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MENSAGEM Nº 101 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que 

“DISPÕE SOBRE O MANIFESTO DE RECONHECIMENTO À EMERGÊNCIA 

CLIMÁTICA GLOBAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”, para apreciação desta casa. 

A presente proposição é motivada pelo 

crescimento exponencial das alterações climáticas globais como indício de uma crise 

emergencial, cujas consequências representam uma série de problemas ao equilíbrio da vida 

humana no planeta e à plena existência dos seres vivos, e que, humanidade, como um todo, já 

estivesse em estado de emergência climática. Portanto, faz-se necessária legislação própria 

acerca deste tema.  

 O "Relatório Especial do IPCC assinala sobre a 

possibilidade de aquecimento global acima de 1,5ºC" e, que até 2030, deve-se procurar reduzir 

os efeitos de uma catástrofe a partir da mudança do clima, a fim de não exceder 1,5ºC, o que 

significaria pôr em risco a própria habitabilidade do planeta terra.  

 Este Projeto de Lei justifica-se, também, em 

virtude do aumento significativo do nível do mar, bem como as intempéries do tempo causadas 

por tempestades, como tufões, furacões, tornados, tsunamis, dentre outros cataclismas, devidos 

às mudanças climáticas, gerando um risco iminente às pessoas que vivem não só em zonas 

costeiras como em outras áreas suscetíveis de ocorrerem, as quais impactam de sobremaneira às 

comunidades e os municípes de São Leopoldo, que têm como direitos fundamentais o acesso à 

alimentação, educação, saúde e moradia adequadas, o acesso à água, ar e terras despoluídas, e 

que não sejam uma ameaça à saúde pública. 

Há a necessidade de se acrescentar neste rol de 

justificativas, a importância da preservação das nossas áreas de florestas, em especial, a Unidade 

de Conservação Parque Banhado Imperatriz Leopoldina como um importante aparelho de 

captura e fixação de carbono em pleno limite urbano. 

Vale referir que o Programa Internacional de 

Cooperação Urbana (IUC), traçou uma estimativa quanto à implementação de medidas de baixo 

carbono nas cidades que  poderá gerar 87 milhões de empregos até 2030, em setores como 

energia limpa e transporte público, somando-se ao reconhecimento firmado no Acordo de Paris 

(2015) sobre a iniciativa de governos locais como participantes fundamentais para fomentar 

ações transformadoras e inovadoras no contexto de enfrentamento às mudanças climáticas, com 

objetivo de alcançar neutralidade climática até 2050 por meio de cooperação multinível. 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador Rogel da Silva Correa 

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  
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 A partir desta normativa o Município de São 

Leopoldo, também, estará colaborando e incentivando com o “Pacto Global de Prefeitos pelo 

Clima e a Energia”, ao unir forças juntamente forças as mais de 10 mil cidades de 132 países 

engajados na promoção de sociedades eco-sustentáveis e de baixo carbono, c,p.e., o 

compromisso existente, também, através de ações e políticas que visam estratégias de 

desenvolvimento de baixa emissão de carbono, como no evento “Eu vou de Bike” (bimestral), 

Semana do Meio Ambiente (anual), Programa de Arborização Urbana, Programa de Educação 

Ambiental “São Leo + Verde”, oficinas de compostagem / PLANCS / reciclagem, Programa de 

Proteção aos Diques, Projeto de “Olho no Olho D’água”, Projeto Pró-Arroios, Trilha Urbana, 

Trilha “#partiu base ecológica”, Cursos de Arborização Urbana, Oficina de Ecobag sem 

Costura, Tarde no Museu do Rio, Projeto Ecocine, Programa de Formação de Jovens 

Embaixadores de Justiça Climática, Trilha Ecológica para Mulheres, Programa de Doação de 

Mudas do Viveiro Municipal, Fórum dos Arroios, Sarau do Rio, Observatório de Mudanças 

Climáticas - OMCLIM, entre outros. 

 É mister ressaltar que o Município de São 

Leopoldo vem envidando esforços e medidas, sobre este aspecto das emergências climáticas, 

visando acelerar ações e planos climáticos, aliado ao constante esforço ambiental municipal 

geral, bem como as iniciativas locais, em especial, o “Observatório de Mudanças Climáticas – 

OMCLIM”, instituído pelo Decreto Municipal n.º 9.981, de 04 de novembro de 2021, o qual 

vem analisando e quantificando os riscos que expõem nossa vulnerabilidade frente a essas 

mudanças e exigem medidas de resiliência, mitigação e adaptação no sentido de sensibilização 

da sociedade sobre o tema das mudanças climáticas. 

 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto. 

 

São Leopoldo, 06 de julho de 2022. 

 

 

 

 

                                                                                   ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                 PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

                   

 

 Dispõe sobre o manifesto de reconhecimento 

à emergência climática global, e dá outras providências. 
 

 

Art. 1º. Fica instituído o Estado de Emergência Climática Global prejudicial a vida no planeta.  

 

§ 1º. Ao reconhecer a emergência climática global o município de São Leopoldo se une a um 

movimento internacional com mais de 1.000 jurisdições, em 18 países, declarando emergência 

climática para que se mantenha um clima seguro.  

 

§ 2º. Para fins desta Lei, considera-se clima seguro aquele que permite a sobrevivência e a 

prosperidade de gerações, comunidades e ecossistemas presentes e futuros.  

 

Art. 2º. Fica determinado que a sociedade civil deve ser incluída nos debates municipais, sobre 

a transição para uma economia circular no planejamento e implementação local de políticas 

públicas para mitigação e adaptação à mudança climática, por meio de mecanismos de 

participação pública, especialmente na atuação do Observatório de Mudanças Climáticas 

(OMCLIM). 

 

§ 1º. O município compromete-se a enviar carta-convite para a representação de movimentos de 

juventude pelo clima em sua estrutura.  

 

§ 2º. Fica determinado que as políticas públicas iniciadas no processo de resposta à emergência 

climática devem priorizar as comunidades vulneráveis, bem como comunidades históricas e 

desproporcionalmente impactadas por injustiças ambientais. 

 

Art. 3º. Fica determinado que os gestores públicos de São Leopoldo empenharão esforços além 

dos usuais, para realizar uma transição justa a fim de alcançar um futuro que neutralize as 

emissões de carbono até 2050. 

 

§ 1º. As ações de esforços devem constar no plano local de ação climática estabelecendo metas 

de progressão, projetos e diretrizes para o atingimento da neutralidade climática a ser entregue 

em 2023. 

 

§ 2º.  Para fins dessa Lei, considera-se que neutralidade de emissões de carbono consiste em 

zerar o saldo líquido anual de emissões antropogênicas de gás carbônico ou carbono 

equivalente, sendo que para cada tonelada de gás carbônico emitida é compensada com uma 

quantidade equivalente de gás carbônico ou carbono equivalente removida da atmosfera. 

 

§ 3º. A substituição conceitual nas emissões de gás carbônico por carbono equivalente é 

permitida, uma vez que existe relação com os demais gases que não possuem carbono na sua 

composição química, mas também causam aumento no aquecimento global, como óxido nitroso 

(N₂O) e os óxidos de enxofre (SOx). 

 

Art. 4º. Ficam adotadas as recomendações de neutralidade climática do Observatório de 

Mudanças Climáticas – OMCLIM, do Município de São Leopoldo.  

 

Art. 5º. Fica determinado o compromisso do Município em incluir nas próximas revisões do 

Plano Diretor do Município e demais instrumentos de gestão da cidade referências ao Plano 

Local de Ação Climática.  
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Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ........................ 

 


