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 São Paulo, 11 de dezembro de 2014  

 

Ofício nº 6009/2014- 26º GV 

  

 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

  

Apelo à sensibilidade ambiental e visão estratégica de V. Exª para que 

proceda ao veto integral ao PL 219/2014. Trata-se de uma aberração que vai 

de encontro a toda política ambiental do Estado e que põe em risco a 

condição de unidade federativa do Sudeste detentora da 2[ maior área 

remanescente de Mata Atlântica. 

O PL em questão resultaria num diploma legal que favoreceria a intenso 

desmatamento, fragilizaria a proteção para o bioma Cerrado e criaria 

insegurança jurídica, pois padece de vícios de inconstitucionalidade, ao se 

confrontar com legislação federal atinente à matéria. 

Ao contrário do propugnado no PL aprovado ontem pela Alesp, quiçá 

por alguns interesses menores, cabe intensificar a ampliação da cobertura de 

mata nativa para se atingir ao menos o mínimo de 15% preconizado pó estudos 

para se manter a biodiversidade a longo prazo (SP conta com somente 13.9%). 

Isso longe de se constituir obstáculo ao agronegócio, é uma forma de 

assegurar serviços ambientais como prover água dee qualidade e abrigo para 

fauna que combate pragas naturalmente. Por outro lado, pode se realizar a 

ampliação das áreas particulares e estaduais preservadas, recuperando-se 

áreas degradadas e sujeitas à erosão e ainda numa ótica de geração de 

receita, facilitando-se o manejo de espécies de madeira nativa e de fármacos, 

para que se conciliem a necessidade de geração de receita para os 

proprietários rurais e o imperativo de preservar e expandir a vegetação nativa. 

Num momento em que a humanidade se defronta com a maior ameaça 

já enfrentada, representada pelo aquecimento global e São Paulo sofre crise 

hídrica decorrente de estiagem sem precedentes, é totalmente descabido se 

criar condições que favoreçam o corte raso de floresta.  
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Aproveito o ensejo para desejar um Bom Natal e um 2015 pleno de 

realizações no plano pessoal e familiar e a frente de mais um mandato no 

governo estadual, esperando de V. Exª passos firmes rumo ao desenvolvimento 

sustentável.  

Atenciosamente, 

  
Gilberto Natalini 

Vereador - Partido Verde (PV/SP) 

 

Exmo Sr. 

Dr. Geraldo Alckmin 

DD. Governador do Estado de São Paulo 

 
 

C/c:  Rubens Rizek – Exmo Sr. Sec. Est. de Meio Ambiente 

Deputados estaduais do PV na ALESP 

Eduardo Jorge Martins – Médico sanitarista (ex-sec. SVMA) 

Fábio Feldmann – consultor – Ex-sec.exec. Fórum Nac. Mudanças Climáticas 

Walter Lazzarini – Pres. Cosema/Fiesp 

Mario Mantovani – Dir. Políticas Públicas da Fund. SOS Mata Atlântica 

Malu Ribeiro – Rede das Águas  

Fernando Veiga – Ger. Serv. Amb. da The Nature  Conservancy (TNC) 

Sergio Leitão – dir. Greenpeace 

Carlos Sanseverino – Pres. Comissão de Infraestrutura e Meio Ambiente da OAB/SP 

Marcelo Cardoso – Coord. exec. Vitae Civilis 

Samuel Gabanyi – Consultor projetos Vitae Civilis 

Oded Grajew – Coord. Rede Nossa São Paulo 

Hélio Mattar – Dir. pres. Inst. Akatu 

Stela Goldenstein – Dir. exec. Assoc. Águas Claras do Rio Pinheiros 

Marília Fannuchi Ferraz – Coordª GT Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo  

Dr. Eduardo Ditt – Dir. exec. IPÊ – Inst. Pesquisas Ecológicas 

André Villas-Boas – Sec. exec. ISA – Inst. Socioambiental 

Marussia Whately – Coordª águas do ISA – Inst. Socioambiental 

Raquel Biderman – Coord. WRI Brasil 

Guilherme Coelho – Movimento MinhaSampa 

Cláudia Visoni – Movimento Hortas Comunitárias 

Danilo Jack – Movimento MudaMooca 

Delma de Mattos Vidal – Dir-pres. Camin – Centro de Amigos da Natureza 

Nina Orlow – Fórum Agenda 21 Macro Leste 


