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INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 
Ao Excelentíssimo Senhor 

Dr. MÁRIO COVAS 
DD. Governador do Estado de São Paulo 
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O Homem ainda é o recurso mais importante da 
· Natureza. Mas ele não pode se voltar contra a própria 
Natureza e contra o seu próprio espaço. 

Pronunciamento do ex-presidente José Sarney em 
03 de junho de 1985, no Palácio do Planalto. 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

A Sociedade Ecológica Amigos de Embu, a primeira criada no Brasil a defender o Meio Ambiente, 

vem à sua presença para erguer seu veemente protesto contra a revogação ou qualquer modificação 

da Lei de Proteção de Mananciais da Grande São Paulo, como entendem e querem interesseiros, diante 

da proposta de revisão contida no Decreto nº 40.225, de 27 de julho de 1995. 

Por quê? 

1. porque tal legislação ainda é a única capaz de garantir água a São Paulo, que já se encontra sob o 

terrível flagelo da sua falta e das dificuldades em obtê-la; 

2. porque o mundo todo, não só São Paulo, está sujeito à iminente e catastrófica ameaça da falta de 

água nos próximos anos, 20 ou 25, não mais; 

3. porque é preciso desmascarar as ocultas e escusas intenções, como também repelir as fortes 

pressões dos /obbíes de quantos desrespeitaram e desrespeitam a Lei de Proteção dos 

Mananciais, ansiosos todos, agora, por criar outra lei que legalize o ilegal e sacrílego dos seus 

atos, sejam eles: 
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• industriais, empresários, comerciantes preocupados só com os ganhos imediatos; 

• prefeitos, interessados em implantar indústrias que lhes aumentem o ICM; e 

• moradores que invadiram áreas protegidas pela Lei e áreas de risco. 

Por que a Lei? 

Para garantir a água de São Paulo! 

Ao ser criada, nos longínqüos idos de 1976, a intenção única, o mote principal, foi a garantia do 

abastecimento de água para a Grande São Paulo até o ano 2.000, pelo menos. 

Quando tudo indicava que São Paulo cresceria harmoniosamente rumo a leste, ela seria suficiente 

para garantir o uso real das áreas de mananciais e propiciar a São Paulo toda a água de que necessitasse 

e, também, ar puro e ambiente saudável, oriundos do entorno ecologicamente equilibrado. 

Passados 20 anos, a Lei não só não foi cumprida, como tentam derrubá-la sob o falso pretexto de 

que precisa ser modificada, se não revogada. 

Modificar? Por quê? 

Não há o que modificar na Lei, senão exigir-lhe o cumprimento, torná-la mais eficiente talvez e 

mais rigorosa contra os que a desrespeitaram, esses que hoje mascaram suas intenções ao proporem 

a criação de novos instrumentos de preservação 'dos mananciais, quando, na verdade, querem 

enterrá-la, substituindo-a por outros instrumentos, outra Lei que legalize seus atos ilegais e 

vandálicos. 

Propomos 

1. que a Lei de Proteção dos Mananciais seja conservada sem alterações; 

2. que se lhe acrescentem, no entanto, dispositivos que a tornem mais eficiente e rigorosamente cumprida; 
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3. que toda e qualquer alteração efetuada nas áreas protegidas seja corrigida; as áreas desmatadas 

sejam reflorestadas com espécies nativas e heterogêneas da Mata Atlântica; as matas ciliares, 

restituídas; os parques metropolitanos criados com a introdução da microfauna e avefauna; os 

lagos com peixes, cuidando-se também de implantar o lazer, como as trilhas para observação de 

aves livres, em vôo, por exemplo; 

4. que os Municípios cobertos pela Lei estruturem seu desenvolvimento tendo em vista o Meio 

Ambiente, sem ficarem a disputar empreendimentos industriais, comerciais, minerais etc., que 

fatalmente lhe causam danos; 

5. que tais Municípios recebam em troca, dos Poderes Superiores, a justa retribuição pela água, pelo 

ar puro, pelo lazer que possam oferecer; 

6. que as infrações ocorridas antes do advento da Lei, isto é, antes de 1976, sejam anistiadas, não 

porém os infratores que a violaram durante sua vigência, ainda que se lhes seja garantido amplo 

direito de defesa; 

7. que os moradores carentes e sem recursos que invadiram áreas protegidas por Lei ou que se 

instalaram preca riamente em áreas de risco recebam um tratamento especial. A Sociedade Ecológica 

Amigos de Embu apóia antecipadamente os ponderados critérios que Vossa Excelência adotar 

para a solução deste problema. 

A SEAE, sem fins lucrativos mas com a riqueza do entusiasmo de dos seus membros, foi a primeira 

criada no Brasil a defender o Meio Ambiente, desde as lutas, por exemplo, contra ai nsta lação do aeroporto 

supersônico em Caucaia, em plena e toda poderosa ditadura militar, até outras campanhas memoráveis, 

que lhe grangearam renome internacional. 

Hoje, lamenta profundamente o desrespeito à Lei de Proteção dos Mananciais que provocou a 

degradação de toda a Bacia do Guarapiranga em que se inclui sua querida e histórica Estância de Embu, 

Terra das Artes e Capital da Ecologia, herança gloriosa do aldeamento indígena do velho M'Boy. Por 

isso se levanta, mais uma vez, e busca o apoio de outros municípios e Entidades Ecológicas, para 

debelarem juntos a ameaça que paira sobre suas terras e seus mananciais, em defesa da Lei em vigor. 
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Confiantes na atuação de Vossa Excelência, administrador competente, de visão larga e bem 

informado, esperamos que nos apóie na consecução deste pleito e assuma este papel de patrono e 

defensor dos interesses não apenas nossos, mas de toda São Paulo. 

Sociedade Ecológica Amigos de Embu 

rquiteto e ecologista 

advogado 

sou reiro 
administrador de e~preL e empresário 
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Laura Rodrigues, sócia 7 
artista plástica 

Antonio Rodrigues Jr., vice-presidente 
empresário e ecqlogista 

Marina Hiroko HaseasC:: 
administradora de empresa 
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contabilista e adm~mpresa 

Edith Gillon, sócia 
relações públicas 
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