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A 14ª Conferência Anual de Produção mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo, realizada em 22 de 
setembro, contou com a participação de mais de 3000 pessoas, e apoio de 250 entidades, instituições de ensino, veículos de 
mídia, empresas, associações profissionais e empresariais.

Para dar desdobramento aos ricos debates sobre as crises da água e energia e assim contribuir para uma agenda de futuro 
pró-ativa, foi aprovado este documento, que será encaminhado a autoridades do país e divulgado amplamente. Reitera-se, co-
letivamente, o compromisso permanente com a causa da construção do desenvolvimento sustentável e a luta pela mitigação e 
adaptação frente ao aquecimento global, os maiores desafios que se apresentam para a civilização.

Conforme deliberado, serão encaminhadas as moções à COP21 – Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, a se realizar em dezembro em Paris, promovida pela ONU/UNEP e seus vários eventos paralelos.

As recomendações incluem também propostas aplicáveis localmente, mas com caráter demonstrativo, podendo ser replicadas mundo afora.

O vereador Gilberto Natalini, na condição de presidente da Conferência e representante oficial da Câmara Municipal de São 
Paulo à COP21, será o portador desta Carta e buscará repercutir e articular apoio às mesmas.

Não é pretensão abarcar aqui todos inúmeros aspectos do esforço para enfrentar as mudanças climáticas. Por outro lado, numa 
visão holística, conceberam-se proposições sobre várias vertentes como as demandas socioeconômicas. Assim, em especial, 
estamos engajados em todo esforço conjunto para se implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Inicialmente, declara-se firme apoio à meta proposta pelo Observatório do Clima - OC, rede integrada por 37 ONGs brasileiras. 
O OC, ouvindo expoentes da Academia, entende como viável técnica e economicamente e adequada ao potencial nacional 
de contribuição ao esforço mundial para frear um aumento superior a 2ºC, a seguinte meta brasileira de redução da emissão 
de gases de efeito estufa: 

Brasil: 1 gigatonelada de CO2-e máximo a partir de 2030. Nós ainda exigimos que a Prefeitura de São Paulo
cumpra a Lei Municipal de Mudanças Climáticas

Defendemos que o Brasil deve buscar se tornar uma economia descarbonizada no menor horizonte possível e propomos 2050, 
como meta tentativa. Temos vantagens competitivas a explorar num novo cenário de economia verde como abundância de in-
solação; longa costa provida de ventos bastante estáveis; potencial para mais PCHs e UHEs, energia de biomassa, manejo de 
florestas e recuperação de áreas degradadas, visando maior produtividade e assegurar o suprimento de água dos mananciais. 
Embora a INDC tenha sido anunciada em 27/09, na Cúpula da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, vemos espaço para 
aprimorá-la durante a COP21, negociando-se de forma pró-ativa, influenciando os demais países emergentes, sobretudo os 
maiores emissores como China, Índia e Rússia, para que adotem metas desafiadoras como o desmatamento líquido zero, abdi-
car de carvão e petróleo para eletricidade e adoção de agricultura de base ecológica e de baixo carbono. O país também deve 
cobrar apoio financeiro e tecnológico e recursos a fundo perdido das nações já desenvolvidas para os emergentes e lutar por 
recursos para respaldar nações mais vulneráveis, na adaptação frente subida do nível dos oceanos e a desertificação.

No verso consta o quadro detalhado das propostas, de âmbito local a nacional, nomeadas: Município, Estado e União.

CARTA ABERTA DA CIDADE DE SÃO PAULO À COP-21
14ª Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas
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• Adotar nos atuais aterros Caieiras e Pq. S. Rafael a 
experiência de gerar bioeletricidade nos aterros desativados 
Bandeirantes e S. João ou condicionar o biogás e disponibilizar 
na rede pública da Comgas;

• Criar programa de eficiência energética em edifícios da 
administração direta e indireta (Ex: LED);

• Adotar painéis fotovoltaicos nos 17 novos terminais de 
ônibus e implementar em outros prédios públicos.

A 14ª Conferência P+L e Mudanças Climáticas apoia estas propostas de políticas
públicas de mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas

Implementar, efetivamente, com metas e prazos claros, as Políticas Nacional (PNMC), Estadual (PEMC) e Municipal (PMMC) de Mudanças Climáticas 
de modo participativo e inovador e incorporar nas respectivas leis as metas de INDC e adaptação propostas ao UNFCC e as locais / Promover a consci-

entização, educação ambiental, reciclagem e eficiência energética / Fomentar o planejamento familiar e o consumo sustentável.

• Leilões estaduais para fontes eólica/biomassa;

• Fomentar a instalação de caldeiras de alta pressão e conexão 
de usinas de etanol à rede e queima de outras biomassas com 
o bagaço;

• Implementar programa para eficiência energética em 
edifícios da administração direta/indireta;

• Promover a eficiência energética na indústria.

• Lançar leilões Aneel exclusivos, para favorecer fontes 
fotovoltaica, eólica e biomassa (meta: 40% da matriz elétrica 
não hidráulica);

• Adotar o biodiesel B10 e metas até o B20;

• Socorrer o setor de etanol, apoiar o etanol de 2ª geração e 
a alcoolquímica;
 
• Criar taxa de carbono.

MUNICÍPIO ESTADO UNIÃO

ENERGIAS LIMPAS, DESCARBONIZADAS E RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTÁVEL

REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS

HABITAÇÃO DE BAIXA RENDA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

SANEAMENTO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS NATURAIS E AGROPECUÁRIA

• Adotar na licitação de ônibus fontes mais limpas como 
elétrico, híbrido-elétrico, B20, diesel de cana, hidrogênio e 
gás natural;

• Ampliar a rede de trólebus em malha disponível e desativada 
e estabelecer ligação entre terminais do Centro. 

• Implantar trens de passageiros para Campinas, Santos, 
Sorocaba e Taubaté e VLTs em Campinas, Santos e S. José 
dos Campos e outras cidades de maior porte, em parceria com 
as prefeituras.

• Criar mecanismos tributários que favoreçam o etanol (Ex: 
Cide) e o veículo elétrico;

• Adiar a ideia de trem-bala Rio - S. Paulo e aportar mais 
recursos para transporte público sobre trilhos (metrô, trens 
urbanos/interurbanos e VLT).

• Implementar a lei 14723/2008 que requer a reciclagem de 
poda de árvores;

• Implementar mais centrais de triagem semi automatizadas 
além das 4 previstas e um sistema para reciclar também vidro 
plano, “isopor” e lixo eletrônico;

• Reciclar 100% do entulho de construção/demolição

• Celebrar termos de compromisso para reciclagem de vidro 
(frasco e plano), “isopor” e lixo eletrônico e fixar metas futuras 
mais ambiciosas nos outros termos vigentes.

• Criar instrumentos fiscais que favoreçam a reciclagem e 
viabilizem o fim dos lixões;

• Ter metas ambiciosas para coleta e reciclagem de sucata 
eletrônica.

• Incorporar uso de aquecedor solar e uso de materiais de 
construção de menor impacto ambiental como padrão nos 
programas habitacionais.

• Incorporar uso de aquecedor solar e uso de materiais de 
construção de menor impacto ambiental como padrão nos 
programas habitacionais.

• Incorporar uso de aquecedor solar e uso de materiais de 
construção de menor impacto ambiental como padrão nos 
programas habitacionais.

• Aprovar o PL 217/2014 que estabelece a medição individu-
alizada de água em novas edificações;

• Regulamentar/implementar a lei 16174/2015 que obriga 
água de reúso em aplicações urbanas (Ex: lavagem de ruas 
e caminhões de lixo, umectação em terraplenagem, cura de 
concreto, desobstrução de galerias, lamas de perfuração de 
túneis etc.) 

• Universalizar coleta/ tratamento de esgoto na base da 
Sabesp até 2022 e nos demais municípios até 2025;

• Implementar reúso em obras contratadas, nos moldes da lei 
mun. 16174/2015 (S. Paulo);

• Atingir 25% de cobertura vegetal nativa na região do sistema 
Cantareira e bacia PCJ; 

• Conceder créditos fiscais (PIS/COFINS/PASEP) para 
investimentos em saneamento que excedam média recente 
(PLS 95/2015). Estender para cobrir também despesas em 
recuperação de mananciais.

• Criar parque natural na atual APA Capivari-Monos;

• Ter meta de plantio de 200 mil mudas de árvore/ano;

• Criar o Parque dos Búfalos com 1 milhão de m²;

• Reverter as invasões de 32 parques e áreas verdes;

• Cancelar o dec. 54894/2014 que permite ocupar 1/3 de 
áreas verdes e praças com construções públicas.

• Atingir 15% do território continental e marinho com unidades 
de conservação (UCs) de uso integral;

• Zerar o desmatamento líquido de todos os biomas. 
Recompor de vegetação nativa para atingir a extensão exigida 
no Código Florestal até 2030 e recuperar todas pastagens 
degradadas até 2030;

• Estender até 2040 a vegetação nativa em 25% mín. em 
todos mananciais de abastecimento público e manter o 
excedente, quando existente, via novas UCs. Isso deverá incluir 
100% das matas ciliares e nascentes das bacias e com ênfase 
na conectividade de fragmentos; 

• Fomentar a recuperação até 2030 de 20% das áreas 
degradadas com pastos melhorados e sistemas integrados 
agroflorestais;

• Combater o desperdício de alimentos e adotar produtos 
orgânicos e de base agroecológica na merenda escolar, nos 
moldes de lei mun. SP 16140/2015, apoiando produtores 
familiares;

• Criar mosaico de UCs na Mantiqueira, divisa SP/MG 
(parques nacional e estaduais) na região do sistema produtor 
de água Cantareira;

• Atingir 15% do território continental e marinho com unidades 
de conservação de uso integral;

• Zerar o desmatamento líquido de todos os biomas. 
Recompor 24 Mha de vegetação nativa para atingir a extensão 
exigida no Código Florestal e recuperar 30 Mha de pastagens 
degradadas até 2030;

• Estender até 2040 a vegetação nativa até 25% mín. em 
todos mananciais de abastecimento público e manter o 
excedente, quando existente, via novas UCs. Isso deverá incluir 
100% das matas ciliares e nascentes das bacias e com ênfase 
na conectividade de fragmentos; 

• Fomentar a recuperação até 2030 de 30 Mha das 140 Mha 
de áreas degradadas com pastos melhorados e sistemas 
integrados agroflorestais;

• Combater o desperdício de alimentos e adotar produtos orgânicos 
de base agroecológica na merenda escolar, nos moldes de lei mun. 
SP 16140/2015, apoiando produtores familiares;

• Criar mosaico de UCs na Mantiqueira, divisa SP/MG 
(parques nacional e estaduais) na região do sistema produtor 
de água Cantareira;

• Vincular o crédito agropecuário a critérios de sustentabilidade e 
assegurar 5% mín. do próximo Plano Safra para a Agricultura de 
Baixo Carbono, com metas progressivas subsequentes.


