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PARECER Nº 1284/2012  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 136/11.  
De autoria do nobre Vereador Celso Jatene, o presente projeto de lei altera a Lei nº 
14887, de 15 de janeiro de 2009.  
O presente projeto de lei inclui representante da Polícia Civil no Conselho Municipal 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como observador especial, com 
direito a voz e sem direito a voto.  
De acordo com o autor, tanto a Policia Civil, quanto a Polícia Florestal e de 
Mananciais, podem autuar, aplicar multas, embargar obras e apreender materiais 
durante uma infração ambiental, razão pela qual entende que a inclusão de 
representante da Polícia Civil no CADES é justa, além de possibilitar que esta 
acompanhe a demanda e as denúncias realizadas, e desta forma agilizar e 
complementar o atendimento necessário.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade da proposta de lei.  
O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é um 
órgão consultivo e deliberativo em questões referentes à preservação, conservação, 
defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural e construído, em todo o 
território do Município de São Paulo. Integrado por 36 (trinta e seis) membros, 
todos com seus respectivos suplentes, sendo 18 (dezoito) do Poder Público e 18 
(dezoito) da Sociedade Civil, garantido, assim, o princípio da paridade.  
Além dos membros supracitados, poderão participar das reuniões do Conselho, na 
qualidade de observadores, com direito a voz e não a voto, 1 (um) representante 
da Guarda Civil Metropolitana e 1 (um) representante da Polícia Militar Ambiental.  
Com a aprovação da presente propositura o Conselho passará a ter representante 
da Polícia Civil como observador, ainda que sem direito a voto, mas com direito a 
voz e sem prejuízo do princípio da paridade.  
A busca de caminhos para um desenvolvimento sustentável passa pela criação de 
mecanismos de conscientização, mudança de hábitos e de comportamentos. Nesse 
sentido foi instituído  
Por este motivo, conclui-se que a proposição em apreço contribuirá de forma 
positiva para a criação de mecanismos de conscientização, mudanças de hábitos e 
de comportamentos, necessários para se alcançar o desenvolvimento sustentável, 
razão pela qual a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
manifesta-se favoravelmente a sua aprovação.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
22/08/2012  
Carlos Neder – PT  
Chico Macena - PT  
Dalton Silvano - PV  
Juscelino Gadelha – PSB- Relator  
Paulo Frange – PTB  
Toninho Paiva - PR  
 


