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Considerando, que as ocupações irregulares avançam cada vez mais nas áreas de 

manancial, nas margens das represas de Guarapiranga, Billings e Serra da Cantareira, 
agravando a saúde ambiental da cidade e dos moradores, piorando a qualidade do ar em 
função da perda de áreas verdes, além de e diminuir a disponibilidade e qualidade da água, 
levando ao agravamento da crise hídrica e dos problemas derivados das mudanças climáticas. 

Considerando que as ações municipais de fiscalização contra construções e 
parcelamentos irregulares se baseiam nos procedimentos determinados na Ordem Interna no 
03/PREF-G/2008 (OI 03/08). 

Considerando que a OI 03/08 estabelece procedimentos e atribui competências às 
Prefeituras Regionais e à Secretaria do Verde e Meio Ambiente o que, por serem órgãos 
distintos, gera ações não padronizadas ou mesmo inações nos diferentes Comitês locais. 

Considerando que os Comunicados de Orientação lavrados pelos GCMs Ambientais, 
por não possuírem valor de notificação inicial de construção irregular, demandam ação 
imediata por parte da Prefeitura Regional e/ou SVMA. 

Considerando que a GCM Ambiental atua hoje na ronda destas áreas, detectando 
novas invasões de áreas particulares e públicas, na demarcação de lotes, e inicio de obra, 
entre outros crimes ambientais, porém, como não possuem poder de fiscalização propriamente 
dito, são obrigados a oficiar as Prefeituras Regionais e a Secretária do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA). Estes órgãos, já sobrecarregados e com número escasso de técnicos para 
atender toda a demanda, a partir das notificações, trabalham com agendamento de vistorias. 
Com isso, dado à velocidade do avanço das ocupações, na maioria das vezes, quando os 
órgãos fiscalizadores vão ao local, as construções novas estão concluídas e os aspectos 
ambientais já foram comprometidos. 

Não bastasse isso, ainda há o conflito de competências entre SVMA e as prefeituras 
regionais, o que agrava ainda mais a demora na solução das ocupações irregulares. 

Nesse sentido busca, a presente propositura, dar à GCM poder de fiscalização, nos 
moldes da PM ambiental, a fim de agilizar as ações das prefeituras, através da criação de um 
Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental integrado, onde as atribuições, papéis e 
competências dos diferentes órgãos se complementem, gerando eficiência, eficácia e 
efetividade na luta contra os crimes ambientais e ocupações irregulares das áreas verdes e de 
mananciais. 

Por tudo quanto exposto, objetivando à preservação da qualidade do ar, da água e 
saúde dos paulistanos, espero contar com o apoio dos meus nobres pares, para a aprovação 
do presente Projeto de Lei. 
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