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Os impactos causados pela ação humana ao meio ambiente afetam o planeta de várias 

formas. Consumo, mineração, descarte inadequado de lixo, desmatamento em áreas florestais 
e urbanas, poluição do ar e das águas são alguns dos impactos que afetam direta e 
indiretamente não só a fauna e flora de nossa cidade, mas também o nosso modo de vida e 
nossa saúde. 

Rios poluídos, construções em áreas de mananciais diminuem o potencial hídrico de 
nossa cidade. Como consequência pudemos ver a seca enfrentada pela cidade e região nos 
anos de 2014, 2015 e 2016. 

A diminuição do coeficiente arbóreo nas calçadas e canteiros de ruas e avenidas estão 
diretamente relacionadas com a sensação de bem estar da população, temperatura e 
qualidade do ar da cidade. 

O descarte inadequado do lixo em vias públicas, córregos e rios da cidade é outro 
problema recorrente na cidade de São Paulo. 

Todos esses problemas não estão apenas relacionados com a deficiência nos serviços 
públicos prestados, mas também pela falta de consciência ambiental da população. Porém 
cabe ao poder público a criação de ações de conscientização para que em parceria com a 
população enfrente o desafio que é transformar a nossa sociedade atual em uma sociedade 
sustentável, com foco na manutenção do meio ambiente e consequentemente a manutenção 
da nossa sociedade humana. 

Dado o exposto, o foco desse projeto de lei é desenvolver consciência ambiental no 
Cidadão paulistano desde sua formação. Utilizando-se da ferramenta escolar, este projeto 
propõe a criação da Semana da Consciência Ambiental nas escolas de São Paulo, onde 
durante uma semana, as escolas irão preparar atividades escolares voltadas para o meio 
ambiente, como plantio de árvores no bairro onde a escola está inserida, palestras, gincanas, 
olimpíadas entre as escolas, todas essas atividades voltadas ao tema meio ambiente. Além 
das atividades internas será indicado para as escolas a realização de visitas à instituições 
responsáveis por projetos ambientais, aterros, companhias de esgoto, companhia de 
recolhimento de lixo, e outras companhias que realizem atividade ambiental. 

De modo a proporcionar informações que desenvolvam a capacidade crítica e 
consciência ambiental de crianças, jovens e consequentemente seus responsáveis que com 
eles residem, apresentamos o projeto. 
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