
 

Secretaria Geral Parlamentar 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

 

JUSTIFICATIVA - PL 0056/2022 

As mudanças climáticas refletem o maior desafio do nosso tempo. Conforme previsto 
pelos cientistas, mudanças climáticas estão aumentando os eventos extremos em intensidade 
e frequência, a saber: ondas de calor e de frio, secas e enchentes. Neste ritmo em que 
estamos, as emissões de gases de efeito estufa podem representar aumento entre 3,7°C a 
4,8°C na temperatura média global até 2100, conforme estimou em 2014 o Painel 
Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC). 

A previsão para as próximas décadas é a ocorrência destes extremos com muito maior 
frequência, acarretando enormes preocupações com as consequências que estes extremos 
trarão à saúde pública. O Acordo de Paris[1], celebrado em 2015, colocou a meta mundial de 
redução da emissão de gases de efeito estufa para limitar o aumento à 1,5º, no máximo 2°C, 
acima de níveis pré-industriais. Mas até agora muito pouco foi feito mundialmente. 

Os extremos de clima causados pelo aquecimento global geram diversos problemas 
cotidianos para a cidade e seus munícipes, que enfrentam desde sobrecarga e interrupções na 
rede elétrica a escassez hídrica e episódios de enchentes súbitas. 

A seguinte propositura também busca contribuir com as diretrizes da Política Municipal 
de Mudança do Clima instituídas pela Lei Municipal nº 14.933 de 5 de junho de 2009[2], pela 
adoção da Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) proposta pela 
Organização das Nações Unidas, nos termos da Lei 16.817 de 2 de fevereiro de 2018[3] para o 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) como diretriz de 
políticas públicas em âmbito municipal e o Decreto 60.289 de 3 de junho de 2021[4]. 

Pelo exposto conto com o apoio de meus Nobres Pares para a aprovação desta 
importante iniciativa na questão da adaptação que nosso município deve oferecer. 

___________ 

[1] Ver mais em https://cebds.org/o-que-e-o-acordo-de-paris/#.YONkPehKhPY 

[2] Ver mais em https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-
ordinaria/2009/1493/14933/lei-ordinaria-n-14933-2009-institui-a-politica-de-mudanca-do-clima-
no-municipio-de-sao-paulo 

[3] Ver mais em http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16817-de-2-de-fevereiro-
de-2018 

[4] Ver mais em https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-60289-de-3-de-
junho-de-2021 
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