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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Exposição de Mo�vos
 

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá�cas (IPCC) aponta para uma tendência
preocupante a médio e longo prazo, associada ao aumento das temperaturas e a mul�plicação de
catástrofes causadas pelas mudanças climá�cas.

Entre os consensos, os especialistas apontam indubitavelmente não só a dimensão antropogênica no
rápido aumento da temperatura média da Terra, mas que parte das consequências dessas mudanças já
são inevitáveis. Isto significa que já viveremos nos próximos anos e décadas os efeitos mais acentuados
das mudanças climá�cas, com a mul�plicação dos chamados “eventos extremos”: inundações bruscas e
inesperadas, ondas de calor mortais, secas prolongadas, tempestades, ciclones, entre outros.

Situações que já vivenciamos nesse verão no Brasil com as inundações na Bahia, São Paulo e a tragédia
em Petrópolis no Rio de Janeiro, bem como a onda de calor que impactou o Rio Grande do Sul
acentuando a seca prolongada que tem gerado fortes perdas para a produção de alimento e a falta de
água em bairros de Porto Alegre. 

Apesar da inevitabilidade de alguns destes processos, é oportuno destacar que alguns cenários
apontados pelo IPCC podem ser evitados.

Os especialistas indicam dois limites: O primeiro é evitar que a temperatura média do planeta ultrapasse
o aumento de 1,5º C. Se nos man�vermos dentro desse limite, sofreremos os efeitos das mudanças numa
frequência maior que a atual, mas conseguiremos evitar alguns dos mais graves. O segundo é, não
conseguindo nos manter dentro do nível de 1,5º C, não ultrapassar 2º C. A par�r de 2º C a recorrência de
eventos extremos se intensifica. O grande problema é que hoje já estamos no nível de 1,2º C. Isto
significa que precisamos agir agora e de forma contundente.

A indústria fóssil, base que sustenta toda produção capitalista, é a principal responsável pela emissão de
gases de efeito estufa. Apenas 20 empresas são responsáveis por um terço de todas as emissões de
carbono, quase todas ligadas diretamente à extração de combus�veis fósseis. Enquanto isso, no nosso
país, o agronegócio e a mineração devastam nossos biomas e derrubam nossas florestas — basta lembrar
que pela primeira vez na história a Amazônia emite mais gás carbônico do que absorve. 

Neste contexto, é fundamental que se  promova a conscien�zação da da sociedade e dos governos sobre
a importância de realizar ações que possam diminuir o agravamento dos impactos das mudanças
climá�cas.

O dia 16 de março já é celebrado como o Dia Nacional de Conscien�zação sobre as Mudanças Climá�cas,
mediante a  Lei nº 12.533/2011.

 
PROJETO DE LEI

Inclui a efeméride Dia de Conscien�zação sobre as mudanças climá�cas no Anexo de lei n°
10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre -, as alterações posteriores, realizado no dia 16 de março.

 

Art. 1° Fica incluído a efeméride Dia da Conscien�zação sobre as Mudanças Climá�cas no Anexo da Lei n°
10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município
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de Porto Alegre -, e alterações posteriores, realizado no dia 16 de março.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 21/02/2022, às
16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0344156 e o código CRC 7E764EEF.
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