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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 
TRANSPORTE, TRÂNSITO, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
661/09. 
         Trata-se do Projeto de Lei nº 661/09, de autoria do nobre Vereador Celso 
Jatene, que dispõe sobre a obrigatoriedade da compensação das emissões de Gases 
de Efeito Estufa. 
         A propositura tem como objetivo obrigar as pessoas físicas ou jurídicas, 
responsáveis por eventos realizados em áreas de domínio público, a apresentarem 
laudo com estimativa técnica de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) gerados 
por essas atividades, bem como a promoverem a compensação das emissões com o 
plantio de árvores, a doação de mudas para viveiros públicos ou o pagamento do 
valor pecuniário correspondente. 
         O modelo de produção adotado pelos países em geral, desde o início da 
Revolução Industrial, baseado na queima de combustíveis de origem fóssil, tem 
sido responsável, ao longo dos anos, pelo lançamento contínuo de gases na 
atmosfera, como o dióxido de carbono e o metano que, em grandes quantidades, 
são responsáveis pelo agravamento do efeito estufa e pela elevação das 
temperaturas globais, além de outras conseqüências já preconizadas pela 
comunidade científica mundial. Da mesma forma, outras fontes, como os aterros de 
resíduos e a queima de florestas em diferentes pontos do planeta também 
representam uma parcela significativa de contribuição das emissões nesse 
processo. 
         O Protocolo de Kyoto, firmado em 1997, estabeleceu metas para a redução 
dos níveis de emissões pelos países industrializados, embora alguns dos maiores 
geradores dos Gases do Efeito Estufa não tenham assinado o tratado, o que tem 
dificultado o seu cumprimento. O encontro de Copenhage, em dezembro de 2009, 
representa uma nova tentativa de acordo entre os países para a reavaliação das 
metas, antes que o planeta caminhe para uma situação de irreversibilidade do 
problema e sofra as conseqüências mais pessimistas previstas pelos especialistas. 
         Dessa forma, quanto ao mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana 
e Meio Ambiente manifesta-se FAVORAVELMENTE ao Projeto de Lei, considerando 
que a propositura, juntamente outras iniciativas, tem como intuito contribuir para 
promover a redução das emissões dos Gases de Efeito Estufa, na tentativa de 
prevenir as conseqüências que poderão advir no caso da manutenção dos atuais 
níveis de emissão. 
         A Comissão de Administração Pública, reconhecendo a urgência da 
implementação das medidas propostas para o bem-estar da população e a 
necessidade do estabelecimento dos procedimentos para o efetivo cumprimento das 
ações previstas, nada tem a opor ao projeto e posiciona-se com parecer 
FAVORÁVEL ao Projeto de Lei. 
         Tendo em vista a grande quantidade de eventos promovidos na cidade de 
São Paulo e a necessidade de adequá-los para que possam contribuir para a 
construção de uma cidade ambientalmente saudável, a Comissão de Transporte, 
Trânsito, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia manifesta sua 
posição FAVORÁVEL à proposta apresentada. 
         Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não 
encontra nada a opor, posicionado-se FAVORAVELMENTE ao Projeto de Lei. 
         Sala das Comissões Reunidas, em 
         COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
         Carlos Apolinario (DEM) 
         Chico Macena (PT) 



         José Ferreira dos Santos - Zelão (PT) 
         Juscelino Gadelha (PSDB) 
         COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
         Adolfo Quintas (PSDB) 
         Penna (PV) 
         José Américo (PT) 
         Quito Formiga (PR) 
         COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 
         Ricardo Teixeira (PSDB) 
         Marta Costa (DEM) 
         Atilio Francisco (PRB) 
         Mara Gabrilli (PSDB) 
         Marcelo Aguiar (PSC) 
         COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
         Wadih Mutran (PP) 
         Arselino Tatto (PT) 
         Adilson Amadeu (PTB) 
         Gilson Barreto (PSDB) 
         Floriano Pesaro (PSDB) 
 
 


