
 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Lei municipal nº 4.491/2009 

 

RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 06, DE 23 DE ABRIL DE 2021 

 

“Dispõe sobre a implantação do Plano Municipal 

de Arborização Urbana do município de Itapira, e 

dá outras providências” 

 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

do Município de Itapira (COMDEMA), reestruturado através da Lei Municipal nº 4.491 de 09 

de setembro de 2009, no uso das atribuições que lhe confere e,  

 

CONSIDERANDO o disposto sobre a implantação do Plano Municipal de Mata 

Atlântica do município de Itapira, LEI Nº 5.812, DE 29 DE AGOSTO DE 2019; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prevalecer às regras contidas no Código de 

Arborização Urbana do município de Itapira, LEI Nº 4.507, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2009, 

alterada e regulamentada pela LEI Nº 4.629, DE 20 DE AGOSTO DE 2010; 

 

CONSIDERANDO a importância da arborização urbana para qualidade de vida da 

população e da preservação ambiental resolve: 

 

Artigo 1º- Fica instituído o Plano Municipal de Arborização Urbana no âmbito do 

Município de Itapira. 

§ 1º O respectivo Plano Municipal de Arborização Urbana foi aprovado no Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – COMDEMA em 

plenária realizada no dia 22 de abril de 2021. 

Artigo 2º - Este plano servirá como instrumento de planejamento municipal para a 

implantação da política de plantio, preservação, manejo e expansão da arborização da área 

urbana do Município de Itapira, sendo seus objetivos específicos: 

I – Conhecer, ampliar, enriquecer e qualificar a cobertura arbórea do perímetro urbano 

municipal; 

II – Ampliar e conferir excelência no plantio e manejo de espécies nativas na arborização 

urbana do Município; 

III - Dar destinação ambientalmente adequada aos resíduos originados pelo manejo da 

arborização; 

IV - Estabelecer diretrizes para compatibilizar o desenvolvimento urbano com o manejo 

arbóreo; 

V - Ampliar e integrar a participação social na arborização; 

VI - Estabelecer diretrizes para o monitoramento e a fiscalização ambiental da arborização; 

VII - Expandir a educação ambiental focada na arborização urbana; 

VIII - Monitorar permanentemente a sua implementação, de forma a permitir os ajustes, as 

revisões e atualizações necessários ao longo do tempo. 

Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos previstos nesta Resolução, poderá 

o órgão gestor estabelecer parcerias com a iniciativa privada e instituições de ensino. 

Artigo 3º - Fica estabelecido como órgão gestor do Plano Municipal de Arborização 

Urbana a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA. 

§ 1º A versão final desse Plano de Arborização Urbana, assim como, suas atualizações 

deverão estar postado no site da Prefeitura Municipal de Itapira, Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente no item “Arborização Urbana” para acesso de todos os interessados. 

 



 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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Artigo 4º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

COMDEMA DE ITAPIRA, 23 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

ANDERSON MARTELLI 

PRESIDENTE – BIENIO 2020/ 2022 

 

* Publicado no Jornal Oficial Eletrônico de Itapira – Ano X, Pagina. 46, Ed. 1.190, 

Publicado em 26 de abril de 2021. 


