
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS ENCAMINHADAS 

 

PERGUNTA: Antigamente existia a figura do ponto focal / regional de promoção da Campanha Cidades 

Resilientes. Hoje está concentrado no Governo de SP. Por que não se reativa pontos focais ou 

regionais? 

Resposta Débora Sotto: Acredito que esta pergunta possa ser melhor respondida pelo Tenente 

Lourençon. Mas há várias informações sobre a Campanha disponíveis no site 

http://www.defesacivil.sp.gov.br/cidades-resilientes/  

Resposta Tenente Lourençon: Nessa nova fase da campanha, denominada MCR2030, a Defesa Civil do 

Estado figura como ponto focal centralizado no estado, face à capilaridade que possuímos, apoiando 

os Municípios na iniciativa por intermédio das nossas 19 Coordenadorias Regionais de Proteção e 

Defesa Civil. Adicionalmente, foi criada a figura do ponto focal municipal. Atualmente contamos com 

a adesão de 480 municípios na campanha, dos quais 362 já fizeram a indicação do seu ponto focal. 

 

PERGUNTA: Não é possível se fazer uma resenha do AR6 IPCC e enviar para os gestores de Cidades 

Resilientes? Muitos não têm acesso. 

Resposta Debora Sotto: Para o primeiro relatório parcial (AR6 WGI), há um resumo produzido pelo 

Observatório do Clima disponível em: https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/08/OC-IPCC-

AR6-FACTSHEET_FINAL.pdf . Vale a pena seguir as publicações do Observatório do Clima, porque é 

bem provável que eles disponibilizem versões em português dos sumários do 6º Relatório.   

O IPCC também publicou “headline statements”, sumários para tomadores de decisão para os 3 

relatórios parciais do AR 6, e um relatório síntese. Todos esses documentos estão disponíveis, em 

inglês no site: https://www.ipcc.ch/  

 

PERGUNTA: como compatibilizar a necessidade de prevenção de riscos e as recentes flexibilizações 

propostas pelo governo federal para o licenciamento ambiental? 

Resposta Debora Sotto: Esta é uma pergunta bastante complexa e que não tem uma resposta fácil. 

Um dos princípios norteadores do licenciamento ambiental é o princípio da prevenção, que visa 

justamente minimizar (prevenir) os riscos ao meio ambiente que possam decorrer de obras e 

atividades econômicas potencialmente degradadoras, bem como mitigar os danos que eventualmente 

decorram dessas atividades, no próprio território ou em áreas próximas, neste último caso por meio 

do instrumento da compensação. A dita “flexibilização” do licenciamento ambiental, a meu ver, vai na 

contramão do princípio da prevenção e sobrepõe interesses econômicos à proteção e preservação do 

meio ambiente e à segurança e bem-estar da população. As medidas de flexibilização do licenciamento 

ambiental são, portanto de constitucionalidade duvidosa, porque se chocam com o disposto no artigo 

225, §1º, inciso IV da Constituição Federal.  

 

PERGUNTA: Como garantir o desenvolvimento urbano com as restrições fiscais vigentes e que afetam 

o pacto federativo e não permitem que o governo local possa cumprir seu papel? 

Resposta Debora Sotto: A concentração das receitas tributárias pela União Federal e as restrições 

fiscais decorrentes do teto de gastos de fato opõem limitações e obstáculos significativos aos governos 
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locais. A esse respeito, recomendo a leitura das publicações do projeto Pacto Federativo: Municípios 

para a Agenda 2030, desenvolvido em conjunto pelo IDS, ICLEI, Instituto Ethos, IEA USP Cidades Globais 

e Programa Cidades Sustentáveis (https://www.idsbrasil.org/noticias/pacto-federativo-para-agenda-

2030-acompanhe-os-conteudos-produzidos-a-partir-dos-debates-com-especialistas/), bem como das 

Propostas lançadas pelo Projeto para rediscussão do Pacto Federativo em abril deste ano 

(https://www.idsbrasil.org/wp-

content/uploads/2022/04/Pacto_Federativo_PublicacaoCompleta2022.pdf ).  

 

PERGUNTA: Como lidar com a especulação imobiliária que acaba "estimulando" a construção de 

"submoradias" em áreas de risco? 

Resposta Debora Sotto: É preciso ponderar primeiramente que há também moradias de classe média 

e classe média alta construídas em áreas de risco, sobretudo em áreas de alto valor paisagístico, como 

em instâncias turísticas e no litoral. Feita essa observação, a ineficiência ou mesmo inexistência de 

políticas habitacionais inclusivas, aliada à fiscalização deficiente do parcelamento do solo pelo Poder 

Público e à especulação imobiliária, que mantém vazios imóveis bem localizados e servidos de 

infraestrutura à espera de uma oportunidade de investimento como medida de maximização de lucro, 

são alguns dos fatores que concorrem para a ocupação de áreas de risco pela população de baixa 

renda. A questão é complexa, e as estratégias de enfrentamento dependem da coordenação de ações 

e políticas “multinível”, ou seja, congregando esforços da União, do Estado e do Município, com 

participação dos demais atores da sustentabilidade, ou seja, setor privado, academia e sociedade civil. 

No caso específico da retenção de imóveis em especulação, a Constituição Federal e o Estatuto da 

Cidade contemplam um conjunto de instrumentos voltados a constranger os proprietários de imóveis 

não-utilizados, subutilizados ou não-construídos a dar a esses imóveis a devida destinação (adequada 

às diretrizes do Plano Diretor, em cumprimento à função social da propriedade), mediante uma 

notificação para parcelamento, uso ou edificação compulsórios (PEUC). Se inerte, o proprietário 

notificado sofrerá a incidência do IPTU progressivo no tempo e, ao final de um período de 5 anos de 

tributação progressiva, poderá ter seu imóvel expropriado, com indenização paga por meio de títulos 

da dívida pública municipal. Para saber mais sobre o PEUC, recomendo a leitura do Relatório Anual da 

Coordenadoria de Controle da Função Social da Propriedade da Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento da Prefeitura de São Paulo, disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/licenciamento/RELATORIO%20ANUAL_

f_%202021.pdf . Outra referência importante é a Publicação da Série Pensando o Direito, coordenada 

pela profa. Rosana Denaldi da UFABC, disponível em: http://pensando.mj.gov.br/publicacoes/?filter-

name=peuc . 

 

PERGUNTA: em outras áreas temos forte incentivo à participação social (por exemplo CMS, CONSEGs, 

CONDEMA) qual incentivo (concreto, real ou legal) há à participação social em Defesa Civil? 

Resposta Debora Sotto: A participação social é uma diretriz da PNPDEC (Lei 12.608/2012, artigo 4º, 

inciso VI). Em âmbito local, compete aos Municípios estimular a participação de entidades privadas, 

associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de 

classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários 

para atuação conjunta com as comunidades apoiadas (artigo 8º, inciso XV). Apesar das disposições 

legais, é certo que a participação social é um dos grandes “gargalos” para o fortalecimento da PNPDEC. 

É preciso atuar para engajar a população em todas as fases da política pública de proteção e defesa 
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civil, desde a sua elaboração, passando pela implementação, monitoramento e avaliação. Um dos 

possíveis caminhos para ampliar a participação social no âmbito da PNPDEC seria avançar no 

desenvolvimento dos Planos Municipais de Redução de Riscos de Desastres, ainda pouco difundidos 

no país. Estes planos devem ser construídos mediante ampla participação popular, ou seja, com a 

aplicação dos instrumentos e procedimentos de Gestão Democrática das Cidades previstos no Estatuto 

da Cidade. Recomendo a leitura do PMRR de Franco da Rocha, elaborado com suporte da UFABC. O 

material completo está disponível em: 

https://www.francodarocha.sp.gov.br/franco/artigo/campanha/10605  

 

Resposta Tenente Lourençon: Na estrutura dos Sistemas de Proteção e Defesa Civil existe a 

possibilidade de criação de Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC). Eles devem ser criados pelo 

Município, recomendando-se que, para cada área de risco existente, seja criado um NUPDEC. Nele, a 

comunidade local participa de forma ativa nos processos de gestão de risco e desastre, que envolvem 

ações educativas, de comunicação, treinamento, entre outras, com o objetivo de fortalecer a 

capacidade de autoproteção da população, com base no princípio de que "nenhum governo tem 

capacidade para solucionar todos os problemas que possam afetar a comunidade". 
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