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Após proibição, prefeitura de SP quer assumir licenciamentos 

Diante de decisão do Tribunal de Justiça (TJ), a prefeitura de São Paulo está 

proibida de fazer novos licenciamentos de grandes obras na capital. De acordo 

com o jornal O Estado de S. Paulo, a ação contesta convênios dos governos 

municipais com o Estado, em vigor desde 2001. Porém, o prefeito da capital 

Fernando Haddad afirmou que todos os municípios serão afetados com a ação 

e que cabe à Companhia de Tecnologia e Saneamento Básico (Cetesb) tomar 

decisão de assumir ou delegar os licenciamentos. 

“Nós queremos a delegação, queremos continuar licenciando, mas depende, 

de acordo com a decisão do TJ, do Estado. O Estado é que tem que se 

manifestar sobre o assunto. Ele pode assumir todo o licenciamento, então a 

Cetesb teria que fazer todos os licenciamentos do Estado de são Paulo, ou 

delegar para cada prefeito de acordo com as regras da lei federal que rege a 

matéria”, disse Haddad nesta quinta-feira. 

A secretaria do Verde e Meio Ambiente já paralisou pelo menos três obras, 

entre elas a construção de 14 Centros de Ensino Unificados (CEUS), de 

piscinões e corredores de ônibus, além dos estádios do Corinthians, em 

Itaquera, na zona leste, e o do Palmeiras, na Barra-Funda, zona oeste de São 

Paulo. 

A Cetesb é a favor da descentralização das licenças, uma vez que esta 

agência não consegue fiscalizar todas as obras. Haddad, porém, não disse se 

a prefeitura irá recorrer da decisão e voltou a falar que é preciso que o Estado 

tome uma atitude. 

“Converso com o secretário do Meio Ambiente do Estado há quatro meses. Ele 

está ciente do problema. Não há mais o que fazer, tem que tomar uma decisão. 

Todos os prefeitos querem assumir, sobretudo os que têm capacidade de 

licenciar, porque agiliza os processos. Se a Cestesb for fazer tudo no Estado 

todos os prazos vão ficar comprimidos”, disse. 



 

 

Destaques: Haddad defende administração municipal para a emissão de licenças 

ambientais e cobra o Estado 

O prefeito Fernando Haddad saiu em defesa da administração municipal para a emissão de 

licenças ambientais que possam autorizar a construção de obras na cidade. De acordo com 

decisão do Tribunal de Justiça, a Prefeitura está proibida de fazer o procedimento. Haddad 

cobrou uma posição do Governo do Estado sobre o tema. Ele diz que o estado pode assumir 

todo o licenciamento, designando o trabalho à Cetesb,  ou delegar a cada prefeito. 

 

http://www2.boxnet.com.br/pmsp/Visualizacao/RadioTv.aspx?IdClipping=27862285&IdEmpre

saMesa=&TipoClipping=A&Commodities=0  

http://www2.boxnet.com.br/pmsp/Visualizacao/RadioTv.aspx?IdClipping=27862285&IdEmpresaMesa=&TipoClipping=A&Commodities=0
http://www2.boxnet.com.br/pmsp/Visualizacao/RadioTv.aspx?IdClipping=27862285&IdEmpresaMesa=&TipoClipping=A&Commodities=0


 

 

AMD Fan Day reúne games e tecnologia no 

Parque do Ibirapuera 

Evento gratuito contará com exposição de produtos, workshops, palestras e 

campeonatos de overcloking e de games 

A AMD irá realizar entre as 10 e 21 horas do próximo sábado (12/4), no 

pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera em São Paulo, o AMD Fan Day. 

Durante o evento a empresa irá demonstrar seus mais novos produtos e 

tecnologias, e os visitantes poderão acompanhar e participar de campeonatos 

de games como Battlefield 4, Mortal Kombat 9 e FIFA 14, campeonato de 

overclocking, workshops e palestras e muito mais. 

Também haverá distribuição de brindes e sorteio de prêmios. Os 200 primeiros 

participantes a entrar no pavilhão da Bienal no Ibirapuera ganharão uma APU 

AMD A8. Além disso, a AMD promete o sorteio de 8 computadores montados e 

13 GPUs Radeon. 

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas e é necessário um cadastro 

prévio que deve ser feito até esta sexta-feira (11/04) no site 

www.amdfandaybrasil.com. O evento é patrocinado pela Phillips, X5 

Computadores, Sapphire, ASRock, ASUS, MSI, Turtle Beach, Kabum! e 

Gygabyte, e conta com apoio da WB Games, Blizzard, Level Up, X-Box One e 

89 a Rádio Rock. 

 

http://www.amdfandaybrasil.com/

