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São Paulo, 08 de maio de 2007. 

 
Memo no 0320/2007 

26o GV 

 
Senhor Presidente, 
 
 
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Estudos criada para avaliar o impacto 
ambiental causado pelo aquecimento global na cidade de São Paulo, venho à presença de Vossa 
Excelência, expor o que segue: 
 
É evidente que o aquecimento de nosso planeta é uma problemática que terá que ser discutida 
com vistas a ações concretas que objetivem a minimização das emissões de carbono, e para 
tanto, todas as iniciativas, tanto as planetárias como as locais são de extrema importância. 
 
À Câmara municipal caberá propor diretrizes para que nosso município minimize essas 
emissões, bem como políticas que visem à sensibilização dos mais diversos setores da 
sociedade para que caminhemos rumo a uma sociedade mais saudável e sustentável. 
 
Para tanto, é preciso que esta Edilidade seja um modelo de gestão que adote rotinas que 
rumem para uma administração sustentável.  
 
Em contato com a coordenação da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) desta 
Casa, fomos informados que algumas ações já estão sendo efetuadas: a coleta seletiva, que 
encaminha os resíduos para a COOPERE (cooperativa que no início de seus trabalhos contava 
com aproximadamente 15 cooperados e atualmente conta com 100), a inserção da coleta de 
pilhas e baterias, a adequação da iluminação do Edifício, a troca das torneiras (agora com 
temporizadores) nos banheiros dos corredores, a inserção de item que obriga a locação de 
carros com a tecnologia FLEX, a troca dos antigos elevadores que consumiam muito mais 
energia e início de processo com vistas à adoção de papel reciclado nas rotinas administrativas. 
 
Fomos informados ainda que a A3P está programando para o dia 5 de junho, Dia do Meio 
Ambiente, o lançamento das campanhas de redução do uso de copos descartáveis e de uso 
racional de água e energia elétrica, com vistas à sensibilização dos funcionários da Casa. 
 
No intuito de contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos gostaria de propor algumas 
medidas de curto, médio e longo prazo. 
 
A curto prazo: 

• A readequação da iluminação do Salão Nobre, que hoje conta com 6 lustres com 
capacidade para 117 lâmpadas cada. Totalizando 702 bocais (apenas nos lustres 
maiores) com lâmpadas incandescentes. 

• Plantio de árvores no território da Câmara, dentro do possível. 
• Finalização do processo para a compra de papel reciclado. 
• Troca das torneiras que ainda não contam com temporizadores, inclusive a dos 

gabinetes. 
 
Com estas ações comemoraríamos o Dia do Meio Ambiente divulgando que esta Casa de Leis 
prima por uma gestão em consonância com as questões ambientais e é exemplo aos munícipes 
de nossa cidade. 
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Quanto às ações com maior prazo: 

• Viabilizar a destinação correta das lâmpadas em desuso; 
• Inserção de “compras verdes”, ou seja, adoção de critérios para a aquisição de materiais 

que, atestadamente, estejam em consonância com a preocupação de preservação do 
meio ambiente; 

• Readequação de espaços que contribuam para um melhor ambiente como, por exemplo: 
jardins na “sacada” do terceiro e no décimo quarto andar onde se encontra o heliponto, 
a exemplo do prédio onde está instalada a sede oficial da Prefeitura; 

• Vistoria nos departamentos e gabinetes da Casa com o objetivo de orientar quanto ao 
uso correto dos ares condicionados; 

• Contato com a Sabesp para que funcionários, em especial os da manutenção, participem 
do curso “Caça Vazamentos”, promovido pela referida instituição, e viabilizem vistoria 
em toda a Edilidade com vistas a detectar e sanar possíveis vazamentos de água no 
Edifício. 

 
Por último, gostaríamos de parabenizar a Agenda Ambiental desta Câmara, bem como a todos 
os departamentos que já iniciaram ações no sentido de otimizar o uso de recursos naturais. 
 
Cumprimento a Mesa Diretora pela adesão a Agenda Ambiental e salientamos ainda que todas 
as sugestões, ora apresentadas, vêm no sentido de somar esforços para que esta Casa se torne 
um exemplo de ações concretas e corretas, tanto política como ambientalmente. 
 
Sem mais,  
 

Atenciosamente, 

 
Gilberto Natalini 

Vereador PSDB/SP 
 
Exmo. Sr.  
Antonio Carlos Rodrigues 
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 
 

 
 
 

Imprima somente o necessário. Reduza, recicle, reutilize! 
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