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JUSTIFICATIVA - PL 0488/2019 
O ambientalista paulistano Doutor Paulo Nogueira Neto, faleceu no dia 25 de fevereiro 

de 2019, em São Paulo aos 96 anos de Idade. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela 
Faculdade de Direito da USP, bacharel em História Natural, pela Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras da USP. 

Defendeu Tese de Doutoramento (USP) sobre a arquitetura dos ninhos das abelhas 
sem ferrão e Tese de Livre Docência sobre o comportamento de pombas, rolas e psitacídeos 
silvestres. Foi professor titular da USP e professor emérito do Instituto de Biociências. Era 
especialista em comportamento animal, genética e criação de meliponíneos, ecossistemas 
terrestres e mudanças climáticas e unidades de conservação. 

Com uma lista enorme, de prestação de serviço em defesa do meio ambiente, foi um 
dos fundadores do Departamento de Ecologia Geral do Instituto de Biociências da USP, dirigiu, 
durante 12 anos e meio, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) vinculada ao 
Ministério do Interior e depois ao Ministério do Meio Ambiente e Habitação. Através da SEMA 
criou e estabeleceu três milhões e duzentos mil hectares de 26 Estações e Reservas 
Ecológicas e um milhão e meio de hectares de Áreas de Proteção Ambiental (APAs). Foi 
fundador, primeiro Presidente, Secretário e Membro do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente). Foi um dos dois membros da América Latina na Comissão Brundtland das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que elaborou o relatório conhecido como 
"Nosso Futuro Comum", que deu origem às práticas de desenvolvimento sustentável 
atualmente desenvolvida em todo o mundo. 

Entre outras ocupações foi Secretário de Meio Ambiente do Distrito federal, membro do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo - CONSEMA, Vice-Presidente, por duas 
vezes, do Programa o Homem e a Biosfera (MAB) da UNESCO, membro do Conselho de 
Administração da CETESB, membro do International Advisory Group Pilot Program for the 
Protection of Tropical Rain Forests, foi n presidente da ADEMASP (Associação de Defesa do 
Meio Ambiente) e da Fundação Florestal do Estado de São Paulo e vice-presidente das 
entidades Fundação SOS-Mata Atlântica e Vida Selvagem (WWF) do Brasil. 

Sua atividade profícua como ambientalista rendeu-lhe vários prêmios e condecorações 
tais como: Prêmio Paul Getty, láurea mundial no Campo da Conservação da Natureza, Prêmio 
Duke of Edinburgh da WWF Internacional; Prêmio UNESCO (1999) na categoria Ciência e 
Meio Ambiente; Comenda da Arca Dourada dos Países Baixos, Comenda da Arca Dourada 
dos Países Baixos, Ordem do Ipiranga (Governo de São Paulo); Comenda Alvorada (Governo 
do Distrito Federal); Prêmio Fritz Muller (Assembleia Legislativa de Santa Catarina); Cidadão 
Honorário de Aiuaba (CE), Itanhaém (SP) e do Distrito Federal. 

Nada mais justo homenagear este paulistano ilustre, considerado um dos maiores 
naturalistas do mundo, dando seu nome a um Parque Público de São Paulo. Pelo exposto, 
peço o apoio dos nobres pares para aprovação desta propositura. 
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