maio do mesmo ano,
ingressou na Assistência Técnica do
DEPAVE a bióloga MSc. Simone
Justamante De Sordi.
1616161616 Roseni Brasilino, profissional
competente e dedicada, trouxe
contribuição valiosa para o
desenvolvimento de vários projetos
levados a efeito pela coordenação
da comissão.
1717171717 Em 1997, ocorreu a integração
da engenheira agrônoma PhD
Adeliana Saes Coelho Barbedo à
equipe da comissão.
1818181818 SÃO PAULO (Município). Portaria
7/DEPAVE-G/2001.
SÃO PAULO (Município). Portaria 8/
DEPAVE-G/2001.
1919191919 SÃO PAULO (Município). Portaria
121/SMMA-G/2002.
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estrutura existente e a acomodação das novas atribuições nessa estrutura, talvez

na expectativa de uma pequena demanda, que não se confirmou ao longo do

tempo.

Ao instituir o NLPFV, a então Secretária projetava-o como um passo para a

alteração da estrutura da SVMA, não tendo clareza quanto à melhor forma

definitiva de abrigar as questões de proteção e fomento da vegetação: se numa

divisão técnica dentro do próprio DEPAVE, se na transferência do NLPFV

para a Divisão Técnica de Licenciamento e Cadastro – DECONT 2, do

Departamento de Controle da Qualidade Ambiental – DECONT, ou se num

quarto departamento, o de licenciamento, que fundiria o NLPFV com o

DECONT 2. A gestão da Secretária foi interrompida antes que fosse definida

essa forma.

A afirmação de que mudanças e crises andam par e passo encontra amplo

respaldo na história da construção de uma estrutura no DEPAVE para abrigar

e responder as demandas da legislação de proteção e fomento da vegetação. A

primeira melhoria da estrutura da Coordenação da Comissão foi motivada pela

polêmica gerada pelo projeto da construção de garagens subterrâneas no

aeroporto de Congonhas. Uma ação do Movimento Defenda São Paulo

provocou a interdição da obra e questionou todo o seu processo de

licenciamento, inclusive o de remoção de exemplares arbóreos. A repercussão

desse caso fez com que o gabinete do então Secretário Werner E. Zulauf

lançasse, pela primeira vez, um olhar para o trabalho desenvolvido pela

Coordenação da Comissão, e sua precariedade de meios, e discutisse com os

seus membros a revisão dos procedimentos.

Crises menores seguiram-se, contribuindo cada uma em maior ou menor grau

para a estruturação do trabalho da Coordenação da Comissão; basta lembrar

que no período de março de 1996 a setembro de 1998 o DEPAVE trocou sete

vezes de diretor, havendo um diretor que permaneceu uma semana no cargo.

Há dois momentos do período pós 1994 que são, para este autor, os períodos

mais frutíferos para a construção dessas mudanças: o momento em que o

arquiteto Ivan de Freitas foi diretor do DEPAVE e o momento em que a

geógrafa Stela Goldenstein foi Secretária da SVMA. O Ivan de Freitas, originário
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da São Paulo Transportes – SPTRANS e ex-representante da Secretaria

Municipal de Transportes no Conselho Municipal de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – CADES, assumiu a diretoria com a tarefa de

realizar a terceirização das atividades do DEPAVE, passíveis de serem

terceirizadas. Na época, o DEPAVE respondia pelo maior orçamento da SVMA

e a tarefa de terceirizar suas atividades estava ligada ao projeto do Secretário

Wener Zulauf  de aumentar a parcela do orçamento municipal destinada à

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Embora tivesse pouco conhecimento

da área ambiental, ele trouxe uma sólida experiência administrativa e de

planejamento. Na opinião deste autor, foi o diretor que se ocupou mais de

perto e com mais propriedade dos trabalhos da Coordenação da Comissão e

que, em que pese as divergências sobre a forma de gerir os serviços públicos,

mais contribuiu para o aprimoramento desses trabalhos, com questionamentos

que por vezes demandavam longa reflexão. Nesse período, além de melhorar

significativamente a estrutura da Coordenação, foi elaborada a primeira proposta

de critérios objetivos para a compensação à remoção de exemplares arbóreos

protegidos pelo Decreto 30443/89.

A Coordenação da Comissão interessava ao novo diretor pelo potencial para a

terceirização de algumas atividades e pela pressão que setor imobiliário exercia,

e ainda exerce, sobre a Secretaria, em conseqüência da atividade de

licenciamento, à qual os projetos de edificação estão sujeitos. Segundo o Ivan

de Freitas, o trabalho desenvolvido pela Coordenação da Comissão não era

compreensível ao setor imobiliário, o que originava a forte pressão sobre a

secretaria.

Os critérios para a compensação à remoção de exemplares arbóreos protegidos

pelo Decreto 30.443/89, até então, não era algo consolidado e sempre foram

alvo de questionamentos, principalmente porque a Lei 10.365/87 não prevê a

compensação ao dano, mas a simples reposição do exemplar removido,

indiferente à espécie, porte ou condição de proteção do exemplar removido. A

definição desses critérios, de forma objetiva, foi o primeiro trabalho de

sistematização de procedimentos que a diretoria do DEPAVE estabeleceu para

a Coordenação da Comissão. Os resultados desse trabalho estão consolidados

no Memorando no 41/DEPAVE-G/98, enviado à Assessoria Jurídica da
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Secretaria, como sugestão do DEPAVE para a elaboração de portaria “que

determine as medidas compensatórias ao corte e/ou transplante de exemplares

arbóreos (...)”20. Os critérios estabelecidos no Memorando 41 não foram

transformados em portaria, mas orientaram as compensações estabelecidas

pela Coordenação da Comissão até a edição da Portaria 088/SVMA-G/99,

primeira portaria estabelecendo critérios para a compensação à remoção de

exemplares arbóreos protegidos pelo Decreto Estadual 30.443/8921.

O processo de tornar o trabalho da Coordenação da Comissão claro ao setor

imobiliário, iniciado pelo Ivan de Freitas, deu origem às primeiras estatísticas

do Setor; à primeira sistematização dos fluxos de tramitação e análise de

processos; ao primeiro dimensionamento de necessidades e à primeira proposta

de formalização de um Setor de Legislação na estrutura organizacional do

DEPAVE.

A Stela Goldenstein era originária da Companhia Estadual de Tecnologia de

Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente – CETESB e havia sucedido

ao Fábio Feldmann na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Desde logo, envolveu-se diretamente com os trabalhos da Coordenação da

Comissão.

Tendo claros os critérios de compensação à remoção, preocupava o setor

imobiliário o tempo de tramitação dos processos, efeito negativo da

precariedade de meios de trabalho do Núcleo de Coordenação. Essa questão e

uma reivindicação da Secretária aos empresários do setor da construção civil

para a criação de um fórum para a discussão das questões ambientais resultaram

na abertura do Projeto Plantas on-Line à participação da SVMA.

A Secretária reivindicou à coordenação do Plantas on-Line a contratação de

uma consultoria em organização e métodos para avaliar os trabalhos do Núcleo

de Coordenação. Após algum tempo, foi contratado o Nacional Bureau de

Serviços S/C Ltda – NBS, que prestou esses serviços de consultoria no período

de março de 2002 a janeiro de 2003. Os trabalhos de consultoria foram divididos

em duas fases: Fase I – Diagnóstico (primeira etapa) e Remodelagem dos

Processos Internos (segunda etapa); Fase II - Acompanhamento da Implantação

dos Processos Remodelados e Modelagem da Arquitetura de Integração. Para

2020202020 Memorando no 41/DEPAVE-G/
98, de 29 de janeiro de 1998
(Anexo 1).
2121212121 SÃO PAULO (Município). Portaria
088/SVMA-G/99, publicada no
Diário Oficial do Município de São
Paulo de 04 de setembro de 1999.
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a realização da segunda Etapa da Fase I (Remodelagem dos Processos Internos),

foram formados quatro Grupos de Trabalho e um Comitê Gestor, que se

manteve na Fase II22.

O Comitê Gestor era formado pela secretária da SVMA, pelo diretor do

DEPAVE, pelo coordenador geral do Núcleo de Coordenação, pelo

representante da SVMA no Plantas on-Line, por um representante do setor

imobiliário e por um representante da consultoria. A função do Comitê Gestor

no processo era discutir problemas e agilizar o encaminhamento de soluções,

uma vez que reunia todos os tomadores de decisão envolvidos.

Os trabalhos do NBS foram fartamente subsidiados com as estatísticas,

diagnósticos e propostas desenvolvidos no período em que o Ivan de Freitas

foi diretor do DEPAVE. O diagnóstico, realizado pela consultoria contratada,

evidenciou como principal razão para a existência de um prazo médio de cento

e onze dias, entre a entra e a saída de um processo do Núcleo de Coordenação,

a necessidade de enviar os processos para outras divisões técnicas do DEPAVE,

para vistoria e parecer técnico, em função de um corpo técnico insuficiente.

Constatou, ainda, aquilo que era visível a quem entrasse no espaço do Núcleo

de Coordenação: a insuficiência de meios, o mobiliário deteriorado, em sua

maioria material descartado por outras divisões do departamento, e o “lay out”

do espaço não criavam uma atmosfera estimuladora ao trabalho. Em reunião

do Comitê Gestor, foram definidas como prioridade, de curto prazo, a ampliação

do quadro técnico; a adequada informatização e a remodelação do espaço

físico, tendo em vista a tramitação eletrônica dos processos prevista no

protocolo do Projeto Plantas on-Line.

Em janeiro de 2003, ocasião em que a Stela Goldenstein deixou o comando da

SVMA, o NLPFV estava constituído e contava com aproximadamente vinte

funcionários, entre auxiliares administrativos, agrônomos, arquitetos, biólogos

e engenheiros florestais; o “lay out” e o mobiliário haviam sido renovados e

cinqüenta por cento dos equipamentos de informática dimensionados haviam

sido adquiridos; todos os equipamentos de informática estavam ligados à rede

da prefeitura (conexão rápida); a revisão dos procedimentos estava em fase de

conclusão e um modelo de tramitação eletrônica de processos havia sido

2222222222 Proposta de Trabalho e
Primeiro Relatório da consultoria
fornecida pela NBS.
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desenvolvido e estava em curso a elaboração de um termo de referência para

a revisão da legislação municipal de proteção e fomento da vegetação.

Após a saída da Stela Goldenstein, o envolvimento da SVMA no Projeto

Plantas on-Line limitou-se à conclusão dos trabalhos da consultoria do NBS

(março de 2003) e a elaboração de relatórios. Uma reunião desastrosa entre o

novo secretário, o geólogo e deputado estadual Adriano Diogo, e representantes

do setor imobiliário no Projeto Plantas on-Line deixou claro que a nova

direção da SVMA não tinha interesse em dar continuidade ao processo iniciado

na direção anterior.

Um terceiro momento do período pós 1994 é marcante pela clareza e coerência

filosófica que ele encerra. A gestão do médico Eduardo Jorge Martins Alves

Sobrinho, que seguiu à desastrosa gestão do geólogo Adriano Diogo, resgatou

a ação conservacionista do NLPFV, em uma dimensão ainda não experimentada:

atos do secretário anterior, que resultariam na supressão de vegetação

expressiva, foram anulados; uma nova portaria, regulamentando a compensação

ambiental, foi editada, na qual o valor ecológico das áreas é considerado; foi

conferida ao NLPFV a autonomia necessária para a realização de análises

técnicas isentas, dentro de uma visão conservacionista e com amplo respaldo

do gabinete do secretário. Em reunião com empresários do setor imobiliário o

Secretário do Verde e do Meio Ambiente definiu sua concepção da estruturação

da proteção da vegetação na SVMA: “O Núcleo fornece as diretrizes técnicas,

a Assessoria Jurídica fornece as diretrizes legais e eu forneço as diretrizes

filosóficas”23.

AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

O artigo 22 do Novo Código Florestal (LF 4.771/65) estabelece que a União

atuará na fiscalização da aplicação dessa lei diretamente, por meio do órgão

executivo específico, ou em convênio com Estados e Municípios. O parágrafo

único, desse mesmo artigo, estabelece que nas áreas urbanas “a fiscalização é

da competência dos municípios, atuando a União supletivamente”. O IBAMA,

no entanto, não firmou convênio para este fim nem com o Estado nem com o

município de São Paulo, a despeito da melhor estrutura do município para

cobrir a área urbana.

2323232323 Reunião realizada no dia 07/
06/2005 para discutir alterações
no projeto da empresa JHS-F,
próximo à estação elevatória da
Traição. Participaram dessa reunião
a assessora jurídica Andriane
Marcelli, o presidente executivo da
JHS-F José Auriemo Neto e o diretor
da JHS-F Luiz Guilherme Rudge, além
do secretário Eduardo Jorge e
deste autor.
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A União, por meio do IBDF, mantinha convênio com o Estado de São Paulo

para a aplicação do Código Florestal. Com a promulgação da Constituição

Federal de 1988, que estabelece em seu artigo 23 ser competência comum da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio

ambiente, preservar as florestas, a flora e a fauna24, e com a extinção do IBDF

e a criação do IBAMA, novo convênio não foi celebrado. O Estado de São

Paulo entendeu que tal não seria necessário, pois a aplicação da legislação é

competência comum. A conseqüência é que o Estado de São Paulo não tem

competência para autorizar intervenções em áreas de preservação permanente,

recoberta ou não por vegetação25.

Quanto ao município de São Paulo, não foram encontrados documentos ou

relatos de tratativas com a União para a delegação de competência, antes das

realizadas pela SVMA sob a direção da Stela Goldenstein. Foram encontrados,

no entanto, processos de parcelamento e edificação em que a orientação do

IBAMA divergiu da sua orientação da coordenação da comissão permanente

do DEPAVE.

Um desses processos é o conjunto habitacional Turística, localizado na divisa

com Parque Estadual do Pico do Jaraguá26, para a implantação do qual foi

autorizado, pelo IBAMA, o calçamento ao redor de uma nascente e a ocupação

de metade da faixa de preservação permanente. Essa autorização só veio ao

conhecimento da Coordenação da Comissão na análise do projeto de

arborização das vias e das áreas verdes públicas, quando foi constatado que as

áreas verdes a serem preservadas, estabelecidas no processo de diretrizes do

parcelamento, não estavam sendo preservadas integralmente no projeto de

parcelamento. O fato foi levado ao diretor do DEPAVE, Ivan de Freitas, que

acolheu a orientação do IBAMA.

A demarcação das faixas de preservação permanente tem sido alvo de

divergências entre técnicos ligados ao desenvolvimento urbano e os ligados à

proteção da vegetação. Órgãos como o IBAMA e o DEPRN adotaram,

equivocadamente no ver deste autor, as faixas de proteção estabelecidas pela

Lei Federal 6.766/7927, como válidas para o meio urbano. Em que pese as

posições divergentes de eminentes juristas28 sobre esse tema, a Lei 10.365/87

2424242424 BRASIL. Constituição (1988).
Art. 23.
Artigo 23 – É competência comum
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
(...)
VI – proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer
de suas formas;
VII – preservara as florestas, a
fauna e a flora;
2525252525 Entrevista concedida pela
engenheira agrônoma Claudete
Marta Hahn, da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo.
2626262626 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO. Processo Administrativo
n. 1996-0.011.821-3 ou n. 05-
023.747-96*43 (numerção
antiga).
2727272727     BRASIL. Lei n. 6.766/79. Dispõe
sobre o Parcelamento do Solo
Urbano e dá outras providências.
2828282828 FINK, Daniel Roberto; PEREIRA,
Márcio Silva. Vegetação de
Preservação Permanente e Meio
Ambiente Urbano.
BENJAMIN, Antonio Herman V. A
Proteção das Florestas Brasileiras:
Ascensão e Queda do Código
Florestal.
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin
de; LEUZINGER, Márcia Dieguez.
Anotações Acerca do Processo
Legislativo de Reforma do Código
Florestal.A Proteção das Florestas
Brasileiras: Ascensão e Queda do
Código Florestal.



127
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

estabelece claramente em seu artigo 4º que, no território do município de São

Paulo (leia-se zonas rural e urbana), são de preservação permanente as florestas

e demais formas de vegetação especificadas no artigo 2º do novo Código

Florestal.

A competência para autorizar a supressão de vegetação de preservação

permanente, no município de São Paulo, foi delegada pela Lei 10.365/87 ao

Executivo Municipal, após análise e parecer de comissão especialmente

constituída para esse fim29. Tratando-se de vegetação sujeita ao regime do novo

Código Florestal, a supressão dependerá de autorização prévia do IBAMA;

nesses casos, são necessárias duas licenças: a federal e a municipal.

Esse, juntamente com o resultado de uma consultoria jurídica que evidenciou

não haver conflito entre as legislações federal, estadual e municipal e sim

divergências de interpretação das mesmas30, foi o argumento levado à Stela

Goldenstein para que a SVMA buscasse entendimentos com o IBAMA,

objetivando efetivar o que estabelece o parágrafo único do artigo 22 do novo

Código Florestal. A SVMA deu início a essas tratativas, interrompidas com a

saída da Secretária do governo municipal.

O Decreto Federal 750/93 (decreto da Mata Atlântica) delega ao órgão estadual

de meio ambiente a competência para autorizar a supressão de vegetação

primária ou em estágios médio de regeneração da Mata Atlântica, quando a

supressão for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos

de utilidade pública ou interesse social e com a anuência do IBAMA.

Estabelece, ainda, a competência do órgão estadual para autorizar a implantação

de planos de parcelamento do solo ou de projetos de edificação, ambos para

fins urbanos, em áreas revestidas de vegetação primária ou em estágios médio

de regeneração da Mata Atlântica, desde que de acordo com o Plano Diretor

do Município e com as demais legislações de proteção ambiental31. A Resolução

Conjunta SMA IBAMA Nº 2, que regulamenta o artigo 4º do Decreto Federal

750/93 para o Estado de São Paulo, confere, ainda ao órgão estadual a

competência para autorizar corte, supressão ou exploração de vegetação nativa

secundária de Mata Atlântica, no estágio inicial de regeneração, em áreas rurais,

após a averbação da reserva legal32.

2929292929 SÃO PAULO (Município). Lei n.
10.365/87. Op. cit. Art. 5º.
3030303030 Em 2002, a pedido da então
secretária Stela Goldenstein e no
âmbito do Projeto Plantas on-Line,
o escritório de consultoria CEMA
Sistemas realizou análise de toda a
legislação ambiental federal,
estadual e municipal e da legislação
urbanística aplicável ao município de
São Paulo e não detectou conflitos
no conteúdo, mas na interpretação
da legislação.
3131313131 BRASIL. Decreto n. 750/93.
Artigos 1º e 5º.
3232323232 SÃO PAULO (Estado). Resolução
Conjunta SMA-IBAMA/SP n. 2/94. Art.
8º.
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Como o Decreto 750/93 não cria possibilidade, como faz o novo Código

Florestal, para a atuação do município no processo de proteção da Mata

Atlântica, os pareceres técnicos do NLPFV, quando diante de vegetação de

Mata Atlântica, caracterizam essa vegetação e assinalam a necessidade de

licença estadual ou federal para os casos de remoção. Decorre dessa sistemática

e da existência de legislação municipal própria, regulando a supressão da

vegetação existente em seu território, como na supressão de vegetação de

preservação permanente sujeita ao regime do novo Código Florestal, a

necessidade de obtenção de duas licenças no município de São Paulo: a estadual

ou federal, quando se tratar de vegetação nativa, pois São Paulo está inserida

no domínio da Mata Atlântica, e a municipal, uma vez que qualquer árvore

existente no município necessita de autorização municipal para ser removida.

A legislação de proteção aos mananciais não tem como objeto primeiro a

proteção da vegetação. Nessa legislação, a proteção da vegetação tem o caráter

funcional único de garantir a perpetuação e a qualidade dos mananciais de

água por meio da recarga do aqüífero e do controle da erosão acelerada. Seu

principal instrumento de efetivação é o controle do uso do solo e a sua aplicação

foi delegada ao Departamento de Uso do Solo Metropolitano – DUSM.

Compete, no entanto, ao DEPRN a autorização de eventual supressão da

vegetação nas Zonas de Proteção aos Mananciais.

A competência para autorizar o corte da vegetação protegida pelo Decreto

Estadual 30.443/89, até 1994, era integralmente do DEPRN. Os pedidos de

corte dessa vegetação eram protocolados nas então Administrações Regionais

e encaminhados ao DEPRN para análise e decisão, retornando à Administração

Regional competente para a emissão da licença municipal. Técnicos, que

atuaram UPJ, relatam que era longo o tempo de permanência desses processos

no DEPRN, justificado por uma estrutura não dimensionada para questões

que tem a escala do município33.

A criação da SVMA, em outubro de 1993, ensejou a transferência para o

município de parte da competência para análise e autorização dos pedidos de

corte da vegetação protegida pelo Decreto Estadual 30.443/89. A transferência

de competência foi negociada com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente

3333333333 Informação pessoal das
engenheiras agrônomas do DEPAVE
Dra. Adeliana Saes Coelho Barbedo
e Sonia Emi Hanashiro Ortega, que
atuaram nas UPJs da Administração
Regional da Vila Mariana e de
Santana.
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pela então diretora do DEPAVE, bióloga Dra. Vera Lúcia Ramos Bononi,

originária dessa secretaria e ex-diretora do Instituto de Botânica34.

O Decreto Estadual 39.743/94 transferiu para a SVMA a competência para

analisar e autorizar o corte da vegetação protegida pelo Decreto 30.443/89

situada nos parques municipais, por motivo de manejo, e situada fora de estações

ecológicas e de maciços contínuos de vegetação com área igual ou superior a

mil metros quadrados35, nesses casos a competência permaneceu com o DEPRN.

Os processos, de competência do DEPRN, encaminhados ao DEPAVE para

análise deveriam ser remetidos àquele órgão para prévio exame36. A divisão da

competência do Decreto 30.443/9 não gerou uma aproximação entre o

DEPAVE e o DEPRN, a pesar da necessidade de sensibilização desse órgão

para as questões relativas à vegetação em meio urbano, as quais não é afeito,

em função do seu objeto de trabalho ser a proteção da vegetação nativa em

grandes extensões de área. Essa falta de sintonia está evidente em vários

processos, analisados inicialmente na então Coordenação da Comissão e

posteriormente remetidos ao DEPRN para apreciação. Caso emblemático é o

processo de aprovação de uma unidade do Laboratório Fleury, no distrito do

Jabaquara.

Com projeto paisagístico da arquiteta Rosa G. Kliass, a unidade foi projetada

para ser implantada em uma chácara, na qual funcionou um prostíbulo e casa

de jogos para membros da comunidade japonesa e cuja vegetação era protegida

pelo Decreto 30.443/89. Encaminhado o processo pela SEHAB, o DEPAVE

analisou e encaminhou ao DEPRN, com a sugestão de que o projeto de

ocupação do terreno fosse alterado, para possibilitar a manutenção de

exemplares de grande porte, e com sugestão de medidas compensatórias.

Insatisfeitos com o parecer do DEPAVE, os proprietários da área contrataram

um parecer do jurista Dr. Alaor Café, no qual este afirmava que para ser

considerado patrimônio ambiental o exemplar arbóreo precisaria estar

classificado e descrito no documento Vegetação Significativa do Município de

São Paulo e como a área em questão estava somente classificada, sem qualquer

descrição, os exemplares arbóreos dessa área não poderiam ser considerados

patrimônio ambiental e, portanto, não estariam sujeitos à análise do DEPAVE

e do DEPRN. O DEPRN e o então secretário Fábio Feldmann endossaram o

parecer do Dr. Alaor Café e devolveram o processo ao DEPAVE.

3434343434 Este autor, durante o período
que foi coordenador da comissão
permanente, teve acesso à
correspondência trocada entre as
duas secretarias e aos pareceres
da assessoria jurídica da SVMA
sobre as formas possíveis para a
transferência da competência para
aplicação do Decreto Estadual
30.443/89. Segundo relato pessoal
do engenheiro Cristiano Ribeiro da
Luz, então chefe da assessoria
técnica da SVMA, o fato gerador da
transferência de competência foi
uma reforma na casa do então
prefeito Paulo S. Maluf que envolvia
a remoção de árvores protegidas
pelo Decreto 30.443/89.
3535353535 SÃO PAULO (Estado). Decreto
n. 39.743/94. Artigo 1º.
3636363636 Idem.
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Divergentes desse parecer e da postura adotada pela Secretaria do Meio

Ambiente, os técnicos da Coordenação da Comissão apresentaram suas

preocupações ao diretor do DEPAVE, que encarregou a sua assistência jurídica

de levar tais preocupações à assessoria jurídica da SVMA. A então chefe da

assessoria jurídica, Dra. Gláucia Savin, encaminhou manifestação ao então

secretário Fabio Feldmann, na qual alertava para o perigo que representavam,

para a vegetação do município, o entendimento contido no parecer e o seu

endosso pela Secretaria do Meio Ambiente.

Sensível às argumentações da Dra. Gláucia Savin, a Secretaria do Meio Ambiente

reviu o seu posicionamento naquele processo e editou a Resolução SMA Nº

73, na qual formaliza a necessidade do DEPRN articular-se com a administração

municipal, para a elaboração de laudos técnicos e conciliação de medidas

compensatórias às remoções de vegetação protegida pelo Decreto 30.443/

8937. Efetivamente, foram poucas as ocasiões em que essa resolução foi

rigorosamente cumprida, mas teve o efeito secundário de promover contados

mais freqüentes entre os técnicos, melhorando a comunicação entre os dois

órgãos.

A transferência da competência do Decreto 30.443/89 trouxe para a SVMA, e

conseqüentemente para o DEPAVE, a competência para a análise de pedidos

de remoção da vegetação, competência entendida, até então, como exclusiva

das Administrações Regionais. Conseqüência desse entendimento, as

autorizações dadas pela SVMA eram submetidas à apreciação das respectivas

Administrações Regionais; nesses casos a licença dada pela SVMA correspondia

à licença estadual e a dada pela Administração Regional correspondia à

municipal, em que pese tratar-se de duas instâncias municipais e a SVMA ser

a instância municipal de meio ambiente.

A demora na tramitação dos processos enviados pela SVMA às ARs, fruto da

estrutura precária das UPJs, resultou em grande pressão do setor imobiliário,

parceiro da gestão Paulo S. Maluf38, sobre o então secretário Werner E. Zulauf.

Esse conflito levou os técnicos da coordenação da comissão à busca de soluções

para reduzir o tempo de tramitação dos processos nas UPJs e uma leitura mais

atenta da legislação municipal evidenciou que a Lei 10.365/87 e o Decreto

3737373737 SÃO PAULO (Estado). Resolução
SMA n. 73/97. Ar t. 2º
3838383838 Nessa gestão de Paulo S. Maluf
na prefeitura de São Paulo, a
proximidade com o setor imobiliário
era tal, que foi nomeado secretário
da habitação um ex-presidente do
SECOVI, Lair Alber to Soares
Krahenbuhl.
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26.535/88: não são explícitos a respeito da competência para a decisão sobre

pedidos de supressão de vegetação arbórea em planos de parcelamento do

solo; são confusos a respeito da competência para a decisão sobre pedidos de

supressão de vegetação arbórea em projetos de edificação e são omissos a

respeito da supressão da vegetação arbórea localizada em parques públicos e

não declarada de preservação permanente.

O artigo 6º da lei 10.365/87, que trata do parcelamento do solo, estabelece

que:

Art. 6º - Os projetos de loteamento e desmembramento de terras, em áreas revestidas, total

ou parcialmente, por vegetação de porte arbóreo, deverão ser submetidos à apreciação do

Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE, da Secretaria de Serviços e

Obras39, antes da aprovação final pelo Departamento de Parcelamento do Solo e Intervenções

Urbanas - PARSOLO - ININTERURB, da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento

Urbano - SEHAB.

§ 1º - A apreciação do Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE

deverá conter parecer técnico sobre:

a) o enquadramento da área, ou não, em uma ou mais das hipóteses definidas

nos parágrafos 2º, 3º e 4º, do artigo 4º, desta Lei;

b) a escolha da localização dos 15% (quinze por cento) da área destinada às

áreas verdes exigidas pela Lei 9.413, de 30 de dezembro de 1981;

c) a melhor alternativa que corresponda à mínima destruição da vegetação de

porte arbóreo.

§ 2º - O Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE deverá levar em

conta a preservação dos recursos paisagísticos da área em estudo, podendo

definir os agrupamentos vegetais significativos a preservar.

§ 3º - Em casos especiais, poderá admitir-se a integração dos agrupamentos

referidos no parágrafo anterior às atividades de lazer da comunidade.

O artigo 8º do Decreto 26.535/88, que trata igualmente do parcelamento do

solo, difere do artigo 6º da Lei 10.365/87 por definir “área revestida

parcialmente por vegetação de porte arbóreo”40. Não havendo definição, nem

3939393939 A Lei n. 11.426/93, transferiu o
DEPAVE e suas atribuições para a
Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente.
4040404040 SÃO PAULO (Município). Decreto
n. 26.535/88. Art. 8º.
Art. 8º - Os projetos de loteamento
e desmembramento de terras, em
áreas revestidas, total ou
parcialmente, por vegetação de
por te arbóreo, deverão ser
submetidos à apreciação do
Departamento de Parques e Áreas
Verdes - DEPAVE, da Secretaria de
Serviços e Obras - SSO, antes da
aprovação final pelo Departamento
de Parcelamento do Solo e
Intervenções Urbanas - PARSOLO -
INTERURB, da Secretaria da
Habitação e Desenvolvimento
Urbano - SEHAB.
§ 1º -     São consideradas áreas
parcialmente revestidas aquelas que
apresentam, qualquer vegetação de
por te arbóreo, por mínima que
seja.
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na lei nem no decreto regulamentador, entendia-se que nos casos em que a

implantação de plano de parcelamento do solo implicasse na remoção de

vegetação arbórea, deveria ser protocolado um novo processo na Administração

Regional, na qual a gleba localizava-se, para que o Administrador Regional

autorizasse a remoção. Esse entendimento é, no entanto, equivocado, pois o

artigo 9º da Lei 10.365/87 é explícito quanto à falta de competência do

administrador regional para autorizar a remoção de vegetação de porte arbóreo

em planos de parcelamento do solo:

Art.9º - A supressão da vegetação de porte arbóreo, excluída as hipóteses dos

artigos 5º [vegetação de preservação permanente], 6º [parcelamento do solo]

e 7º [edificação e áreas revestidas, total ou parcialmente, por vegetação de

porte arbóreo] desta Lei, em propriedade pública ou privada, no território do Município,

fica subordinada à autorização, por escrito, do Administrador Regional competente, ouvido

o Engenheiro Agrônomo responsável (grifo deste autor).

Se a legislação não é explícita no caso da remoção da vegetação em planos de

parcelamento do solo, no caso da remoção motivada por projetos de edificação,

observa-se conflito entre o artigo 7º e artigo 9º da Lei 10.365/87. Enquanto o

artigo 9º exclui das competências do administrador, como visto anteriormente,

a competência para autorizar a supressão da vegetação de porte arbóreo,

motivada pela implantação de projetos de edificação, o caput do art. 7º estabelece

que:

Art. 7º - Os projetos de edificação em áreas revestidas, total ou parcialmente, por vegetação

de porte arbóreo, no território do Município, deverão antes da aprovação pela Supervisão

de Uso e Ocupação do Solo da Administração Regional - AR correspondente, ou pelo

Departamento de Aprovação de Edificações - APROV, da Secretarias da Habitação e

Desenvolvimento Urbano - SEHAB, ser submetidos à apreciação do engenheiro Agrônomo

responsável.

Em que pese a Lei 10.365/87 transparecer a intenção de dividir a competência

para a análise da remoção da vegetação arbórea em projetos de edificação

entre as ARs e o DEPAVE, equivalente à divisão de competência existente

entre as ARs e a SEHAB41, faltou clareza em seu texto. A divisão de competência

sugerida no seu artigo 7º é inviabilizada mais adiante pelo artigo 9º, que

4141414141 A legislação edilícia do município
de São Paulo divide a competência
para aprovação de edificações entre
a SEHAB e as Subprefeituras, dando
a estas a competência para analisar
e autorizar as edificações de
impacto local e à SEHAB
competência para analisar e
autorizar as de impacto mais
amplo. A norma mais recente é o
Decreto n. 44.418/2004.
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estabelece, claramente, que as ARs não têm competência para autorizar a

remoção de vegetação arbórea em projetos de edificação. Como acontece com

os casos de remoção em planos de parcelamento do solo, a lei não estabelece

quem tem essa competência; cabe então, para ambos os casos, a pergunta: Se

não é das ARs, hoje Subprefeituras, de quem é a competência?

A coordenação da comissão permanente defendeu, durante muito tempo, a

tese de que a competência para autorizar a remoção, tanto em planos de

parcelamento do solo como em projetos de edificação, era do DEPAVE. Essa

tese estava baseada no entendimento de que existem somente duas instâncias

técnicas municipais de áreas verdes, as UPJs e o DEPAVE, e que as UPJs

tratam das questões locais e o DEPAVE das questões que extrapolam o local.

Questionada informalmente, a assessoria jurídica da SVMA sempre se

posicionou contrária a tal tese. Um processo de aprovação de edificação em

área revestida de vegetação arbórea, mas não protegida pelo Decreto Estadual

30.443/89, levou à assessoria jurídica da SVMA e rever sua posição de maneira

formal, ao menos sobre a competência do DEPAVE para autorizar a remoção

da vegetação de porte arbóreo nos casos previsto no artigo 7º da Lei 10.365/

87.

O processo de aprovação do projeto de edificação de uma unidade da empresa

Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda, foi encaminhado ao DEPAVE

para análise, mas por não se tratar de vegetação arbórea protegida pelo Decreto

30.443/89 o então diretor do DEPAVE, engenheiro agrônomo Dr. Nivaldo

Lemes da Silva Filho, questionou a sua assistência jurídica sobre a competência

desse departamento analisar tal processo42. O então assistente jurídico, e já

falecido, Dr. Geraldo Jacob, e o engenheiro agrônomo e advogado Mário do

Nascimento Júnior, na ocasião trabalhando na assistência jurídica do DEPAVE,

elaboraram um arrazoado afirmando a competência do DEPAVE para os casos

previstos no artigo 7º da Lei 10.365/8743 e sugerindo o encaminhamento do

processo à assessoria jurídica da SVMA. Após a análise da manifestação da

assistência jurídica do DEPAVE, a então assessora jurídica Dra. Gláucia Savin

reconheceu, em parecer, a competência daquele departamento:

4242424242 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO. Processo Administrativo
n. 1999-0.194.538-0. Fls. 184-
185.
4343434343 Idem. Fl. 186.
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“À luz da norma do artigo 16, VI, da Lei Municipal 11.426/93, compete ao

Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE, da Secretaria Municipal

do Verde e do Meio Ambiente, a execução da política referente ao Sistema de

Áreas Verdes.

Portanto, concordamos com a posição defendida D. Assistência Jurídica do

DEPAVE no sentido de que a Lei 11.426/93, ao considerar a Secretaria do

Verde e do Meio Ambiente como órgão gestor do Sistema de Áreas Verdes,

atribui-lhe a s funções de opinar nos processos que cuidem da aprovação de

edificações em áreas total ou parcialmente recobertas por vegetação.

O DEPAVE é, sem dúvida, à luz da legislação superveniente, o órgão detentor

da competência referida no art. 7º da Lei 10.365/87 e no art. 9º do Decreto nº

26.535/88".44.

É fato conhecido que, na estrutura administrativa anterior, o administrador

regional era um aliado do vereador da situação, melhor cotado na região por

ele administrada; como todos os recursos são insuficientes frente às demandas

existentes, o estabelecimento de prioridades seguia os interesses do vereador

que indicou o administrador regional e o atendimento dessas prioridades poderia

tornar-se uma valiosa moeda de troca de favores. A realização de remoção e

poda da vegetação arbórea, que em uma Administração Regional era (e ainda

é) motivada por uma solicitação e não por um plano de manejo da vegetação e

gerenciada por uma estrutura deficiente (que perdura), permitia que o

administrador regional fizesse parecer que o atendimento a um serviço público

havia sido um favor pessoal, por ele realizado.

Nesse quadro de realidade, a delegação de competência para análise de pedidos

de remoção da vegetação arbórea, que o Decreto Estadual 39.743/94 conferiu

à SVMA, e conseqüentemente para o DEPAVE, significou mais do que a

divisão de uma competência exclusiva das Administrações Regionais; significou

uma divisão de poder dentro da administração municipal. Uma divisão de poder

que, em associação com relações institucionais conduzidas com muita

pessoalidade, trouxe uma certa perturbação na ordem instituída e resultou em

freqüentes rejeições das medidas compensatórias à remoção de vegetação

protegida pelo Decreto 30.443/89, estabelecidas pelo DEPAVE. Com total

4444444444 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO. Processo Administrativo
n. 1999-0.194.538-0. Fl. 188.
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desconhecimento do DEPAVE, alguns técnicos das UPJs estabeleciam, em

seus pareceres encaminhados ao administrador regional, somente a reposição

dos exemplares arbóreos removidos, numa referência ao que estabelece a Lei

10.365/87. Quando a coordenação da comissão tomou conhecimento desse

procedimento, consultou a assistência jurídica do departamento, sobre a

existência de algum mecanismo, de fácil acionamento, que obrigasse o

beneficiário da licença de remoção a efetivar as respectivas medidas

compensatórias estabelecidas pelo DEPVE. Esse conflito deu origem ao Termo

de Compromisso Ambiental - TCA45.

O TCA tomou como referência o Termo de Assunção de Obrigações, utilizado

pela administração municipal de longa data, e o Termo de Ajuste de Conduta,

instituído pela Medida Provisória Nº 2.163-4146. Dessa forma, somente seria

concedida a licença de remoção, de caráter excepcional, mediante a expressa

concordância do beneficiário dessa licença com as medidas compensatórias,

estabelecidas em um documento de execução sumária: o TCA.

O primeiro TCA foi celebrado com a construtora Birmann, em abril de 1997,

e previa como medidas compensatórias à remoção de exemplares arbóreos,

para a implantação de um edifício de apartamentos, o desenvolvimento de

projeto paisagístico para uma área pública de trinta mil metros quadrados e o

plantio e urbanização, segundo esse projeto, de metade da área. O plantio e

urbanização da outra metade ficaram estabelecidos como medida

compensatória no segundo TCA, celebrado com o Carrefour, em função das

remoções autorizadas para implantação de um hipermercado da rede, próximo

à ponte João Dias, sobre o Rio Pinheiros47.

O TCA foi institucionalizado, na administração municipal, por meio da lei que

instituiu o Plano Diretor Estratégico do município, em 2002. No mesmo ano,

um relatório da empresa de consultoria NBS apontou que mais de trezentos

processos de TCA aguardavam vistoria para verificar o cumprimento das

medidas compensatórias; mais uma vez, a estrutura não estava adequada à

demanda.

Conflitos internos à Administração Municipal são observados também na

definição das faixas permanente, a semelhança do observado com órgãos de

outras esferas de governo. A escolha das áreas verdes em planos de parcelamento

4545454545 A sugestão de se instituir o TCA,
a ser celebrado entre a SVMA e o
beneficiário de uma licença de
remoção, par tiu da Dra. Maria
Helena Decoussau, então assistente
jurídica do DEPAVE.
4646464646 BRASIL. Medida Provisória n.
2.163-41/2001. Acrescenta
dispositivo à Lei no 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.
4747474747 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO. Processo Administrativo
n.     1997-0.092.191-3 ou n. 66-
000.401-97*88     (numeração
antiga). Fls. 56-57.
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do solo, que inclui a caracterização da vegetação, é objeto de conflito entre o

Departamento de Parcelamento do Solo e Intervenções Urbanas – PARSOLO/

INTERURB, da Secretaria Municipal da Habitação – SEHAB, e o DEPAVE,

quando implica na definição das dimensões de tais faixas. Um dos muitos

exemplos desse conflito, dentro da própria administração municipal, é o

processo de aprovação do loteamento Jardim Nacional, que precisou ser

enviado à Procuradoria Geral do Município - PGM para ser solucionado.

Por ocasião da escolha de áreas verdes, no processo de diretrizes do loteamento,

o técnico da comissão permanente demarcou, observando o que estabelece a

alínea d, do parágrafo 2º, do artigo 4º da Lei 10.365/87, uma faixa de vinte

metros de largura ao longo do curso d’água existente na área. As diretrizes

expedidas pelo PARSOLO estabeleceram, em observação ao que estabelece a

Lei 6.766/79, uma faixa de quinze metros de largura, a despeito da demarcação

feita anteriormente pelo DEPAVE. Por ocasião da análise do projeto de

arborização das áreas verdes e vias públicas, o técnico do Núcleo de

Coordenação constatou a não observância do novo Código Florestal, tanto do

técnico da comissão permanente quanto do PARSOLO, e emitiu parecer

favorável à demarcação de faixa de trinta metros de largura. O processo foi

encaminhado à assessoria jurídica da SVMA, que se manifestou favorável à

manutenção da faixa de vinte metros. Os técnicos do Núcleo de Coordenação,

inconformados com tal parecer, solicitaram ao diretor do DEPAVE o envio

do processo à PGM, que, após análise, emitiu parecer endossando o parecer

do assessor jurídico da SVMA48.

É interessante notar, que o parecer da procuradora, e ex-chefe da assessoria

jurídica da SVMA, Dra. Gláucia Savin, não foi um parecer conclusivo sobre a

questão, passível de dirimir conflitos futuros, mas somente um parecer sobre o

processo analisado:

“Portanto, no caso em tela, indiscutivelmente, a lei municipal é que deve ser

aplicada, considerando-se como faixa de preservação a largura de 20 (vinte)

metros ao longo do córrego”49.

Os conflitos com o PARSOLO ficaram mais visíveis com a promulgação da

Lei Municipal 10.948/91, que criou a obrigatoriedade de arborização de vias e

4848484848 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO. Processo Administrativo
n. 1995-0.004.023-4. Fls. 667-

686.
4949494949 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO. Processo Administrativo
n. 1995-0.004.023-4. Fl. 686.
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áreas verdes nos planos de parcelamento do solo para loteamentos e

desmembramentos50, e do Decreto 29.716/91, que delegou ao DEPAVE a

competência para analisar, aprovar e receber os projetos de arborização para

esses planos51

O encaminhamento ao DEPAVE de processos de aprovação de projetos de

parcelamento, segunda fase da aprovação de um plano de parcelamento do

solo, permitiu aos técnicos do Núcleo de Coordenação constatarem que, em

muitos casos, os pareceres do DEPAVE não eram incorporados na íntegra às

diretrizes emitidas pelo PARSOLO.

Casos com marcação a menor das faixas destinadas à vegetação de preservação

permanente, como no caso do loteamento Jardim Nacional, tornaram-se

freqüentes, assim como diretrizes que marcavam somente cinqüenta por cento

das áreas verdes, sob a alegação, nestes últimos casos, que assim estabelecia a

legislação de parcelamento em vigor. Observe-se que a referida legislação data

de 1981 e que a Lei 10.365 data de 1987 e que revoga expressamente as

disposições em contrário. Sendo superveniente, ou posterior, e revogando

expressamente as disposições em contrário, a Lei 10.365/87 revoga as alíneas

a e b do inciso IV do artigo 2º da Lei 9.413/81, com base nas quais o PARSOLO

grava somente cinqüenta por cento das áreas verdes nas diretrizes.

Foram verificados, também, casos em que a área verde, marcada em parcela

única, pelo DEPAVE, fora dividida ou parcialmente relocada, sem consulta

prévia ao DEPAVE, durante o processo de aprovação de projetos. Num desses

casos, o projeto de arborização foi enviado ao para a análise do DEPAVE

somente após a aprovação do loteamento, contrariando frontalmente o que

estabelece o Decreto 29.716/9152.

Uma última questão, relativa às relações institucionais, que merece menção é

a aplicação das penalidades por corte ou poda irregular. Em vistorias realizadas,

tanto para análise de planos de parcelamento do solo quanto para a análise de

projetos de edificação, os técnicos da comissão permanente constataram, com

certa freqüência a supressão irregular da vegetação arbórea, para a qual a

aplicação das penalidades não cabia à SVMA e sim às Administrações Regionais.

5050505050 SÃO PAULO (Município). Lei n.
10.948/91. Dispõe sobre a
obrigatoriedade de arborização de
vias e áreas verdes nos planos de
parcelamento do solo para
loteamentos e desmembramentos.
5151515151 SÃO PAULO (Município).
Decreto n. 29.716/91. Regulamenta
a Lei n. 10.948, de 24 de janeiro de
1991, e dá outras providências.
Ar tigos 5º e 7º.
Ar t. 5º - A aprovação dos projetos
de parcelamento do solo será
efetuada pelo Departamento de
Parcelamento do Solo – PARSOLO,
após manifestação favorável do
Departamento de Parques e Áreas
Verdes – DEPAVE, sobre o projeto
de arborização do
empreendimento.
Art. 7º - A execução da arborização
das áreas verdes e vias dos
loteamentos obedecerá à seguinte
sistemática:
I- Após a execução da arborização,
empreendedor comunicará o
término do plantio, anexando
comprovante da origem das mudas,
ao Departamento de Parcelamento
do Solo – PARSOLO, que solicitará
manifestação do Departamento de
Parques e Áreas Verdes – DEPAVE;
II- O Departamento de Parques e
Áreas Verdes – DEPAVE
encaminhará, ao Departamento de
Parcelamento do Solo – PARSOLO,
Atestado de Execução da
Arborização (A.E.A.), no prazo de
60 (sessenta) dias após o
cumprimento das condições do
término do plantio.
Parágrafo único – A expedição do
Termo de Verificação de Execução
de Obras (T.V.E.O.) será efetuada
pelo Departamento de Parcelamento
do Solo – PARSOLO, após o
cumprimento das condições
estabelecidas nos incisos l e ll deste
artigo.
5252525252     SÃO PAULO (Município).
Decreto n. 29.716. Op. cit. Artigo
5º.
Ar t. 5º - A aprovação dos projetos
de parcelamento do solo será
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Em que pese a SVMA ser a instância municipal de meio ambiente, até o final

de 2001 a autuação era competência exclusiva dos agentes vistores,

profissionais de nível médio e sem formação específica nas áreas em que atuam.

Constatada a supressão irregular, esta era comunicada à UPJ da Administração

Regional competente. No entanto, os agentes vistores, responsáveis pela

lavratura de autos de infração, não se encontravam lotados nem nas UPJs e

nem nas Supervisões de Serviços Públicos - SSP, às quais as UPJs estão

subordinadas, e sim na Supervisão de Uso e Ocupação do Solo – SUOS. Essa

organização administrativa obrigava que o chefe da UPJ solicitasse ao

supervisor da SUOS a designação de um agente vistor para lavrar o Auto de

Infração e, assim, dar início ao processo para a aplicação das penalidades

previstas nos artigos 20 a 25 da Lei 10.365/87. A autuação poderia levar dias

e a obtenção, pelo DEPAVE, do número do processo que tratava da autuação

nem sempre era tarefa fácil.

Em dezembro de 2001 foi promulgado o Decreto Municipal 41.534,

regulamentando a atividade de fiscalização no município de São Paulo53. Por

meio desse decreto, foi reconhecida a competência legal dos profissionais de

formação universitária atuarem como agentes fiscalizadores, com poder de

multa. Somente em 2003 foi regulamentada a atuação do Agente de Controle

Ambiental – ACA54, cargo criado pela lei de criação da SVMA para atuar na

fiscalização ambiental, possibilitando à SVMA o exercício do poder de polícia

administrativo, quase nove anos após a sua criação.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Como visto no capítulo anterior, a legislação de proteção da vegetação está

fortemente embasada nos instrumentos de comando e controle. A confrontação

dessa legislação com a estrutura montada para sua aplicação revela uma grande

contradição: as normas legais adotam, em sua maioria, instrumentos que

demandam um forte controle estatal, mas o executivo não dotou os órgãos,

responsáveis pela sua aplicação, da estrutura necessária. Como relatado

anteriormente, tanto o IBAMA como o DEPRN dispõe de um número

extremamente reduzido de técnicos para analisar as solicitações de intervenção

em vegetação e fiscalizar toda a região da Grande São Paulo. Mesmo a melhor

efetuada pelo Departamento de
Parcelamento do Solo – PARSOLO,
após manifestação favorávelapós manifestação favorávelapós manifestação favorávelapós manifestação favorávelapós manifestação favorável
do Dedo Dedo Dedo Dedo Deparparparparpar tamento de Ptamento de Ptamento de Ptamento de Ptamento de Parararararquesquesquesquesques
e Áre Áre Áre Áre Áreas eas eas eas eas VVVVVerererererdes – DEPdes – DEPdes – DEPdes – DEPdes – DEPAAAAAVE,VE,VE,VE,VE,
sobre o projeto desobre o projeto desobre o projeto desobre o projeto desobre o projeto de
arborização do empreendiarborização do empreendiarborização do empreendiarborização do empreendiarborização do empreendi
mentomentomentomentomento (grifo deste autor).
5353535353 SÃO PAULO (Município). Decreto
n. 41.534/2001. Dispõe sobre a
fiscalização em geral, estabelece os
procedimentos de fiscalização da
instalação e do funcionamento de
atividades em imóveis, e dá outras
providências.
5454545454 SÃO PAULO (Município). Decreto
n. 42.833/2003. Regulamenta o
procedimento de fiscalização
ambiental no Município de São Paulo
e dá outras providências.
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estruturação do DEPAVE só ocorre a partir de 2002, quinze anos após a

promulgação da LM 10.365/87.

Em que pese a negociação entre o Município e o Estado, para a transferência

da competência do Decreto 30.443/89, ter-se dado em meio ao processo de

criação da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a análise da

remoção da vegetação arbórea não foi incorporada ao licenciamento ambiental

e sim estabelecida como atividade do DEPAVE, sem que este fosse dotado da

necessária estrutura. Até fevereiro de 1996, quinze meses após a transferência

da competência do Decreto 30.443/89 para a autoridade ambiental municipal,

no DEPAVE havia apenas um único técnico que se dedicava exclusivamente

ao licenciamento da remoção de vegetação de porte arbóreo, que era o

coordenador da Comissão Permanente do DEPAVE para aplicação da Lei

10.365/87.

Ressalte-se, ainda, que os poucos técnicos que atuam na proteção e no fomento

da vegetação não estão instrumentados adequadamente para o exercício das

suas atividades. Em 1996, a informática ainda era incipiente nas secretarias da

prefeitura de São Paulo, a despeito da existência da Companhia Municipal de

Processamento de Dados - PRODAM. Somente a partir de janeiro de 2002,

com recursos do Projeto Plantas on-Line, é que foi iniciado um processo de

modernização dos métodos e da estrutura de trabalho do Núcleo de

Coordenação do DEPAVE. A difusão da informatização no IBAMA e no

DEPRN foi iniciada, a semelhança do município de São Paulo, somente em

data recente.

A tecnologia da informação constitui-se em instrumento de grande valia para

o modelo de controle ambiental em propriedades rurais, desenvolvido pela

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, na gestão Dante de

Oliveira. O sistema, desenvolvido entre os anos de 1999 e 2001, “baseia-se

na conjugação de instrumentos tradicionais de controle ambiental com a

fiscalização, licenciamento e monitoramento apoiados no uso da tecnologia

de informação, acessível e barata”55. Um Sistema de Informações Geográficas

– SIG sobrepõe o cadastro de terras a imagens de satélite recentes e avalia a

observação às áreas de preservação permanente e de reserva legal, estabelecidas

5555555555 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE (Mato Grosso). Sistema
de Controle Ambiental em
Propriedades Rurais de Mato
Grosso. P. 11.
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pelo Código Florestal, em cada propriedade. Detectadas irregularidades, o

sistema emite automaticamente notificação ou auto de infração, dos quais

consta uma reprodução da imagem de satélite, na qual se encontra a

propriedade56.

“A fiscalização de queimadas foi testada no período de julho a setembro de

2000, período de proibição de queimadas. A operação de fiscalização resultou

em 1.675 propriedades vistoriadas, sendo que 71% (1.195) dos casos foram

notificados. Em termos de área, as propriedades notificadas somaram 3.519

hectares, o equivalente a 99% da área total das propriedades visitadas. (...) O

número de focos de calor em Mato Grosso em 2000 foi 38% menor relativo ao

ano de 1999. Após a campanha de fiscalização de queimadas realizada em

2000, houve um aumento no número de requerimentos para licenciamento.

Em abril de 2001 havia cerca de 200 novos projetos em análise na FEMA”57.

Quantos conheceram o ambiente de trabalho nessas repartições públicas

vivenciaram a dimensão mais concreta da precariedade de meios que

acompanha a proteção e fomento da vegetação. Espaços subdimensionados,

mobiliário e prédios inadequados e em péssimo estado de conservação era

quase uma constante nas três esferas de governo, mais marcante na esfera

municipal. Somente por volta do ano 2000, o DEPRN foi instalado no edifício

de uma escola estadual desativada, deixando o minúsculo espaço que ocupava

num dos edifícios da CETESB, desde o incêndio da Secretaria do Meio

Ambiente, em meados dos anos 1990. Enquanto o Núcleo de Coordenação

do DEPAVE teve a instalação do seu novo “lay out” realizada em agosto de

2002.

Quanto à capacitação, no município de São Paulo, a grande maioria dos técnicos

que trabalham com a aplicação da legislação de proteção e fomento da vegetação

não participou de um processo de capacitação, nem geral, sobre questões de

ordem administrativa, nem específico, sobre questões relativas à legislação

específica. A título de exemplo, no Ministério da Agricultura, o credenciamento

de um técnico para a função de fiscal está vinculado à sua aprovação num

processo formal de capacitação, que envolve o conhecimento específico da

sua área de atuação e o conhecimento das normas gerais que regem a

5656565656 Informações do engenheiro
Humberto Moura Ribeiro, diretor
do NBS, que prestou consultoria na
área de organização e métodos à
Secretaria do Meio Ambiente do
Mato Grosso, no âmbito desse
sistema, e à Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente, no âmbito
do Projeto Plantas on-Line.
5757575757 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE (Mato Grosso). Op. cit.
P. 51.
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administração pública, como os princípios constitucionais e a hierarquia das

normas legais58.

Os aspectos até aqui discutidos evidenciam que ou o quadro de técnico está

subdimensionado para os meios de trabalho disponíveis ou estes são

inadequados para a dimensão do atual quadro técnico. Em qualquer dos casos,

as estruturas existentes mostram-se deficientes, incapazes de cumprir

plenamente a missão de proteger e fomentar a vegetação. Mesmo os avanços

promovidos pelas reformas implantadas no NLPFV, do DEPAVE, não foram

suficientes para dotá-lo de corpo técnico próprio, estável e capacitados para a

correta interpretação da legislação e para a análise conseqüente de planos e

projetos em meio urbano, e, também, dos meios necessários para atender às

atuais demandas da proteção e do fomento da vegetação no município59.

Não só o controle estatal é deficiente, mas também o controle social. Embora

as normas criem espaço para a participação da sociedade civil no processo de

licenciamento ambiental e de fiscalização de danos ao ambiente, os instrumentos

que viabilizam essa participação carecem de aprimoramento.

A informação, instrumento indispensável para viabilizar a participação da

sociedade civil no processo decisório, é, ainda, deficiente em quantidade e

qualidade. A obrigatoriedade do Poder Público informar a população está

presente de diferentes formas na legislação estudada, tanto na mais antiga

como na mais recente. É observada uma melhora qualitativa e quantitativa

dessas informações nas obrigações estabelecidas pelas normas que foram

promulgadas após a redemocratização do país. Enquanto o novo Código

Florestal, de 1965, cria a obrigatoriedade dos livros didáticos conterem textos

de educação florestal e a Semana Florestal, para divulgar a importância das

florestas, a Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981 e alterada em 1989,

cria cadastros técnicos de atividades potencialmente poluidoras e de atividades

e instrumentos de defesa ambiental e cria a obrigatoriedade de todos os órgãos

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA fornecerem

“os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitada

por pessoa legitimamente interessada”. A Política Estadual de Meio Ambiente,

de 1997, estabelece a obrigatoriedade da Secretaria de Estado do Meio

5858585858     Entre os anos de 1999 e 2000,
este autor atuou em convênio entre
a Prefeitura e o Ministério da
Agricultura, para a aplicação da
legislação de classificação vegetal
no município de São Paulo.
5959595959 Na gestão do geólogo Adriano
Diogo na SVMA, os servidores
efetivos foram levados a deixar o
NLPFV, que passou a ter um corpo
técnico constituído, quase que
exclusivamente, por servidores
comissionados, sem a necessária
estabilidade demandada para o
bom andamento das atividades de
licenciamento e fiscalização.
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Ambiente - SEMA publicar um Relatório Anual da Qualidade Ambiental do

Estado de São Paulo e disponibilizar em sua biblioteca os Estudos de

Viabilidade Técnica e Econômica, de Impacto Ambiental e os Relatórios de

Impacto Ambiental de empreendimentos e atividades alvo de licenciamento,

ressalvado o sigilo industrial. E a Lei Orgânica do Município, de 1990, prevê a

criação de um sistema municipal de informação com amplo acesso da sociedade,

embora ainda não implantado. O controle social ou a participação da sociedade

no processo decisório está, pois, em processo de reconstrução, após um longo

período de fechamento político. Ainda lhe faltam instrumentos que viabilizem

a sua efetivação. O Licenciamento, presente nas políticas nacional e estadual

de meio ambiente, demanda uma regulamentação que especifique o quê e como

deve ser apresentado para análise. No tocante ao licenciamento ambiental, de

forma mais ampla, a regulamentação foi feita por meio da Resolução CONAMA

001/86. No tocante à supressão da vegetação, a regulamentação veio por meio

do DF 750/93 e da Resolução CONAMA 001/94, para a Mata Atlântica, por

meio da MP 2.166/2001, para o Código Florestal, e por meio da Portaria 68/

99, para a LM 10.365/87. No tocante à legislação municipal, que declarou

toda a vegetação arbórea bem de interesse comum e vinculou a remoção à

autorização da prefeitura, faltam critérios mais detalhados “do quê”, “onde” e

“sob quais condições” a supressão pode ser autorizada.

Outra demanda básica do licenciamento é um plano geral, de fundamentação

ambiental, que oriente o uso e a ocupação do solo e, portanto, sirva de pano

de fundo para a tomada de decisões no processo de licenciamento. O

Zoneamento Ambiental é denominação consagrada na nossa legislação para

esse plano geral. Ele está previsto nas políticas nacional e estadual de meio

ambiente, estava no projeto de lei que institui o Código Ambiental Municipal,

encaminhado à Câmara Municipal na gestão Celso Pitta, onde permanece sem

ser votado, e ressurgiu no Plano Diretor Estratégico, de 200260. Na escala

nacional, o Zoneamento Ambiental começou a ser desenvolvido para a região

Norte do país e na escala estadual permanece apenas como um princípio da

Política Estadual de Meio Ambiente. Na escala municipal o Zoneamento

Ambiental não existe formalmente.
6060606060 SÃO PAULO (Município). Lei n.
13.430/2002. Inciso XLI do artigo
198.
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Em função dessa deficiência, no município de São Paulo, o licenciamento

ambiental, de uma forma geral, e o licenciamento para a remoção de vegetação

arbórea, em específico, estão manco de uma de suas sustentações e, por

conseguinte, são realizados com uma subjetividade elevada; balizados por

aspectos genéricos estabelecidos pela legislação que regulamenta a atividade e

pela experiência profissional individual. O objetivo maior a ser atingido com o

licenciamento ou, de outra forma, a localização, a quantidade e a qualidade da

natureza se deseja proteger, carece ainda de definição.

Frente a um quadro de descompasso entre instrumentos adotados e estrutura

implantada, passa a não causar estranheza que normas majoritariamente

embasadas num forte controle estatal tenham logrado pouco êxito na proteção

desse bem de interesse coletivo: a vegetação. Não parece correto dizer, porém,

que as leis em vigor são inadequadas ou inócuas, pois o Estado que as devia

cumprir e as fazer cumprir não foi dotado da estrutura necessária. Valendo-se

de, praticamente, a mesma legislação federal que incide sobre o município de

São Paulo, o sistema de controle ambiental em propriedades rurais no Estado

do Mato Grosso logrou êxito muito maior do que o logrado na Capital

paulistana.

Cabe discutir quais as razões que levam os órgãos públicos, responsáveis pela

proteção e fomento da vegetação, não serem dotados dos meios necessários

para atingirem os objetivos estabelecidos na legislação vigente.
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