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As mudanças climáticas refletem o maior desafio do nosso tempo. Neste ritmo em que 
estamos, as emissões de gases de efeito estufa podem representar aumento entre 3,7°C a 
4,8°C na temperatura média global até 2100, conforme estimou em 2014 o Painel 
Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC). O quinto relatório desse mesmo órgão, 
já afirmou, em setembro de 2013: 

a ciência agora mostra com 95% de certeza que a atividade humana é a causa 
dominante do aquecimento observado desde meados do século XX. O relatório confirma que o 
aquecimento no sistema climático é inequívoco com muitas das mudanças observadas sem 
precedentes nos últimos decênios ou milênios: aquecimento da atmosfera e do oceano, 
diminuição da neve e do gelo, elevação do nível do mar e concentrações crescentes dos gases 
de efeito estufa. 

IPCC, Climate Change 2013. The Physical Science Basis. 

Sendo os seres humanos os principais responsáveis pelas mudanças climáticas, 
precisamos também ser os agentes de mudança que garanta a existência de todos seres que 
habitam esse planeta. O Acordo de Paris[1], celebrado em 2015, colocou a meta mundial de 
redução da emissão de gases de efeito estufa para limitar o aumento à 1,5º, no máximo 2°C, 
acima de níveis pré-industriais. Mas até agora muito pouco foi feito mundialmente. 

Por conta disso, em 20 de setembro de 2019, em mais de 150 países do mundo[2], 
milhares de pessoas se reuniram nas ruas pela Greve Global pelo Clima[3]. 

A Greve foi impulsionada por movimentos jovens como o Fridays for Future e por 
jovens ativistas como Greta Thunberg mundialmente, Artemisa Xakriabá[4] e Odenilze 
Ramos[5] no Brasil. A Greve Global pelo Clima simboliza a materialização da luta contra as 
mudanças climáticas e busca cobrar ações concretas dos governos internacionais, federais, 
estaduais e municipais. Em São Paulo, a mobilização levou milhares à Paulista reunindo todas 
as gerações em uma grande demonstração de solidariedade intergeracional e o desejo de 
mudança. 

Para celebrar esse dia de luta pela natureza e pelos seres vivos, peço a colaboração 
dos Vereadores dessa Casa para aprovação do presente projeto de lei. 

_____________ 

[1] https://cebds.org/o-que-e-o-acordo-de-paris/#.YONkPehKhPY 

[2] https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/20/manifestantes-protestam-em-
greve-global-pelo-clima-nesta-sexta.ghtml 

[3] https://www.nytimes.com/2019/09/20/climate/global-climate-strike.html 

[4] https://www.modefica.com.br/jovens-ativistas-alem-greta/#11 

[5] https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/09/quem-sao-jovens-
lideres-da-greve-pelo-clima-no-brasil" 
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