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JUSTIFICATIVA - PL 0736/2019 
Estudos conduzidos pelo Prof. Paulo Saldiva da Faculdade de Medicina da USP e 

publicados em revistas de renome internacional apontam que a poluição do ar é causa de 
cerca de 4600 mortes prematuras e 12% das internações por doenças respiratórias por ano na 
Capital. Também provoca a redução em 1,5 anos na expectativa de vida. 

Por outro lado, o aquecimento global tem causas antrópicas e é a maior ameaça posta 
diante da humanidade, colocando em risco a economia, a própria civilização podendo 
desencadear uma situação de extinção em massa de espécies, com grande prejuízo para a 
biodiversidade do planeta. O enfrentamento desse gravíssimo problema exige ações urgentes 
e de grande amplitude para mitigação e adaptação, no plano global e local. 

No plano local, São Paulo, maior metrópole da América Latina e uma das mais 
poluídas, convive com problemas graves como "ilhas de calor" e ainda sofre com eventos 
climáticos extremos num prenúncio dos efeitos do aquecimento global, possui um amplo 
parque de geradores que vem aumentando em função do maior risco de panes de 
fornecimento de eletricidade agravado pela sempre presente crise hídrica no Centro-Sul. Daí 
ser relevante regulamentar sua instalação e através da criação do cadastro saber quantos 
existem e qual a dimensão dos impactos ambientais gerados e ainda determinar uma linha de 
tempo para o fim da implantação de equipamentos com motor a combustão interna. Esta 
Câmara, numa iniciativa pioneira, determinou, através da Lei 16.802 de 17 de janeiro de 2018, 
a redução anual da emissão gases e material particulado de origem fóssil, sendo que para o 
dióxido de carbono a eliminação será total em 20 anos, para toda a frota de ônibus urbano e 
fretamento, perua escolar, caminhões de lixo e caminhões que prestam serviços à CEASA. 
Esta norma é considerada por especialistas o principal instrumento para a limpeza do ar da 
nossa cidade e está despertando interesse do Legislativo em várias cidades. 

A aprovação desta propositura certamente trará benefícios significantes à qualidade do 
ar, à saúde e à vida. Pelo exposto peço o apoio dos nobres pares." 
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