
1 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 
PROMOTORIA DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GILBERTO TANOS NATALINI, brasileiro, casado, 
vereador da Câmara Municipal de São Paulo, portador da cédula de identidade 
RG 5.049.058-8 SSP-SP, inscrito no CPF/MF com o nº 938.036.728-72, com 
endereço no Viaduto Jacareí, nº 100, sala 415, tel. 3396-4586, Bela Vista, São 
Paulo (SP), CEP 01319-900, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, oferecer a presente REPRESENTAÇÃO, em face do Prefeito 

do Município de São Paulo, FERNANDO HADDAD, pelos motivos de fato e de 
direito a seguir relatados. 

 

1. Antecedentes e contexto da aprovação da Lei nº 14.933, de 5 
de junho de 2009, que dispõe sobre a Política de Mudança do 
Clima (PMMC) no Município de São Paulo 

 A inclusão do tema das mudanças climáticas na agenda de governo do 
Município de São Paulo foi iniciada em 2003, com a adesão do município à 
Rede de Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI). 

 Na 11ª Conferência das Partes da Convenção sobre Mudança do Clima, 
realizada em 2005, em Montreal, prefeitos reunidos na 4ª Cúpula Mundial de 
Líderes Locais, organizada pela ICLEI, firmaram declaração comprometendo-
se a executar políticas, trocar informações e tecnologias, minimizar o uso de 
combustíveis fósseis e promover o transporte sustentável, entre outras ações.  
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A ICLEI criou a campanha Cidades pela Proteção do Clima – CCP, em 
que estimula a adoção de políticas e a redução de emissões. Mais de 650 
governos locais são membros da CCP e assumiram as obrigações de elaborar 
inventário e cenário futuro de emissões, adotar meta de redução de emissões, 
implementar planos de ação e verificar resultados.  

Entre 14 e 17 de maio de 2007, reuniram-se, em Nova York, a convite 
dos prefeitos de Nova York, Michael Bloomberg, e de Londres, Ken 
Livingstone, prefeitos das 40 maiores cidades do mundo. O evento teve como 
objetivo estimular os líderes locais a agir em prol do equilíbrio climático. A 
cidade de São Paulo participou da conferência e aderiu à iniciativa.  

Sob a coordenação do Executivo e com o estímulo das iniciativas do 
Comitê de Mudanças Climáticas do Município, a Lei nº 14.933, de 4 de junho 
de 2009 (doc. 01), foi aprovada e sancionada.   

 Segundo o art. 4º, os objetivos da lei são os seguintes: 

(I) assegurar a contribuição do Município de São Paulo no cumprimento 
das proposições da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima; 

(II) alcançar a estabilização das concentrações de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) na atmosfera em níveis que impeçam a interferência danosa no 
sistema climático; 

(III) que essa estabilização seja realizada em prazo que possibilite aos 
ecossistemas uma adaptação natural à mudança do clima; 

(IV) assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada; 
(V) permitir que o desenvolvimento econômico prossiga de maneira 

sustentável. 

Para cumprir a lei, exige-se a adoção de políticas públicas de caráter 
interdisciplinar e sistêmico, uma vez que as estratégias de mitigação e 
adaptação preveem ações simultâneas nas áreas de transportes, energia, 
gerenciamento de resíduos, saúde, construção e uso do solo. 

 A PMMC inclui instrumentos de informação e gestão, de comando e 
controle, econômicos, contratações sustentáveis, educação, comunicação, 
defesa civil e articulação institucional. 

 A articulação institucional é de competência do Comitê Municipal de 
Mudança do Clima e Ecoeconomia, órgão colegiado, que tem o objetivo de 
apoiar a implementação da PMMC. Na composição do órgão, há 
representantes do Poder Público Municipal e Estadual, da sociedade civil, 
especialmente das entidades que atuam nas áreas ambientais e urbanas, do 
trabalhador, do setor empresarial e acadêmico (doc. 01, art. 5º). 

 Além disso, a Lei nº 13.155, de 29 de junho de 2001, definiu as 
atribuições do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – FEMA, cujos recursos devem apoiar o desenvolvimento de 
planos, programas e projetos que têm por objetivo o desenvolvimento 
sustentável. 
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 A referida norma foi revogada pela Lei nº 14.887, de 15 de janeiro de 
2009, que trata da reorganização da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente – SVMA e também do Fundo Especial do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – FEMA (doc. 02, arts. 40 a 45). 

 

2. O descaso da Prefeitura com a implementação da lei 

 Apesar da legislação em vigor, há fortes indícios de que o prefeito 
Haddad descumpre a lei.  

 É o caso dos encontros do Comitê Municipal de Mudança do Clima e 
Ecoeconomia, que realizou 32 Reuniões Ordinárias no ano de 2012, e cuja 
última reunião foi realizada em 13 de novembro de 2012 (doc. 03). Ou seja, 
nenhuma reunião foi realizada no mandato do atual prefeito, iniciado em janeiro 
de 2013. 

 O fato é de extrema gravidade, na medida em que o Comitê é 
responsável pela articulação institucional da Política Municipal de Mudança de 
Clima no Município de São Paulo. Ora, se o órgão competente não se reúne, 
não discute e nem toma decisões, o tema das mudanças climáticas e a 
efetivação das diretrizes e metas estipuladas na PMMC não estão entre as 
prioridades da atual Administração.  

Apesar de descumprir a lei, o prefeito aloca recursos em outras áreas 
que não deveriam ter o tratamento prioritário que recebem. 

 É o caso da criação de secretarias e do “descongelamento” de cargos 
comissionados realizada na sua gestão, com o objetivo de atender aos 
interesses da sua base de sustentação na Câmara Municipal de São Paulo 
(docs. 04 e 05). 

A criação das secretarias de Licenciamentos, de Políticas para as 
Mulheres e de Promoção e Igualdade Racial, aumentou em pelo menos R$ 
24.500,000,00 (vinte e quatro milhões de reais) as despesas anuais do 
Município. 

O prefeito oficializou o descongelamento de quase 390 cargos de 
confiança que estavam desocupados e reduziu o grau de exigência técnica 
para diversos cargos de confiança. Além disso, foram criados 348 cargos para 
compor o quadro das novas secretarias. 

Ocorre que as competências atribuídas às novas secretarias já eram 
exercidas por outros órgãos. Ou seja, não haveria necessidade, do ponto de 
vista da eficiência e da boa gestão, a criação de novos órgãos que exigem a 
alocação de mais recursos humanos e materiais. 
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3. Das medidas recomendadas e implantadas pelo Comitê 
Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia 

 Na primeira reunião do Comitê, realizada em 19 de novembro de 2009 
(doc. 06), foram assumidos os seguintes compromissos para dar efetividade à 
Lei 14.933/2009: 

 publicar inventário de emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE) a 
cada 5 (cinco) anos – artigo 24; 

 divulgar anualmente dados relativos ao impacto das mudanças 
climáticas sobre a saúde pública – artigo 26; 

 publicar o 2º inventário de emissões por fontes e de remoções por 
sumidouro até 2010 – artigo 45; 

 implementar, a partir de 2009, programa específico para inventário, 
manutenção e controle de emissões para frota de motocicletas – artigo 
48;  

 estabelecer, no prazo de 60 dias da publicação da lei, regras gerais 
sobre circulação, parada e bolsões de estacionamento para ônibus 
fretados – artigo 47; 

 utilização no Município de São Paulo de combustível diesel com teor 
máximo de enxofre inferior a 50 ppm a partir de 2009, com redução para 
10 ppm a partir de 2012 – artigo 48; 

 implementar programa obrigatório de coleta seletiva de resíduos e 
instalação de ecopontos, em cada um dos distritos da cidade, no prazo 
de 2 anos de publicação da lei – artigo 49; 

 redução progressiva do uso de combustíveis fósseis no transporte 
público de, pelo menos, 10% ao ano a partir de 2009 até 2018, quando 
todos os ônibus do sistema público de transporte deverão utilizar 
combustível não-fóssil – artigo 50.  

Foram tomadas as seguintes decisões: 

 a sistematização de planos, projetos e ações já em andamento no 
âmbito do Município que se relacionem aos objetivos da Lei de Mudança 
do Clima; 

 a constituição de grupos de apoio temático para subsidiar o Comitê; 

 a Presidência e a Secretaria encaminharão, preliminarmente, a 
constituição dessas equipes. 

 

No inventário, publicado em 22 de novembro de 2012, o Comitê 
Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia divulgou as metas 
estabelecidas e as atividades que desenvolveu, em conjunto com outros 
órgãos municipais, a partir de sua constituição (doc. 07). 

O Comitê foi instalado em 21 de setembro de 2009 e realizou 31 
reuniões desde novembro de 2009 (doc. 07). 
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Em fevereiro de 2010, foram criados seis Grupos de Trabalho 
(Transportes, Energia, Gerenciamento de Resíduos, Saúde, Construção e Uso 
do Solo), que promoveram 73 reuniões de trabalho (doc. 07). 

 

3.1 Transportes 

A Ciclovia Marginal Pinheiros foi inaugurada em fevereiro de 2010, com 
14 km de extensão, pelo governo estadual. Foram implantados 60 km de 
ciclovias; 84 km de ciclofaixas de lazer (ida e volta); 3,3 km de ciclofaixas 
definitivas; 58 km de ciclorrotas. 

O Decreto nº 52.260, de 18 de abril de 2011, aprovou o Plano de 
Controle de Poluição Veicular – PCPV. 

Em fevereiro de 2011, foi divulgado o Programa ECOFROTA, que 
dispõe sobre a utilização de combustíveis menos poluentes. As metas do 
programa são 1.200 ônibus movidos a B20; 60 ônibus movidos a etanol; 319 
ônibus movidos a diesel de cana. Além disso, prevê mais 190 trólebus, sendo 
92 veículos novos, chegando a 140 até o final de 2012.   

Essas ações resultaram, em 2011, na redução de 6,3% nas emissões de 
poluentes e 6,7% nas emissões de dióxido de carbono (CO2). Foi estimada 
para 2012 a redução de 9,5% nas emissões de poluentes e 9,2% nas emissões 
de dióxido de carbono (CO2). 

Foi assinado Protocolo de Intenções entre a Prefeitura, a Eletropaulo e a 
Renault/Nissan com o objetivo de estudar e viabilizar projetos que permitam a 
introdução de veículo elétrico na cidade. Os estudos indicaram a possibilidade 
de utilização de uma frota piloto na fiscalização da CET e a utilização dos 
mesmos na frota de táxis.  

A Prefeitura editou o Decreto nº 53.223, de 19 de junho de 2012, que 
autoriza a criação de novos alvarás para táxi, com a condição de que as 
empresas pretendentes disponibilizem 2 veículos flex. Há previsão da entrada 
em funcionamento de cerca de 58 veículos novos e 116 veículos híbridos até 
meados de 2013. Os veículos adaptados deverão incorporar-se à frota até o 
final de 2013, assim como 20 veículos híbridos. 

 

3.2 Energia 

Em termos de eficiência energética, há a proposta de substituição de 
lâmpadas dos grupos semafóricos por LEDs, com redução de mais de 70% no 
consumo de energia. De um total de 142.846, já foram trocadas 30.512.  

Quando a troca de lâmpadas estiver concluída, a previsão é de reduzir o 
consumo de energia elétrica em 1,5 milhões de KWH por mês. O Programa de 
Eficiência Energética da AES – Eletropaulo prevê a troca da iluminação nos 
túneis, escolas, hospitais e instituições públicas municipais por lâmpadas LED. 
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Recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – FEMA foram utilizados na Modernização do Sistema de Trólebus 
(troca do cabeamento aéreo e estrutura de sustentação), com melhoria de 
operação sem rupturas e interrupções. Foram executados aproximadamente 
18km no trecho entre o terminal São Mateus e o terminal Carrão. 

 
 
3.3 Gerenciamento de resíduos 
 

O Decreto nº 53.323, de 30 de julho de 2012, aprova o Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo. 

A coleta seletiva tem 75 distritos parcialmente atendidos pelas 
Concessionárias e pelas Cooperativas. Foram instaladas 20 Centrais de 
Triagem para recebimento de materiais recicláveis. Os cooperados tinham na 
época renda mensal média de R$ 850,00. 

Havia 56 ecopontos em funcionamento e 40 em obras ou em processo 
de licitação, de modo a abranger todos os 96 distritos da cidade. 

O Decreto nº 48.075, de 28 de dezembro de 2006, prevê o uso de areia 
e pedra reciclada (entulho) nos serviços de pavimentação nas vias públicas do 
Município. 

Nas Usinas de Biogás, nos Aterros Bandeirantes e São João, a queima 
de gás metano produz o equivalente a 7% da eletricidade consumida na 
cidade, suficiente para atender 600 mil pessoas. Além disso, os créditos de 
carbono negociados geraram recursos no volume de R$ 71 milhões, que são 
geridos pelo FEMA. 

 

3.4 Saúde 

As ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
tiveram como foco a investigação e o monitoramento dos fatores de risco. 
Nesse sentido, foram tomadas as seguintes providências: 

 elaboração, análise e divulgação de relatórios sobre leptospirose e 
dengue; 

 investigação de óbitos notificados como suspeita de leptospirose, 
dengue e demais doenças veiculadas por vetores e zoonoses; 

 investigação e análise epidemiológica de todos os casos suspeitos de 
doenças veiculados por vetores e zoonoses; 

 desenvolvimento do processo de implantação da Vigilância e Controle 
do caramujo. 

As campanhas desenvolvidas de esclarecimento em relação à dengue 
foram as seguintes: 

 inserção de informações de prevenção nos boletos do IPTU; 

 ligações telefônicas para os munícipes por meio de gravação sobre a 
prevenção da doença; 
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 divulgação na imprensa, mídias sociais, TV corporativa e sites; 

 produção de material para Agentes da Prefeitura; 

 divulgação de cartazes sobre fluxos e vigilância epidemiológica; 

 monitoramento das ações de comunicação por meio de relatórios 
gerados pelo atendimento realizado pela Central de Atendimento 156 da 
Prefeitura, pelas redes sociais, atendimento às denúncias e relatórios. 

Em relação à leptospirose: 

 distribuição de um milhão de folhetos para a população pelos Agentes 
de Zoonose; 

 elaboração de alertas regionais; 

 monitoramento e georreferenciamento da doença. 

Pesquisas na área da saúde: 

 participação no “Estudo da Relação entre Doenças Respiratórias e 
Cardiovasculares e Poluição Veicular nas Regiões Metropolitanas do 
Estado de São Paulo”, coordenado pelo Departamento de Epidemiologia 
da Faculdade de Saúde Pública da USP; 

 participação no estudo de caso-controle para aperfeiçoar a avaliação do 
impacto da poluição veicular na saúde; 

 participação na pesquisa “Avaliação dos impactos na saúde nos níveis 
de poluição atmosférica nas cidades brasileiras e das políticas de 
controle da poluição do ar por veículos automotores”, coordenado pelo 
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina/USP.  

Na área de Vigilância: 

 implementação do PROESA (Programa de Estruturação Local de Saúde 
Ambiental); 

 desenvolvimento de nova metodologia para identificação e delimitação 
de Áreas Programa para controle de roedores/leptospirose no município; 

 estudo de incidência de dengue no Município de São Paulo e a 
temperatura aparente da superfície do solo (em andamento); 

 projeto piloto para a Bacia do rio Aricanduva com desenvolvimento de 
ações locais para prevenir e mitigar impactos das mudanças climáticas 
na saúde humana levando-se em conta a análise de risco à saúde. 

Controle de doenças infecciosas: 

 disponibilização da técnica NS1 para diagnóstico precoce de dengue e 
melhora de positividade no isolamento viral; 

 capacitação dos técnicos das 25 SUVIs (Superintendências de Vigilância 
em Saúde) para as atividades de bloqueio de criadouros; 

 participação em oficinas de intensificação das ações de campo 
juntamente com a Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN); 

 revisão e adequação do Plano de Contingência de Controle da Dengue 
no Município de São Paulo; 

 avaliação das atividades de vigilância e controle da dengue;  



8 
 

 implantação de novo modelo de trabalho e capacitação de técnicos das 
25 SUVIS; 

 controle de Zoonoses (SISCOZ) – Dengue, juntamente com a PRODAM. 

 Defesa Civil: 

 participação no Programa de Formação de Multiplicadores realizado 
pela COMDEC/SMSU e UMAPAZ/SVMA e apresentando a atuação da 
Vigilância em Saúde frente aos desastres naturais; 

 implementação dos alertas de ar seco, de acordo com o fluxo de 
informação estabelecidos para as situações de baixa umidade do ar, 
enviado por meio da Rede CIEVS às SUVIS e Atenção Básica, de 
acordo com a Portaria 1753, de 27 de novembro de 2008. 

 

3.5. Construção 

 Edifícios Verdes – Disciplinados pela Lei nº 14.459, de 3 de julho de 
2007, e pelo Decreto nº 49.148, de 21 de janeiro de 2008, que obrigam a 
instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em 
novos edifícios (clubes, hospitais, hotéis, lavanderias, indústrias, 
escolas, piscinas). 

 Materiais sustentáveis – O Decreto nº 50.977, de 6 de novembro de 
2009, prevê o controle ambiental para a utilização de produtos e 
subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações de obras e 
serviços de engenharia e nas compras públicas. 

 

3.6. Uso do solo 

 Introdução do conceito da Cidade Compacta, incorporado nas novas 
Operações Urbanas em andamento: Água Branca, Água Espraiada, Faria 
Lima, Rio Verde-Jacu, Mooca-Vila Carioca, Lapa-Brás, Concessão Urbanística 
Nova Luz. 

 Parques Urbanos e Parques Lineares: 

 85 parques implantados; 

 22 em obras; 

 Programa de Proteção aos Mananciais – Operação Defesa das Águas 
completou cinco anos, sendo iniciada na região da Represa 
Guarapiranga, depois ampliada até abranger a região da Represa 
Billings, da Serra da Cantareira e da Várzea do Tietê. 

Requalificação de áreas insalubres e de risco: 

 O Plano Municipal de Habitação, de responsabilidade da SEHAB, 
estabelece metas quadrienais para o período de 2005 a 2024, visando 
ao controle de crescimento periférico, por meio dos programas de 
urbanização de favelas, de eliminação de moradias em áreas de risco e 
na reestruturação dos assentamentos precários em seis regiões da 
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cidade, cujos resultados apontam para a resolução do déficit 
habitacional. O Plano Municipal da Habitação atua por meio de ações 
conjuntas com RESOLO, SABESP, SVMA, Secretaria da Educação e 
COHAB que executam programas de saneamento básico, provimento de 
equipamentos sociais, áreas verdes e de lazer, além da provisão de 
habitação para a população atingida pelos diferentes programas. 

Adaptação: 

 Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Município de São 
Paulo, que conta com consultoria da FCTH-USO para o 
desenvolvimento do Plano de Gestão do Sistema de Águas Pluviais, 
com destaque para seis bacias hidrográficas (Rio Aricanduva, Rio 
Cabuçu de Baixo, Córrego do Cordeiro, Córrego Morro do S, Córrego 
Verde, em Pinheiros, e Córrego Ipiranga), para as quais serão 
identificadas a capacidade hidráulica, possíveis obstáculos para a vazão 
e situações de risco, dentre outras. 

 Além disso, são previstos os seguintes instrumentos no Relatório: 

 Inventário de emissões – Elaboração do 2º Inventário Municipal de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE) e 
outros produtos no Município de São Paulo. 

 Compras Públicas Sustentáveis – O Decreto nº 48.114, de 1º de 
fevereiro de 2007, cria Grupo de Trabalho visando à instituição de 
“compras verdes” no Município de São Paulo. 

 Diesel mais limpo – (I) Utilização no Município de São Paulo de óleo 
diesel mais limpo; (II) Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
assinado em 29 de dezembro de 2008 entre o Ministério Público Federal 
(MPF), Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(ANFAVEA), Ministério Público Estadual (MPE), Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) e PETROBRAS permitiu que fosse fornecido o óleo 
diesel S50 para São Paulo, a partir de janeiro de 2009. 

 A partir de 2013, será comercializado o óleo diesel S10 (com menor teor 
de enxofre) na região metropolitana. 

  

4. A importância da participação dos municípios nas ações 
voltadas à proteção climática 

 As ações dos governos municipais são de fundamental importância para 
enfrentar o mais grave desafio ambiental que atinge todos os países do mundo, 
representado pelas mudanças climáticas. A começar, pela edição de normas 
que disponham sobre o tema e, claro, a adoção de políticas públicas no âmbito 
local.  

 Tais medidas são condizentes com a aplicação da Lei Federal nº 10.257, 
de junho de 2001 (Estatuto da Cidade), que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, no sentido de cumprir as funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana. 
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A visibilidade dessas políticas públicas, em função da proximidade com 
os munícipes, facilita a percepção e a avaliação dos seus impactos. É, dessa 
forma, um meio eficaz para a educação ambiental, além de demonstrar sua 
relevância para os cidadãos que vivem e trabalham nessas comunidades.  

 No entanto, a Administração Municipal recusa-se a cumprir as 
disposições da Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2009, um fato de extrema 
gravidade. 

 Ao perceber a negligência da Prefeitura na aplicação da lei, solicitei 
informações, ao Exmo. Sr. Prefeito, por meio de Requerimento. O pedido foi 
encaminhado em 18 de dezembro de 2013 (doc. 08). Além disso, encaminhei, 
em 19 de março de 2014, Ofício ao Exmo. Sr. Prefeito (doc. 0) e Requerimento 
de Informações ao Exmo. Sr. Secretário do Verde e do Meio Ambiente (doc. 
10), documentos também relacionados à aplicação da Lei 14.933/2009. 

 Três meses depois do protocolo do Requerimento de Informações 
(dezembro de 2013), houve repercussão do tema na imprensa, confirmando a 
inércia da Prefeitura (doc. 11). 

 Relata-se que a administração do prefeito Haddad não contribuiu para 
diminuir a poluição no Município de São Paulo. Segundo técnicos, é um grande 
retrocesso o fim da inspeção veicular para a frota de veículos que circula na 
cidade. Na prática, a inspeção “está suspensa e sem prazo definido para voltar. 
Além disso, mesmo quando isso ocorrer, ela será parcial.” 

 O mais grave é que chama a “atenção dos especialistas, a falta de 
preocupação da atual gestão com o assunto. Haddad deveria ter anunciado 
uma nova meta de redução assim que assumiu a prefeitura, como determina a 
lei. O que não ocorreu.” 

 Segundo o pesquisador Rubens Leyla, as políticas públicas relacionadas 
à PMMC tiveram suas ações reduzidas e lamenta o fato de a norma não estar 
sendo cumprida. Constata que “não existem mais atas de reuniões do Grupo 
de Sustentabilidade e Saúde disponíveis para consulta no site da Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente”. Para o especialista, o grande avanço da Política 
do Clima deu-se no campo da saúde. 

 De acordo com o especialista, com “a aplicação da lei, a cidade passou 
a ter chance de fazer a prevenção e a promoção da saúde.” Na prática, “os 
planos de ações acabaram resultando também em projetos de saúde 
diretamente relacionados ao tema.”  

 Além disso, afirma que entre os “projetos estão a ampliação no controle 
de vetores para prevenir zoonoses, monitoramente de fatores de risco à saúde 
decorrentes de mudanças climáticas e ampliação da análise epidemiológica de 
dados de saúde e de ambiente.” 

 Conclui, ao frisar que a “lei, por se adaptar às características da 
complexidade de São Paulo, é uma oportunidade positiva para a cidade 
aumentar o diálogo e os trabalhos conjuntos sobre o clima e a saúde.” 
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 Ora, os graves problemas relacionados às mudanças climáticas são 
sobejamente conhecidos e discutidos em São Paulo, no Brasil e em outros 
países, por ambientalistas, governantes e organismos internacionais. Há de se 
buscar medidas sustentáveis para manter o crescimento, sem prejudicar e 
comprometer a qualidade de vida das atuais e das futuras gerações. 

 Sem a pretensão de esgotar o tema, é possível destacar alguns pontos 
relacionados às mudanças climáticas.  

É sabido que o efeito estufa destrói a camada de ozônio e pode ser 
precursor do aquecimento global (doc. 12).  

 A falta de chuvas em pleno verão é um exemplo de evento climático 
extremo, que pode comprometer o abastecimento de água, não apenas no 
Município mas também em todo o Estado de São Paulo. 

 A gravidade do problema é de tal ordem que o presidente do Conselho 
Mundial de Água afirma que a situação do Sistema Cantareira é gravíssima 
(doc. 13) 

 Ou seja, a adoção de políticas públicas em relação às mudanças 
climáticas são necessárias e o cenário é alarmante, de acordo com 
especialistas, ONGs e até mesmo do secretário de Estado norte-americano 
John Kerry, país cujos governantes são tradicionalmente refratários à 
discussão do tema (doc. 14). 

 Como se isso não bastasse, a Prefeitura tolera, admite e é conivente 
com as invasões de zonas de proteção ambiental, até mesmo em áreas de 
mananciais, locais que não podem abrigar moradores. Ou seja, em vista das 
ocupações ilegais, há comprometimento da fauna e da flora em Áreas de 
Preservação Permanente (APPs). 

 De outra parte, os programas habitacionais da Prefeitura de São Paulo 
estão paralisados. Por isso, aqueles que ocupam ilegalmente áreas não são 
cadastrados e nem são oferecidas condições para que possam morar em 
locais adequados. Evidentemente, que áreas de preservação e de mananciais 
não são locais propícios à habitação. 

 Assim é que em grande área da Serra da Cantareira, área de manancial, 
localizada no bairro da Vila Brasilândia, houve invasão de área destinada a 
parque público, conforme prevê o Decreto nº 49.157, de 29 de janeiro de 2008 
(doc. 15).  

 Foram solicitadas providências ao Prefeito, que nada fez para resolver o 
grave problema (doc. 16). 

 Inclusive, por causa da invasão nessa área, a SABESP paralisou as 
obras para a instalação de corredor-tronco. Como se sabe, nas casas, nos 
estabelecimentos comerciais e nas indústrias, ligações de pequeno diâmetro 
compõem as redes coletoras. Redes que estão conectadas aos coletores-
tronco (tubulações instaladas ao lado dos córregos), que recebem os esgotos 
de várias redes. 
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 Dos corredores-tronco, os esgotos vão para os interceptores, tubulações 
maiores, em geral próximas aos rios. Daí, os destino será uma Estação de 
Tratamento, que tem a função de devolver a água, em boas condições, ao 
meio ambiente ou reutilizá-la para fins não potáveis. 

 Na área da Guarapiranga, também houve invasão de grandes 
proporções, às margens da represa. Estima-se que aproximadamente 10 mil 
pessoas já ocupam a região. A área também era destinada à construção de 
parque público, de acordo com o Decreto nº 51.713, de 13 de agosto de 2010 
(doc. 17). 

 Providências foram cobradas do prefeito de São Paulo em diversas 
ocasiões (doc. 18). Entretanto, nenhuma medida foi tomada pelo Chefe do 
Executivo para resolver a questão.  

 No que se refere às invasões, toleradas e admitidas pela Prefeitura, 
verifica-se claramente a não aplicação de ações previstas na Lei Municipal nº 
14.933, de 5 de junho de 2009, especialmente as relacionadas ao uso do solo, 
à utilização dos recursos hídricos, à saúde, à construção e à geração de 
resíduos. 

 Sem dúvida, essa é uma das causas que contribuíram para que nenhum 
parque público fosse aberto ao público em 2013, seja urbano, linear ou natural. 

 Além disso, em bairros com população de classe média alta, a legislação 
também é violada. Assim é que grandes empreendimentos habitacionais de 
alto padrão ameaçam emparedar o Parque Burle Marx e cortar 5 mil árvores, a 
última reserva de Mata Atlântica localizada às margens do Rio Pinheiros (doc. 
19). 

 Outro aspecto preocupante está relacionado à quantidade de mudas de 
árvores plantadas. Segundo informações da Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente, foram plantadas, em 2013, 43.810 de árvores. Prevê-se o plantio de 
900.000 mil mudas entre 2013 e 2017 (doc. 20). Portanto, a meta não é factível 
ou a Prefeitura é lenta na sua execução, uma vez que a quantidade de mudas 
plantadas em 2013 está muito longe de alcançar esse objetivo. 

   

5. Do Pedido  

 Tendo em vista as informações aqui prestadas, é requerida a 
instauração de procedimento investigatório, a fim de apurar a não observância, 
por parte da Administração Pública Municipal, da Lei nº 14.933, de 5 de junho 
de 2009, que institui a Política de Mudança do Clima no Município de São 
Paulo. 

 Em tese, segundo a Lei Orgânica do Município de São Paulo, o Prefeito 
poderia até perder o mandato, por cassação, quando atentar contra o 
cumprimento das leis e das decisões judiciais (art. 73, inc. IV, “f”). 
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 Diante dos poderes que são concedidos pela Constituição Federal ao 
Ministério Público, requer, no caso de serem coligidos elementos de convicção, 
a adoção de medidas judiciais cabíveis em face dos servidores públicos 
responsáveis pela violação das normas acima citadas. 

 

São Paulo, 19 de março de 2014. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

 

 

Gilberto Tanos Natalini 
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Documentos anexos: 

1. Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2009. 
2. Lei nº 14.887, de 15 de janeiro de 2010. 
3. Atas do Comitê de Mudança do Clima. 
4. Reforma de Haddad cria 348 cargos para novas secretarias e 

descongela 390 vagas. 
5. Câmara aprova criação de 348 cargos na Prefeitura de São Paulo. 
6. Ata da 1ª Reunião do Comitê Municipal de Mudança do Clima e 

Ecoeconomia – 19/11/2009. 
7. Relatório das ações desenvolvidas, em desenvolvimento e planejadas 

do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia, publicado 
em 22 de novembro de 2012. 

8. Ofício nº 5735/2014, endereçado ao Exmo. Sr. Prefeito de São Paulo. 
9. Requerimento de Informações, endereçado ao Exmo. Sr. Wanderley 

Meira do Nascimento, Secretário Municipal de Verde e Meio Ambiente. 
10. Requerimento de Informações sobre a implementação da PMMC, 

encaminhado ao Prefeito de São Paulo. 
11. Lei do Clima, não cumprida por Kassab, é ignorada por Haddad. 
12. Efeito estufa e aquecimento global. 
13. Presidente do Conselho Mundial da Água diz que situação do Sistema 

Cantareira é gravíssima e racionamento em SP é “iminente”. 
14. Mudanças climáticas são alarmantes, dizem cientistas e políticos. 
15. Decreto nº 49.157, de 29 e janeiro de 2008. 
16. Ofício nº 4757/2013/26º GV, encaminhado ao Prefeito de São Paulo. 
17. Decreto nº 51.713, de 13 de agosto de 2010. 
18. Ofício nº 556402014-26º GV, encaminhado ao Prefeito de São Paulo. 
19. Empreendimentos ameaçam emparedar Parque Burle Marx e cortar 5 

mil árvores. 


