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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

26.09.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Boa tarde a todos e todas. 

É a primeira vez que vejo resposta da plateia. Será uma ótima tarde com certeza. 

Havendo número regimental declaro aberta a 11ª Reunião Ordinária da Comissão de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 3ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura. Quero registrar a presença dos Srs. Deputados Welson Gasparini, Ana do 

Carmo, nosso vice-presidente Luiz Turco, Roberto Tripoli na Presidência, Itamar 

Borges ao meu lado esquerdo, Roberto Massafera líder da social-democracia nesta 

Casa, e o requerente desta reunião, o deputado Carlos Neder.  

Vou começar com a pauta do dia, antes de começar o evento da audiência pública. 

Temos aqui justificativa do deputado Milton Leite, que não pôde comparecer, e da 

deputada Célia Leão, que infelizmente não estará entre nós.  

O primeiro item da pauta é a moção 59/2017, do deputado Ricardo Madalena, que 

apela aos Srs. Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

bem como o ministro do Meio Ambiente e presidente do Conama, do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos e do Ministério Público Federal para que promovam 

medidas necessárias para a suspensão do fracking no Brasil, o gás de xisto, em respeito 

a proteção da vida humana e o meio ambiente. O deputado Ed Thomas é relator e deu 

seu parecer favorável. Em discussão. Não havendo deputados inscritos, encerrada a 

discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado. 

A presente reunião foi convocada para apreciar pauta e ouvir o Exmo. Sr. 

Secretário Estadual de Meio Ambiente, Maurício Brusadin, para debater a situação e os 

planos futuros para os institutos de pesquisa vinculados à secretaria. O referente autor é 

o deputado Carlos Neder, que se encontra a minha direita. O secretário está entre nós? 

Ele deve estar chegando. Quero anunciar a Sra. Luciana Martins Rodrigues Ferreira, 

diretora-geral do Instituto Geológico; o Sr. Luiz Alberto Butti, diretor-geral do Instituto 

Florestal; o Sr. Luiz Mauro Barbosa, diretor-geral do Instituto de Botânica. Fora outras 

entidades e funcionários. Está presente também o deputado Orlando Bolçone.   
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Queria lembrar os senhores e senhoras que esse tema já vem de alguns meses, não 

é coisa recente. Houveram várias discussões e requerimentos, o mesmo veio e foi 

pedido vistas por vários deputados, até que chegamos num entendimento. Peço ao 

secretário de Estado que sente ao meu lado direito, queria agradecer pela presença do 

novo secretário e sua assessoria.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Pela ordem, deputado 

Itamar Borges.  

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Agradeço presidente. Queria 

cumprimenta-lo mais uma vez não só pela reunião ordinária dessa Comissão, mas pela 

realização desta audiência pública proposta por nossos colegas. Saudar o Luiz Turco, 

Welson Gasparini, Ana do Carmo, Bolçone, o proponente Carlos Neder e também o 

Massafera. Dizer do quanto essa Comissão tem conduzido de forma importante e bem, 

com bastante bom senso os temas de meio ambiente. 

Quero cumprimentar o secretário Brusadin, porque tive o privilégio de junto com 

o deputado Chico Sardelli encontra-lo na última sexta-feira em Rio Claro. Quero 

parabeniza-lo, e eu que tive a honra de trabalhar no programa Município Verde-Azul 

assim que deixei de ser prefeito de Santa Fé, e tinha sido o primeiro colocado da 

primeira edição do programa. Tenho procurado estar presente sempre. Eu vi o quanto 

tem sido importante, quantos avanços, e de que forma foi conduzido. Parabéns 

secretário, foi o primeiro ato que participei com ele, e não tive a condição de estar na 

sua posse.  

Desejar sucesso em sua gestão à frente da secretaria, e dizer que essa Comissão 

presidida pelo Roberto Tripoli - que temos a honra de participar - está sempre pronta 

para apoiar e atuar em conjunto, em busca de uma Secretaria do Meio Ambiente que 

defenda temas importantes como esse, que é a audiência pública de hoje. Daqui uma 

meia hora tenho que ir para o Colégio de Líderes, na condição de líder da minha 

bancada, mas vou ficar aqui no início e tenho certeza que o secretário terá nesse 

momento de início da sua gestão, a sensibilidade necessária e também a presença dessa 

Comissão para analisar todas as questões com relação aos nossos institutos de 
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pesquisas, quais seus planos futuros e perspectivas. Enfim, um pouco do que todos nós 

não só queremos, mas também buscamos. 

Estaremos prontos naquilo que couber à Assembleia, em especial liderados pelo 

Roberto Tripoli, para apoiar nessa Casa. Queria deixar essa saudação e justificativa pela 

minha retirada daqui a pouco, por conta do Colégio de Líderes. Muito obrigado, 

presidente. Um beijo para todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Senhores, volto a dizer 

porque muitos diretores não estiveram presentes nas últimas reuniões da Comissão. 

Esse tema foi amplamente discutido aqui na Comissão, porque queriam fazer reunião. 

Na primeira tinha Ministério Público, diretores, funcionários, uma coisa muito grande. 

Então procuramos junto com o Carlos Neder, o Luiz Turco e a Ana do Carmo que são 

os requerentes, buscar uma forma para que possamos colaborar. Nesse sentido demos 

um tempo para o secretário que tomou posse há pouco tempo, para fazer as conversas 

com os institutos, para passar a seus subordinados... 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Pois não, deputado 

Roberto Massafera? 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria cumprimentar... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Deixa eu concluir minha 

fala? O que acontece é no sentido de enxugar para que possamos colaborar. Não vamos 

ficar discutindo sem sair com alguma coisa concreta. Vou passar a palavra ao deputado 

agora. Cezinha de Madureira também está entre nós para participar dessa reunião, e 

muito nos honra. Só queria fazer um encaminhamento e depois abro a palavra, para que 

o secretário tenha um tempo de dez minutos para fazer uma explanação de como está 

vendo a questão dos institutos. Devem ter várias reivindicações aqui que estou vendo. 

Em seguida o proponente do requerimento, os deputados que quiserem usar e depois 

passamos aos diretores. Eu gostaria de ouvir também os funcionários.  
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Então gostaríamos que encurtássemos. Secretário, se puder ser sucinto. Podemos 

fazer outras reuniões, então não pensem que vai terminar aqui. Vamos procurar ser 

objetivos, porque aí dá para ouvir um pouco de cada lado e ter uma noção. Com a 

palavra o líder da social-democracia nesta Casa, deputado Roberto Massafera.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Quero cumprimentar os 

membros dessa Mesa, o secretário que nos honra com sua presença. Queria me 

desculpar, porque como temos Colégio de Líderes às 14 e 30 vou me retirar mais cedo. 

Queria apenas deixar alguma consideração aqui, porque acho importante dentro do 

quadro que vivemos hoje, no quadro do Brasil, de São Paulo e geral.  

Eu acho que o mundo é extremamente competitivo, e somente vão sobreviver as 

nações que investirem tremendamente na educação, no conhecimento e na ciência, que 

gera inovação. Então fica muito claro que no mundo todo há uma correlação entre a 

ciência e a inovação. Nesse momento que estamos aqui nessa audiência pública, vejo 

que precisamos definir uma polícia científica e pública dentro do estado de São Paulo 

visando esse futuro que nos aguarda, que vai ser um futuro imprevisível no que teremos 

que enfrentar. Eu considero extremamente importante a presença dos pesquisadores 

científicos de todos os níveis.  

Digo que tenho acompanhado o que inovou nesses últimos 20 anos na agricultura, 

em toda a questão de sementes e a tecnologia, a medicina. Enfim, acho que temos que 

olhar o setor de ciência e de pesquisador científico com uma coisa importante para 

nosso futuro. É isso que eu queria deixar bem claro. A segunda coisa é que aprovamos 

aqui nessa Casa a liberdade do governo em vender áreas, e ficou livre as menores. Essas 

áreas nem passam pela Casa para autorização de venda. Eu tenho conhecimento que o 

prédio do Instituto Biológico tem até um certo valor histórico e passou por grandes 

reformas. Se gastou bastante dinheiro. 

Há esse projeto da mudança dele para outro local, e nessa mudança será gasto 

outro tanto para reforma, talvez até num prédio que não pertença ao Estado. Então fica 

aqui o apelo de que quem tem o conhecimento técnico da engenharia para saber que o 

melhor lugar para o Instituto Biológico ficar é lá onde fizeram a reforma. E mais ainda 

secretário, fica o apelo de que temos que, de todas as maneiras, valorizar a educação em 

todos os níveis, universitários e institutos de pesquisa. Eu defendo e sempre defendi, 

minha origem sempre foi escola pública do governo. Desde grupo, ginásio, colégio e 

universidade eu desfrutei do que a sociedade paulista ofereceu de melhor.  
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Então tenho certeza que enquanto estivermos nesse grau de subdesenvolvimento e 

de grande diferenciação social, a única maneira de termos ascensão social é através da 

educação. Obrigado secretário. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. - Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma alegria poder cumprimentar a 

todos nessa tarde. Só por 30 segundos pedi a palavra ao presidente, mesmo não fazendo 

parte efetiva dessa Comissão, mas como suplente, para cumprimentar o secretário do 

Meio Ambiente, Dr. Maurício. Nos conhecemos de longa data e épocas do PV. Dizer 

que o senhor é muito bem-vindo.  

Quero fazer um apelo, e tenho certeza, deputado Massafera, que nós deputados 

desta Casa teremos daqui para a frente um atendimento de imediatismo daquilo que 

precisarmos de informação e de sequência dos nossos trabalhos em sua secretaria. 

Parabéns, que Deus lhe abençoe. Muito progresso no seu trabalho.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Queria anunciar que se 

encontra entre nós, também membro da Comissão, o deputado Ed Thomas, deputado e 

presidente do partido, Davi Zaia, e Cezinha de Madureira. Passo a palavra para o 

requerente Carlos Neder. Eu ia ler o requerimento, mas passo a palavra e ele diz o 

porquê e damos sequência. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Caro presidente, deputado Roberto Tripoli, cujo 

em nome cumprimento todos os membros desta Comissão e demais deputados 

presentes, secretário que assume, criando uma expectativa nova entre os pesquisadores e 

pessoal de apoio técnico e administrativo, e senhoras e senhores aqui presentes. Nós 

entendemos que seria importante fazer essa audiência pública a partir de uma reunião 

que realizamos de uma frente parlamentar que coordeno, a Frente em Defesa dos 

Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas, não apenas aquelas 

vinculadas à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mas também as demais 
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secretarias, como é o caso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria da 

Saúde e outras que têm institutos e fundações a elas vinculadas.  

Há uma preocupação em relação ao mandato do secretário que o antecedeu, 

porque medidas polêmicas foram tomadas e há uma viva expectativa que V. Exa., no 

exercício do cargo, não apenas componha uma equipe diferenciada com pessoal que tem 

tradição, conhecimento e expertise na área, mas que determinadas decisões controversas 

tomadas pelo secretário que o antecedeu, sejam revistas democraticamente dialogando 

com os trabalhadores e suas entidades representativas, e também com os conselhos. 

Apenas a título de exemplo, e depois vou entregar em suas mãos, levantei quais são os 

processos e inquéritos que tramitam hoje no Ministério Público relacionados à gestão do 

secretário que o antecedeu.  

Ação Civil Pública Ambiental número 101732091/2017 que tramita no Ministério 

Público, tendo como promotor Marcos Stefanini, que se relaciona com o inquérito 

226/2017, cujo promotor é o Dr. Sílvio Antônio Marques. A Ação Civil Pública 

Ambiental e de Improbidade Administrativa 102345267/2017, na 3ª Vara da Fazenda 

Pública, cujo promotor é Leandro Henrique Ferreira Leme e o promotor Silvio Antônio 

Marques. Inquérito Civil 646 na 1ª Promotoria, tendo como promotor responsável 

Wilson Ricardo Coelho Tafner e Otávio Ferreira Garcia. Inquérito Civil 1088/2010 da 

10ª Promotoria, tendo como promotor José Carlos Blat. E por fim, pelo menos nessa 

relação, o Inquérito Criminal 3043/2017, envolvendo o Sr. Germano, ouvidor da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente pela acumulação indevida de cargos e atuação 

como advogado de investigados pelo Ministério Público. 

Vou entregar isso em suas mãos, mas como foi dito aqui pelo presidente da 

Comissão, acho que nos interessa analisar o futuro, sabendo que V. Exa. não tem 

responsabilidade nesses casos. Mas há uma preocupação de que eventuais decisões 

tomadas pelo secretário Ricardo Salles acabem permanecendo e prejudicando sua 

gestão. Então quero elogiar sua vinda e a iniciativa da Comissão, e pedir que haja total 

transparência e democracia para que as associações e pesquisadores possam participar 

desse debate. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Queria registrar a 

presença do deputado e amigo Caio França, que também se encontra entre nós. Não 

havendo nenhuma questão de ordem, vou passar a palavra ao secretário para 
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explanação. Se possível, gostaria que ficássemos em cima do tema da Comissão, porque 

é muita coisa que acontece e naturalmente haverá outros assuntos, mas em cima do tema 

e em pouco tempo para que possamos ouvir os outros, e assim V. Exa. também ouvirá 

os membros. Com a palavra, o secretário Maurício Brusadin. 

 

O SR. MAURÍCIO BRUSADIN - Primeiramente queria parabenizar a condução 

do deputado Tripoli, agradecer a presença dos deputados Welson Gasparini, Ana do 

Carmo, Orlando Bolçone, Luiz Turco, Itamar Borges, Cezinha de Madureira, Davi Zaia, 

Roberto Massafera, Carlos Neder, Ed Thomas e Caio França. A presença de vocês me 

honra muito. Para irmos direto ao tema e não se alongar muito, queria dizer que 

assumimos a secretaria com uma série de desafios, e hoje estamos completando 18 dias 

úteis de muito trabalho, porque tivemos uma série de dificuldades que não estavam no 

cronograma.  

Já passamos de 2.700 focos de incêndio, e é algo que vamos precisar discutir 

muito com a ajuda dessa Casa, porque com as mudanças climáticas esses tipos de 

eventos tendem a se prolongar nos próximos anos. Uma série de problemas no Jaraguá, 

mas que não quero adentrar neles porque temos um objeto específico aqui, que é a 

questão dos institutos. Fiz questão de, dentre esses poucos dias que estamos à frente, ir 

conhecer cada instituto e conversar. Não deu para dialogar com todos os funcionários, 

mas em alguns foi possível em meio a esse turbilhão. Conversei muito com o Luiz 

Mauro, a Luciana e o Butti. Tivemos ao longo desse período todo, acho que umas cinco 

ou seis longas reuniões para que chegássemos aqui hoje e tentasse iniciar um novo 

modelo. 

A primeira ideia, e essa é uma característica minha, para quem não me conhece, é 

da minha natureza, é que é inconcebível eu tomar qualquer atitude de cima para baixo. 

É inconcebível. Eu não faço nada sem dialogar muito, sem criar consensos para que 

possamos fazer políticas públicas envolvendo todos os atores. Qualquer política pública 

que decidamos de cima para baixo não se concretiza no processo. Então nós 

dialogamos. Dentro desse diálogo algumas coisas nós começamos a caminhar, e hoje 

quero ouvir mais para podermos construir mais alguns consensos.  

A primeira coisa é que vamos montar e convidar a Assembleia, os diretores e 

funcionários, um grupo de trabalho para que pensemos estruturalmente na questão dos 

três institutos. Que tipos de modernização podemos constituir nessas novas demandas 

do século 21? Como esses institutos, e juntos com a SMA, com a Assembleia e o 
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governo, podem repensar alguns modelos? O fato de não querermos juntar, porque era 

essa a demanda anterior, não significa que não possamos pensar em outras e novas 

alternativas. Mas essas alternativas têm que ser construídas pactuadas. Então da minha 

parte, enquanto eu estiver na secretaria ninguém vai ser tomado de susto por alguma 

notícia. Nós queremos pactuar.  

Então nossa primeira ideia aqui é essa. Chegando esses consensos através de uma 

resolução interna, a partir daí constituir um grupo para que pense no médio e longo 

prazo como os três institutos podem se repensar, de que forma podemos construir um 

caminho para que os três institutos possam dar publicidade às suas ações. Eu disse 

muito isso aos três presidentes aqui, que é preciso que a sociedade saiba mais o que 

vocês produzem. Na SMA também acontece a mesma coisa, falamos muito para dentro. 

A sociedade precisa nos ouvir, precisamos jogar para fora, porque do contrário fica 

parecendo que é um corpo estranho. 

Mas paralelo a isso estive na secretaria de governo e conversei com o próprio 

governador, e aí quero discutir aqui, trazer um pouco a discussão pela questão do prédio 

do instituto, que causou uma celeuma até um pouco maior. Consegui tirar o 

compromisso de todos nós de que não venderemos o prédio do IG, por uma única razão; 

ali existe uma reforma e um instituto que tem trabalho. Fui lá visitar e conversei com os 

funcionários. Mas ao mesmo tempo disse isso à Luciana, é importante que também 

compreendamos que vivemos num período em que o orçamento do Estado e dos 

municípios é cada vez menor. Estamos numa crise orçamentária muito grande. 

O Instituto Cartográfico já topou ir para lá, porque aí já representa uma economia 

para o Estado. Tem a possibilidade de um pequeno time da Cetesb também ocupar o 

espaço. A Luciana nos colocou uma demanda de que lá de trás havia muita coisa para 

levar para lá, que hoje está tudo armazenado. A ideia é que constituamos naquele prédio 

alguns espaços que também possam significar uma economia para outros setores, que 

possa dar uma vazão devido ao tamanho, e já começamos a buscar um formato para que 

não percamos aquele dinheiro que tínhamos conseguido e acabou ficando aprisionado 

para completar a reforma.  

Então o que eu queria dizer, para ser breve e ouvir mais, é que nós pactuamos 

nessa conversa inicial três coisas que são importantes, presidente. A primeira é 

constituir um grupo de trabalho que envolva funcionários, direção, SMA e Assembleia, 

para que juntos possamos repensar um caminho a médio e longo prazo. O fato de hoje 

parecer que estamos recuando não significa que precisamos pensar num futuro. Eu ouvi 
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muita gente ao longo desses dias e acho que é importante também darmos vazão a se 

repensar como institutos. É possível se repensar. 

Eu ouvi dos três dirigentes, inovações que me pareceram muito interessantes. O 

Luiz Mauro no de Botânica, por exemplo, já instituiu algumas regras. Porque muitas 

empresas privadas que vendem foto para casamento utilizam o espaço público e não 

pagavam nada. Hoje já tem uma taxa. É uma forma de se reinventar para obter 

orçamento.  

Ouvi tanto do Butti, quanto da Luciana, que estão procurando caminhos, e agora 

em especial com o decreto de inovação científica, vai abrir possibilidades para fazer 

parcerias privadas, que cria caminhos para que vocês possam obter recursos de outras 

fontes, que infelizmente antes do decreto - e aqui quero fazer jus ao governador e ao 

Márcio França, porque ambos lutaram muito por isso, então acho que com o decreto e 

esse grupo de trabalho que vai juntar todos e vamos dialogar constantemente para achar 

novas saídas, e com a possibilidade do prédio receber outras instituições acho que 

começamos um novo capítulo dessa história. 

Quero dizer que para mim e toda a equipe da SMA, daqui para diante, e aí 

deputado Neder, o passado é o passado. Eu não quero aqui ficar fazendo críticas, acho 

que estamos aqui iniciando um parágrafo novo. Peço a vocês um voto de confiança para 

construirmos esse caminho, para que possamos, com esse parágrafo que estamos 

começando hoje, repensar esses modelos. Também venho da academia e acho 

inadmissível uma secretaria como a do meio ambiente não fazer uma aliança profunda, 

mas profunda com a ciência, porque talvez a nossa secretaria seja a que mais pode 

absorver conhecimento, porque hoje as universidades paulistas, os institutos paulistas 

produzem muito conhecimento nas áreas que a nossa secretaria demanda. 

Esse é um compromisso de vida meu com isso. Já fizemos o primeiro ato e 

mudamos a resolução de todas as unidades de conservação e de parques, garantindo ali 

um espaço para a ciência e para as comunidades locais, porque sem essa aliança nós não 

vamos enfrentar nosso principal desafio, que é a luta pelo desenvolvimento sustentável 

e para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Quem tem as respostas para isso são 

os cientistas. Só não podemos, para ficar aqui só sendo portador de boas notícias, olhar 

só para dentro. Temos que olhar um pouco para fora. Quem nos paga são os 

contribuintes e nós precisamos ter uma generosidade para gastar menos com atividade-

meio e mais com atividade-fim.  
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Eu sei que isso dói e é difícil de ouvir, mas a atividade-fim é a ciência. Quando 

perdemos muito dinheiro com burocracia e atividade-meio, deixamos de produzir o 

conhecimento que lá na frente pode alterar a vida de muita gente. Então finalizo dizendo 

que a discussão de hoje é a abertura de um novo diálogo. Eu espero que esse grupo de 

trabalho, que essa Comissão indique alguém para esse grupo, que os representantes dos 

funcionários indiquem alguém, que a direção esteja, e que a sociedade civil possa estar, 

e trazer daqui um tempo um repensar sobre tudo isso, e como vamos economizar 

recursos em atividade-meio, e trazer mais recursos para atividades-fim, para que a 

ciência paulista possa ter sua dignidade preservada e as futuras gerações possam 

entender que a grande produção científica desses três institutos podem colaborar muito 

com a sociedade paulista. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Quero registrar a presença 

do deputado Feliciano Filho e do deputado Celso Nascimento, que faz parte da nossa 

Comissão. Vamos começar ouvindo a Sra. Luciana Martins Rodrigues Ferreira, 

diretora-geral do Instituto Geológico.  

 

A SRA. LUCIANA MARTINS RODRIGUES FERREIRA - Boa tarde, 

deputado Tripoli e demais deputados aqui presentes, secretário Maurício Brusadin, 

senhoras e senhores. Primeiro eu gostaria de destacar a importância desse dia hoje, 

desse diálogo que estabelecemos com os funcionários, dirigentes, o secretário, os 

deputados e a sociedade para responder as expectativas da sociedade ao meio ambiente, 

e no que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação, e no caso específico do IG, das 

geociências.  

Desde o primeiro minuto e a primeira conversa com o secretário, assim que 

assumiu, ele colocou essa preocupação dele com o diálogo, e conversar sobre os 

assuntos que estavam em andamento, sobre algumas atividades e ações em curso. Ele já 

detalhou a questão do prédio e da fusão, e rapidamente eu gostaria de falar sobre isso. 

Nós vemos como uma importante oportunidade de dialogar, de discutir as instituições 

de pesquisa, o Instituto Geológico e seu fortalecimento como um órgão de geologia no 

estado de São Paulo, e a infraestrutura toda que precisamos e temos. Enfim, acho que 

discutir alternativas e propor ações é o que estamos vendo com muitos bons olhos. 

Estamos aqui para isso. 
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Esperamos que com isso possamos continuar contribuindo para a sociedade e para 

as várias políticas públicas que atuamos, e também divulgando que isso é uma coisa 

bastante importante que nos falta. Enfim, é isso. Vemos essas discussões de forma 

bastante positiva. Esperamos poder contribuir, acho que não só os dirigentes, o 

secretário e mais os funcionários, mas todos juntos discutindo e propondo alternativas e 

opções na gestão ambiental paulista. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Sr. Luiz Alberto Butti, 

diretor-geral do Instituto Florestal.  

 

O SR. LUIZ ALBERTO BUTTI - Presidente Roberto Tripoli, meu secretário 

Maurício Brusadin e demais componentes da Mesa, meu muito boa tarde. Amigos dos 

institutos também, nos quais cumprimento aqui. Quero dizer que é uma grande honra 

para nós estarmos aqui hoje, com essa grande oportunidade, que não pode ser perdida. 

O que nós temos aqui hoje é um sinal, uma oportunidade de convergência. É essa 

oportunidade que não podemos perder nesse momento. 

Falar do Instituto Florestal para mim é uma satisfação muito grande. Desde sua 

criação lá atrás em 1886, de toda sua trajetória quando se passou como Horto Botânico 

Florestal, quando passou pelo então serviço florestal, o que tivemos foi a criação de 

outras instituições que nasceram dentro do Instituto Florestal. Na época nós tínhamos o 

Horto Botânico Florestal e o serviço florestal. A partir de 1970 surge o Instituto 

Florestal. Dessa grande instituição surgiram o DPRM, que hoje é a CPRM, isso na 

década de 70. Surgiu também a polícia, que antes era a Guarda Florestal da Cantareira, e 

hoje a Polícia Florestal, em 1949 que surge, e vai para a Secretaria de Segurança 

Pública. Hoje Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. E demais órgãos, como o 

Departamento de Defesa. 

Foi toda uma trajetória que a instituição teve. Surgiu também dessa instituição, em 

1986, a Fundação Florestal, que hoje administra algo em torno de três milhões de 

hectares entre nossas unidades de conservação, algumas inclusive de uso sustentável. 

Então acho que dentro dessa trajetória essas instituições terão muito para contribuir. 

Vocês podem contar com a ajuda e contribuição desses servidores que são 

absolutamente valorosos. Temos gente aqui que já poderia estar aposentado como eu, 

cuidando da neta, mas, no entanto, estamos aqui para ver alguma luta, e sem dúvidas 
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deixar uma perspectiva melhor para os nossos servidores mais jovens e todos aqueles 

que vão receber o legado dessas instituições, que sobretudo, é o conhecimento. Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Vamos ouvir o Sr. Luiz 

Mauro Barbosa, diretor-geral do Instituto de Botânica. 

 

O SR. LUIZ MAURO BARBOSA - Boa tarde deputado Tripoli, em nome de 

quem cumprimento todos da Mesa, secretário Maurício e todos da plateia. É com muita 

felicidade que vim aqui hoje para falar da situação em que vivemos nos últimos dois 

meses; extremas turbulências e convencimentos. A felicidade se faz maior porque 

conheci nosso secretário há menos de 18 dias, e dizem: “Olha Luiz, cuidado que você 

não conhece ainda”. Lógico, mas vou conhecer. Minha primeira impressão é excelente, 

pela fala dele. Posso falar com muita segurança que passei por outros quatro ou cinco 

secretários, trabalhando e discutindo políticas públicas, aprendi muito com eles, e estava 

tomando um coro do último. 

Tínhamos que contornar situações que em geral não era o que desejávamos, mas 

tinha que ter estratégias para responder, afinal ele era nosso secretário e tínhamos que 

responder a isso. Em muitos momentos fui tido como alguém que estivesse traindo a 

categoria, e isso me chateou muito, porque sempre quis para a minha instituição o 

melhor. Entre meus colegas da instituição, eles sabem qual foi a luta que eu fiz para não 

perdermos um curso de pós-graduação de nível cinco da Capes, sensu lato, que ensina 

biodiversidade e meio ambiente, e aproveita a excelência dos nossos pesquisadores para 

passar para gerações futuras, para aquelas que estão indo a campo discutir as questões 

ambientais desse estado, prestando inúmeras consultorias ambientais, para que esse 

curso não se acabasse ou se tornasse pago, na tentativa de buscar recursos. 

O pessoal do meu instituto sabe qual foi a luta para reverter essa questão. Tivemos 

que buscar outras alternativas, e muitas vezes lutar muito por isso. E isso para dar 

apenas um exemplo. Eu queria dizer também que estou muito feliz com a forma que o 

secretário nos recebeu, nós diretores antigos, porque nos deu a oportunidade de falar 

essas e muitas outras coisas, entre elas parte dos serviços que fazemos. Foi pouco tempo 

que falei com o secretário, no Dia da Árvore. Ele foi plantar árvores no Instituto de 

Botânica e tivemos um papo in loco. Lógico que depois falamos bastante na secretaria. 
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Mas fiquei feliz de ele lembrar de uma coisinha que fazemos lá de iniciativa, que 

é aumentar a receita da instituição em alguma da coisa da ordem de 150, 200 mil reais 

por mês, só com uma atitude proativa, que é acertar os recursos e passar a cobrar pelos 

trabalhos de book fotográfico. E resolver uma questão muito importante que tínhamos 

no jardim, de ocupação dos espaços. Aquele é um espaço público e deve ser 

compartilhado com todos. Quem vai lá deve ter notado que teve um esforço nesse 

sentido, inclusive equacionando datas para isso. A outra coisa também, e tão importante 

quanto, é a atividade que vemos fazendo utilizando nosso potencial de pesquisa, que 

não conseguimos ter retorno. O professor Goldenberg quando passou por lá conseguiu 

que o Instituto de Botânica pudesse fazer uma prestação de serviço na época para a 

Dersa, e com as informações podemos fazer o resgate das plantas que seriam suprimidas 

pelo traçado do Rodoanel, até o conhecimento da flora existente para ver que impacto 

isso teria, e depois a restauração das áreas de compensação. 

E que pudéssemos de alguma forma receber por esse trabalho. E assim foi, 

fizemos os contratos com a Dersa e trabalhamos tanto no trecho Sul, como no Norte, e 

por incrível que pareça vocês podem ter percebido que do trecho Oeste para o Leste, 

nesses dois que estivemos envolvidos não teve nenhuma reclamação ambiental 

envolvendo fauna e flora, e mostramos trabalhos importantes na linha de restauração, 

resgate de plantas, inclusive as ameaçadas de extinção. Também procuramos promover 

políticas públicas voltadas à restauração, como eventos que acontecem no Instituto de 

Botânica na tentativa de aproximar a academia, como muito recomendou o secretário e 

fiquei feliz, e outros órgãos públicos para discutir as políticas públicas de meio 

ambiente para que ganhem credibilidade. 

Nossos institutos, e aí falo não só botânico, mas dos outros coirmãos, são 

imprescindíveis, como disse o professor Goldenberg no final de sua gestão, para o 

melhor desempenho da Secretaria do Meio Ambiente, para que ela faça licenciamentos 

mais ágeis, para que tenha muito mais credibilidade, porque tem resultado de produtos 

de pesquisa e podem indicar qual a melhor área para fazer o estudo de impacto e um 

empreendimento, as alternativas para isso. Nosso herbário que identifica plantas para 

todo mundo que faz estudo de impacto ambiental nesse estado, faz consultoria no nosso 

herbário do Instituto de Botânica para fazer suas constatações e confirmações das 

atividades que fazem.  

Nosso Jardim Botânico é excelência nacional; é o primeiro do Brasil com a 

categoria A estabelecido peno Conama. Para ter esse título ele teve que atender a 17 
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itens rigorosos envolvendo coleções de plantas, conservação da biodiversidade existente 

em todo o estado de São Paulo. O Instituto de Botânica é referência. Portanto, sempre 

me preocupei em não deixar que ameaças pudessem chegar lá. Por fim, digo tudo isso 

para concluir que eu tinha dificuldades até de falar de junção de instituições pelas 

atividades ali distribuídas. 

Eu também trabalhei no Instituto de Botânica, estou lá há 40 anos, e participei de 

todos os últimos processos seletivos para ocupação das instituições e concursos 

públicos, tanto das carreiras de apoio, quanto de pesquisador científico. Preenchemos 

quase 80% dos cargos e hoje os três institutos estão com cerca de 30%. Isso não 

justifica em hipótese alguma juntar a ocupação dos espaços por economia, muito pelo 

contrário. Na medida em que perdemos essa excelência que temos, perdemos a 

possibilidade de conseguir recursos.  

A maior expectativa que tenho hoje na busca de recursos é realmente o Decreto da 

Inovação Tecnológica que saiu recentemente, que apresenta um arcabouço legal capaz 

de desamarrar um pouco a perna de quem é da administração direta. Hoje vamos poder 

fazer parcerias, contratos, não vamos precisar mais que um convênio seja assinado pelo 

governador. Queríamos fazer desse trabalho com a Dersa, por exemplo, um convênio 

para ter agilidade e não podia. Ou se fazia um contrato ou não. E os recursos que 

conseguimos arrecadar nem sempre eram destinados às ações de pesquisa ou o que 

determinávamos, porque ele incorporava o orçamento institucional. Não que isso seja 

ruim, mas é um pouco injusto e desestimulante.  

Com a nova lei de inovação tecnológica, um dos pontos que ela prevê é isso. 

Então para não me alongar mais, gostaria muito de dar outros exemplos, mas só para 

expressar a minha alegria e satisfação das nossas conversas, e as perspectivas que temos 

até o fim desse mandato. Não creio que precisamos ficar de braços cruzados esperando 

ver o que vem pela frente, porque a tendência é que se não mostrarmos, e estou tendo a 

oportunidade de falar um pouco disso agora, o que fazemos, e isso deve ser dito por 

todos, ninguém lá em cima vai entender. Vão esperar os institutos acabar por si só. Eu 

falo isso para meus colegas, que temos que trabalhar muito essa questão. 

Estamos começando a aprender, colocando todas as atividades que fazemos 

nessas tabelinhas que estão mostrando para nós. É tudo verdade, então não daria para 

falar tudo isso agora. São atividades que estamos envolvidos. Mais uma vez quero 

reiterar minha posição pessoal, que acredito que também seja a dos colegas e do próprio 

secretário, que ninguém é a favor da junção dos institutos, não pelo menos nesse 
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momento. Mas todos nós temos que repensar uma nova situação, porque as dificuldades 

econômicas e de suporte de tudo que temos que fazer nas instituições, só quem está bem 

próximo da administração pode avaliar quanto de dificuldade nós temos para tocar isso. 

Então alguma coisa tem que mudar. 

Desculpa me alongar, mas não consegui. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Vou passar a palavra para 

o deputado Orlando Bolçone, e depois vamos começar a ouvir os funcionários. Me 

parece que o secretário e os diretores estão aqui, e agora temos que ouvir os 

funcionários. Com a palavra, Orlando Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quero saudar o presidente Roberto 

Tripoli, pela feliz indicação dos nossos deputados, do Carlos Neder, no sentido que 

pudéssemos ter esse debate hoje. Saudar a deputada Ana do Carmo, Luiz Turco, meu 

querido e estimado amigo Welson Gasparini. Quero fazer um registro muito especial 

para esse momento do estado de São Paulo, em especial quando a questão ambiental 

vem tanto à flora e tanto nos preocupa. A escolha do nosso secretário é quase que 

profética. Uma pessoa que conhece, todos nós que militamos tanto na área de ciência e 

tecnologia ou na área ambiental, sabemos do seu envolvimento e conhecimento do 

tema.  

Esse é um dos grandes desafios. Sabemos que no passado nem sempre tivemos 

essa felicidade. Às vezes a pessoa pode ser um bom gestor, mas se não tiver a 

sensibilidade para conhecer o tema tal qual foi exposto pela Luciana, pelo Luiz Alberto 

e pelo Luiz Mauro, que finalizou, vai muito tempo para a pessoa ter a sensibilidade de 

conhecer, entender inclusive o que está sendo tratado. Quando o nosso presidente 

Roberto Tripoli propôs, vejam que em apenas 18 dias, uma semana, o secretário se 

dispõe a vir, o que não é rotina. Os outros secretários são extremamente cuidadosos de 

vir aqui de forma transparente, muito tranquilo, porque ele é do meio e tem essa 

sensibilidade de vir aqui fazer essa discussão. 

Quero fazer alguns registros. O Luiz Mauro fez essas observações finais de que 

vamos ter que buscar um caminho. Talvez nesse momento não conhecemos esse 

caminho, mas tivemos alguns avanços. O deputado Carlos Neder, Davi Zaia e Welson 

Gasparini faz parte comigo da Comissão de Ciência e Tecnologia, e completar uma fala 
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do deputado Roberto Massafera. O futuro passa pela inovação, mas também pela 

conservação. O desenvolvimento, somado à fala da Luciana e dos dois Luiz, vamos 

observar que se nós perdermos... O presidente Roberto Tripoli sempre fala que a 

inovação de nada adiantará se não tivermos um meio ambiente. A sustentabilidade passa 

necessariamente por isso. 

Esse decreto foi um dos trabalhos desenvolvidos aqui na Casa, integrado ao meio 

ambiente e com a questão de ciência e tecnologia. Esse decreto foi discutido por quase 

um ano, quando se fez a lei de inovação ano passado, quando a presidente Dilma 

sancionou a lei. Esse decreto já dá um caminho e abre perspectivas que talvez não 

estejamos ainda acostumados a trabalhar. Até o final do ano temos uma meta de 

concluirmos o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo com 

perspectiva de trabalho até o ano de 2030. Essa integração e a importância dos institutos 

é evidenciada nesse plano, que depois na prática vai ter que ser construída. 

Houve uma ação no final do ano que passou quando inserimos a Fapesp nesse 

processo. Talvez tenhamos que aproximar mais ainda da Fapesp no sentido da busca de 

financiamentos não só específicos dela e de seus recursos que recebe de ICMS, mas 

também no sentido de ajudar a captar recursos no exterior. Essa semana que passou, por 

exemplo, o Carlos Roberto Brito Cruz estava no Texas falando a respeito da Fapesp. 

Então acho que precisamos desse entrosamento. 

E fechar na fala do secretário Maurício. Nós precisamos divulgar mais o nosso 

trabalho. Sou da comunidade científica, embora como deputado tive que me afastar, 

mas é importante a sociedade, em especial os meios de comunicação, conhecerem a 

importância da pesquisa, a ciência e a tecnologia, e o que se faz no estado de São Paulo. 

Acho que estamos com o secretário certo, com uma equipe excelente, um entusiasmo, 

uma Comissão de Meio Ambiente que tem um presidente engajado e conhecedor do 

tema. Da nossa parte, tanto como membros, aqui eu sou suplente, mas também dos 

deputados dessa Casa na Comissão de Ciência e Tecnologia, queremos trabalhar na 

construção, tendo humildade de saber que nesse momento ainda não sabemos qual é o 

caminho. Mas vamos buscar juntos, esse é o nosso compromisso.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Agora vai falar o Sr. 

Joaquim Adelino, da Associação dos Pesquisadores Científicos.  
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O SR. JOAQUIM ADELINO - Boa tarde deputado Roberto Tripoli, na qual 

cumprimento todos os demais deputados, o secretário Maurício e os demais colegas na 

plateia. Todos nós aqui já vimos a questão da importância dos institutos de pesquisa, 

mas eles estão passando por um momento muito difícil, e temos há muito tempo trazido 

à conhecimento inclusive dessa Casa, com relação ao seu corpo técnico, seu principal 

patrimônio. Hoje existe uma defasagem de 35% de cargos vagos para pesquisadores e 

70% de cargos vagos para funcionários de apoio.  

A pesquisa só é realizada com essas duas pessoas - o pesquisador e o funcionário 

de apoio. Então sem esses dois elementos nossos institutos podem fechar as portas 

mesmo. É isso que temos notado, que não havendo concurso e essa reposição 

necessária, nossos institutos começam a aparecer para a sociedade que não fazemos 

nada e não somos importantes. Essa fala não é minha, mas do governador que com base 

nisso, colocou várias áreas nossas à venda, dizendo que são inservíveis e que não 

realizamos pesquisas nelas, tanto na agricultura quanto no meio ambiente. São 34 áreas 

do Instituto Florestal que estão num chamamento para venda. 

Então queremos que isso mude e rápido. Para isso, não justifica dizer que o 

Estado não tem orçamento, que não tem recursos, porque a pesquisa é o fermento do 

desenvolvimento. Sem pesquisa não há desenvolvimento e sem desenvolvimento não há 

geração de recursos e riquezas. Gostaria que tivéssemos uma atenção devida, uma vez 

que eu considero que somos esse fermento necessário para o tão dito desenvolvimento.  

A APQC representa os 19 institutos, e todos estão na mesma situação, tanto os 

institutos da Secretaria do Meio Ambiente, da Agricultura e da Saúde, visto que é uma 

falta de entendimento da parte do nosso Governo do Estado, que há 22 anos ocupa 

hegemonicamente essa política de Estado mínimo. Com isso nossas instituições 

centenárias estão ficando apenas com a glória do passado e deixando de construir o 

futuro desse estado. É isso que eu gostaria de dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Professor Fausto Pires de 

Campos, do Instituto Florestal. 

 

O SR. FAUSTO PIRES DE CAMPOS - Boa tarde ao Roberto, ao Maurício, ao 

Neder, e em nome de vocês cumprimento a todos. O Maurício provavelmente conhece 

melhor do que nós uma questão de campanha do Bill Clinton, quando um assessor 
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escreveu na parede: “É economia, idiota”. O idiota é muito feio, mas economia era 

questão certa naquela campanha, e ganharam. Para nós o que precisamos escrever é: “É 

biodiversidade, amigos”. Essa é a questão em pauta. Precisamos dar visão à questão 

ecológica. 

Quando o antecessor secretário colocou à venda 34 unidades, ele não tinha a 

menor ideia de que ele estava vendendo a biodiversidade paulista. Em São Paulo nós 

destruímos a maior floresta do estado, que é a Mata Atlântica do interior. São Paulo 

tinha 24 milhões de hectares, mais de 11 milhões. Nós colocamos no chão Jequitibá, 

todas as grandes árvores jogamos no chão, os cedros. Essa floresta precisa ser 

recuperada. O que acontece? Aquelas áreas que foram colocadas à venda não é verdade 

que tinham só pinos e eucaliptos, elas têm 40% de floresta. Elas correspondem a 

núcleos para onde se erradia o plantio. O florestal ano passado criou distritos florestais 

para esse plantio, e está na hora de retomar essa concepção e replantar o interior. Ter 

8% de floresta é uma vergonha. 

São Paulo tem todo um histórico que o senhor ressaltou em sua posse, que São 

Paulo está na frente da questão ambiental sempre. Mas tem 17% de vegetação nativa, e 

isso é muito feio. Nós não temos nem os 20% que cobramos dos proprietários de 

reserva legal. O florestal e o botânico precisam ter um projeto em comum para replantar 

a Mata Atlântica do interior e de fato o cerrado. Esses órgãos precisam de expertise para 

isso, que estava se perdendo.  

O Imaflora e o Esalq fizeram um belíssimo trabalho usando o Cadastro Ambiental 

Rural. Mostraram que São Paulo tem um déficit de um milhão e 700 mil hectares de 

reserva legal e APP. Ora, clicamos nos municípios e estão todos em vermelho. Se 

clicarmos em Jabuticabal, por exemplo, está no item 15 de uma tabela que vai de zero 

para cima. Podia ser um projeto piloto para replantarmos as margens de rio, que uma 

hora vão desaparecer. Nossos netos não vão ver essa floresta, elas vão sumir. Mesmo 

quando consideramos a Mata Atlântica, o índice também é muito ruim; são 42%. As 

florestas da Mantiqueira têm 20%, um índice muito ruim.  

Quero chamar a atenção para esse aspecto, nós não podemos perder a visão 

ecológica. Há outra questão que me toca pessoalmente, a Fundação Florestal. Não 

temos representantes aqui, porque eles estão amedrontados. O secretário anterior 

quebrou a espinha da Fundação Florestal, uma coisa vergonhosa. O senhor nomeou dois 

grandes profissionais da fundação, e isso eu acho um grande começo. Mas a Fundação 

Florestal sempre trabalhou integrado com o IF, e foi de forma truculenta, removida do 
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Horto. Todos esses procedimentos que afetaram, que o Butti, o Luiz Mauro e a Luciana 

sentiram e tiveram que contornar, não eram ouvidos os técnicos, os conselhos de 

pesquisa e comunitários, como se nada disso existisse. 

Veio uma vontade de cima para baixo monocrática, e deu no que deu, nesse 

auditório lotado aqui hoje. A Fundação Florestal, que não está presente, solicito para 

que o senhor reveja isso e que ela volte a ser integrada ao IF. Que de fato ocorra uma 

integração administrativa e técnica. Quando foram criados o Sieflor e o Sigap, apesar 

das intenções, no meu entender foi para quebrar a autonomia do IF e da fundação. Eles 

têm uma origem ilegal e inconstitucional. Quem fala isso não sou eu, mas uma 

procuradora do Palácio. Está no processo. O IF não tem a devida autonomia, a fundação 

não tem, e os outros órgãos também sofrem com isso. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Sr. Paulo César 

Fernandes, do Instituto Geológico. Estou fazendo encaminhamento de ouvir bastante os 

funcionários, e depois o secretário fica à vontade, se achar que deve responder. Mas 

acho importante ouvirmos mais funcionários para que o secretário possa se posicionar.  

 

O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES - Boa tarde. Meu nome é Paulo, sou 

pesquisador científico do Instituto Geológico desde 1993. Queria agradecer a presença 

de todos os colegas que aqui estão, os funcionários dos três institutos de meio ambiente 

e mais alguns outros institutos que sei que também estão presentes. Queria agradecer ao 

deputado Tripoli e outros membros da Comissão do Meio Ambiente, e ao deputado 

Neder, que foi requerente dessa audiência pública, e sobretudo a presença do novo 

secretário Brusadin. 

Não é à toa que estamos aqui, o momento é muito oportuno. Queria aproveitar 

esse momento para primeiramente, já ter ouvido do secretário algumas coisas que 

afligiam diretamente a nós funcionários do instituto, e do ponto de vista institucional, e 

não apenas funcional. A questão da alienação do prédio do IG, que não vou me estender 

sobre os detalhes, mas tem sido discutidos aqui no âmbito da Comissão e da própria 

Assembleia Legislativa. Ouvi da boca dele que isso não será uma medida tomada, 

porque lá ele teve a oportunidade de visitar, e sabe que o prédio está ocupado. Sabe a 

luta do instituto nos últimos três a quatro anos para com recursos próprios promover as 
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reformas no imóvel, e continuar operante e realmente efetivo para a sociedade paulista, 

respondendo as demandas do próprio Governo do Estado de São Paulo. 

Outra coisa que eu queria dar boas-vindas é pela informação de que não se pensa, 

pelo menos nesse momento, na fusão dos três institutos, menos ainda sem levar em 

consideração as atribuições e características operacionais deles, porque não é uma 

pesquisa igualitária, do botânico fazer a mesma coisa do florestal, que faz a mesma 

coisa que o IG, e portanto podem ficar num grande loft que abrigue todas as atividades. 

A coisa é bem mais complexa que isso. A fala dos três diretores já dá um indicativo 

dessas diferenças. 

Secretário, nesse momento quero apresentar para o senhor uma oportunidade que 

pode soar como críticas, mas sobretudo são uma visão de uma realidade bem prática do 

dia a dia, que aponta para o futuro e essa possibilidade de diálogo. Pegando sua fala 

com relação a divulgarmos melhor nosso trabalho. Do ponto de vista prática, na minha 

vivência de quase 25 anos no Instituto Geológico e de contato com os outros institutos 

congêneres, não temos uma assessoria de imprensa. Então primeiramente eu gostaria de 

pedir sua atenção para incorporar no próprio plano de trabalho que já chegou a nós 

funcionários do instituto, e suas propostas para trabalhar nesse seu futuro mais imediato, 

que a pesquisa possa ser incorporada de uma forma efetiva. 

Para divulgarmos, uma coisa que o colega Luiz Mauro colocou, nós tomamos a 

decisão de nós funcionários de mostrarmos nos cartazes, o que fazemos. Ficamos com a 

impressão de que não fazemos nada, o prédio está abandonado, mas fazemos muita 

coisa. Ao mesmo tempo para implementar de forma prática e orgânica o nosso trabalho, 

eu digo que não temos uma assessoria de imprensa. Então talvez tenhamos que pensar 

numa forma de como os institutos serão incorporados à estratégia de divulgação daquilo 

que é feito na Secretaria do Meio Ambiente. Eu diria que a primeira coisa é incorporar o 

trabalho dos institutos, as pesquisas científicas e tecnológicas feitas pelos institutos que 

estão sob sua alçada dentro do seu plano de ações. A partir disso recebermos uma forma 

integrada e aliada ao seu projeto, suas metas e estratégias. 

Do ponto de vista prático e real, desde o secretário anterior e já em suas falas e do 

próprio governo, somos instados a arrecadar recursos, a ter uma receita própria. Mas eu 

queria ponderar ao senhor, se você e os membros desta Casa, se têm conhecimento que 

a própria venda de serviços, ainda que não sejam nem mesmo uma consultoria de alta 

especialização, da venda de pesquisas científicas, existe uma legislação bastante 

complexa. Isso é um complicante para a venda desses serviços. Eu já tive a 
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oportunidade de atuar na área executiva, já fui diretor substituto, assessor-técnico de 

direção por oito anos, e posso dizer que já fizemos várias tentativas de vender esses 

serviços. É dificílimo passar um contrato de prestação de serviços, ainda que em âmbito 

de desenvolvimento metodológico de pesquisa e desenvolvimento, nos âmbitos das 

consultorias jurídicas. 

Isso é difícil no ponto de vista contratual, negocial, institucional, individual e 

trabalhista. Então eu compreendo que sejamos instados a prestar esse serviço, mas 

precisamos de uma ajuda, um arcabouço necessário para tal. Essa é uma realidade 

prática. Como eu disse, queria que o senhor absorvesse isso não como uma crítica, mas 

como a construção positiva para lhe indicar os problemas práticos. Como costumo dizer 

da minha origem que é de navios e da indústria de petróleo, essa é a palavra do convés, 

onde a manobra ocorre. 

Dito isso, ainda lhe diria outra coisa. Mesmo quando a instituição tem a 

capacidade de captar recursos, como somos responsáveis pela execução do componente 

de uma imensa operação de crédito, de um acordo que o Estado de São Paulo firmou 

com o Banco Mundial, todo tipo de dificuldade é criada para a execução desses 

recursos. Então o instituto tem recursos próprios. Hoje em dia, para que os senhores 

saibam, os recursos gerados pelos próprios institutos provenientes de propriedades de 

direito intelectual, porque é isso que um direito minerário representa. Um pesquisador 

acha uma jazida, pesquisa, cuba, consegue uma concessão de lavra, que é titulada pelo 

Governo do Estado, é recipiente desses royalties, é um direito de propriedade 

intelectual.  

Hoje em dia o Instituto Geológico gera dois terços de todo o recurso dele. O 

orçamento do instituto é menos de um terço do que era há menos de três anos. Metade 

desse recurso gerado pelo próprio instituto é o que segura o custeio atual. Ainda assim 

às vezes ouvimos dizer que somos vagabundos, que não fazemos, que não trabalhamos, 

ou então como o outro secretário que dizia que a sede era inativa e não fazíamos nada, e 

ele tentava vender. Essa imagem nos parece contraditória com a imagem que o governo 

pondera e coloca para a sociedade, de eficiência de gestão. 

O Instituto Geológico é bastante eficiente, econômica e financeiramente, 

contabilmente, administrativamente e cientificamente. Estou alertando o senhor sobre 

isso, e por favor não tome como uma crítica negativa, mas sim positiva. Por último, 

queria que simplesmente o senhor ponderasse para liberar, porque todas as contratações 

nós já pagamos pelo projeto básico e executivo de uma reforma gradual, ponderada, 
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plausível e planejada de ocupação do prédio, para de novo colocar operante todos os 

seus laboratórios. A maior biblioteca de geociência e acervo histórico relativo a 

geociência do estado de São Paulo de pé por conta própria, sem ajuda. Temos feito isso 

sozinho. Que o senhor autorizasse os contratos que lá estão na casa para serem 

executados com recursos do próprio instituto. 

Isso é uma eficiência prática. Eu sou um cientista pragmático. Mesmo aqui entre 

vários colegas meus, vou achar vários que gostam de mim e outros que não gostam, 

porque eu tenho uma postura pragmática e isso é parte da ciência e da tecnologia. É uma 

forma de pensar em ciência e tecnologia. Estou pedindo publicamente que o senhor 

autorize para que prossigamos com as reformas do prédio com nossos recursos.  

Da mesma forma que o colega da APQC colocou, e aí coloco uma ponderação 

mais subjetiva, ao mesmo tempo que colocamos um decreto de regulamentação da lei de 

inovação, nos parece um pouco contraditório, e essa é uma posição que através da sua 

pessoa eu levaria a reflexão dos membros dessa Casa e para o próprio governador, que 

nos parece contraditório termos uma lei de inovação, mas com os institutos de pesquisa 

bastante debilitados. A falta de concurso é apenas uma das pontas desse iceberg. Essa 

dificuldade orçamentária que eu lhe expliquei é enfrentada por todos. No caso do IG em 

três anos o corte foi de 60%, e hoje com recurso próprio o instituto tem que bancar 50% 

do seu custeio. 

Será que estaremos preparados para realmente fazer uma parceria com a iniciativa 

privada sobre isso? Outra coisa que eu pondero é do ponto de vista negocial, usando 

minha experiência anterior a minha experiência científica, que foram 11 anos na 

iniciativa privada. Quando uma unidade de negócios é capaz de gerar o seu próprio 

recurso, como é o caso do IG, em que dois terços do que ele faz, é ele que gera, e cobra 

metade da despesa de custeio, será que lá no futuro quando nós mesmos gerarmos 90%, 

será que vamos olhar para o governo e dizer assim: “Mas você é o acionista minoritário, 

por que tenho que colocar seu projeto na pauta de prioridade quando tenho 25 outros 

projetos na sua frente com grandes grupos respondendo pela pesquisa e 

desenvolvimento?”.  

Estou apontando para o futuro. Que a gestão do ponto de vista negocial, mesmo 

da pesquisa de desenvolvimento é importante, mas os senhores gestores da coisa pública 

podem no futuro se deparar com esse tipo de questionamento. Eu tenho dois práticos, o 

primeiro dele no serviço geológico britânico, o segundo no serviço geológico 

americano, que foram instados a produzir e vender serviços e pesquisas de 
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desenvolvimento. Mas chegou num momento em que o recurso do tesouro que chegava 

lá era menos de 20% e os gestores dessas instituições... “Ah mas eu quero que você faça 

uma base de dados para eu fazer isso e as ações de governo” - “Entra na fila, tenho 25 

projetos antes do seu”. 

Estou ponderando sobre o futuro. É uma nova dinâmica. Como o deputado 

colocou, não sabemos exatamente o caminho, mas estou lhe indicando um caminho por 

paradigmas do mundo capitalista e mercantil, da Inglaterra e dos Estados Unidos, 

experiências que tenho mais diretas. Encerro minha fala um pouco longa, mas algumas 

coisas, encaixar as pesquisas e trabalhos dos institutos em seu plano de ação estratégica, 

e que isso possa trazer junto a sua assessoria de imprensa incorporadas às suas ações, e 

essas questões do ponto de vista prático, orçamentárias e financeiras.  

Eu só quero lembrar a vocês que da proposta orçamentária que está lá, posso falar 

pelo Instituto Geológico, caímos de um orçamento de três milhões do Tesouro, e na 

proposta atual está um milhão. No próximo ano o Estado será responsável por 25% 

apenas do custeio do Instituto Geológico. Isso precisa ser uma questão pensada, porque 

o custeio também representa o desenvolvimento. É um investimento. Todo mundo 

quando faz um curso hoje em dia não fala quanto é o preço do curso, mas se chama 

investimento. Seria bom que essa visão, esse conceito pudesse ser trazido também pelas 

instituições. Nós não somos só custeio, mas investimento.  

O mais importante nisso é que o conhecimento científico é capaz de agregar valor, 

diminuir o consumo de energia, de água, tudo que é feito. As commodities, sermos 

excelência como vendedor de laranja, soja, bater na produção de grãos, carnes, petróleo 

bruto, isso é commodities. O preço é ditado pelo mercado, pelo consumidor. Agora o 

que vende é ter um padrão de alta definição de televisão que pagamos bilhões por 

direito de propriedade intelectual aos japoneses, e isso foi conseguido por ciência e 

tecnologia.  

Um abraço. Seja bem-vindo. Obrigado deputado Tripoli, Neder e demais 

membros da Mesa. Obrigado aos colegas. Boa tarde.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Nós que agradecemos a 

participação do Sr. Paulo César. Queria fazer um encaminhamento. Independente dos 

aplausos, temos pouco tempo para percorrer, então pediria que as próximas pessoas 

sejam mais sucintas, porque temos que ouvir o secretário e alguns deputados para tentar 
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fechar. Claro que todas as falas aqui são importantes. Queria lembrar a vocês que 

quatro, quatro e meia começa o Plenário e não posso continuar com a sessão com ele 

aberto, é uma questão regimental que preciso acompanhar. 

Vou chamar para falar o Sr. Nelson Maciel, do Instituto de Botânica.  

 

O SR. NELSON MACIEL - Meu nome é Nelson e sou especialista ambiental no 

Instituto de Botânica. Estou aqui representando os meus colegas de trabalho. Nós 

preparamos um documento e gostaria de lê-lo, para tentar ser o mais fiel possível à voz 

de todos. Agradeço a oportunidade que nos deram do diálogo, e estou bastante 

esperançoso e muito confiante. Nós vínhamos de uma reunião quê... Se nós tivéssemos 

um fórum para continuar os debates e as discussões, já teríamos ganho nossa vinda aqui. 

E pela fala do secretário que pretende realmente criar um fórum de debate, acho que já 

ganhamos bastante com a presença nessa reunião. 

O Instituto de Botânica foi originado pelo antigo Departamento de Botânica 

ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento no ano de 1942. Na verdade, foi 

criado em 38 e depois em 1942 foi anexado à secretaria. Posteriormente ele foi anexado 

à Secretaria do Meio Ambiente em 1987. Linhas de pesquisas das mais variadas áreas 

de botânica são desenvolvidas no instituto, desde as mais básicas até as mais 

sofisticadas. Eu gostaria de abrir um rápido parêntese para dizer que básica e sofisticada 

é extremamente relativo. Nós temos um pesquisador no Instituto de Botânica que já está 

se aposentando, o Dr. Carlos Bicudo, que foi uma pessoa bastante importante no caso 

do assassinato daquela advogada Mércia Nakashima.  

Ele estuda algas de água doce. Para a sociedade, de uma maneira geral, pode 

pensar: “O cara está estudante alga, que é microscópica. Nem enxergamos isso, para que 

serve essa pesquisa?”. Bom, é uma pesquisa básica, mas ela pode ser aplicada. E toda 

pesquisa básica acaba tendo uma aplicação. Sem ela, não temos a pesquisa que rende, 

que dá dinheiro. Enfim, como testemunha chave, o Dr. Carlos Bicudo identificou na 

bota do assassino que jogou o carro dentro do lado, uma alga que só tinha em Nazaré 

Paulista. Então é bastante relativa essa história de pesquisa básica ou aplicada. Sem a 

base, não conseguimos galgar novos degraus. 

Aqui no Instituto de Botânica as plantas do estado de São Paulo são coletadas, 

catalogadas, depositadas em coleções vivas nas estufas e no Jardim Botânico, e 

conservadas também no herbário do estado, o maior do estado, com mais de 500 mil 

exemplares de plantas ali catalogadas. É utilizado por grande parte da sociedade, não só 
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aos pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa, mas também pela 

sociedade como um todo. Quando se faz um relatório ambiental para licenciamento de 

alguma obra onde há supressão de alguma cobertura vegetal, é necessário que se 

identifique as espécies que ali estão. Apesar da grande maioria do público olhar para as 

árvores e falar que são todas verdes, tem folhas, elas são muito diferentes. Temos mais 

de 50 mil espécies diferentes no estado de São Paulo. Esse conhecimento básico é 

extremamente importante para o avanço da nossa inovação e tecnologia. 

A partir dessas coleções são estudadas, primeiramente sob o ponto de vista da 

sistemática, ou seja, descobrimos de quem são aparentadas, e o mais importante, que 

características compartilham com seus semelhantes, sejam elas estruturais, metabólicas 

ou genéticas. Tais características nos permitem estuda-las em diversas linhas de 

pesquisa. Poderão fornecer alimento essas plantas? Farmacêuticas, terapêuticas, 

medicinais, vão curar alguma doença? São indicadoras de poluição da água, do solo ou 

mesmo do ar? Que características compartilham com seus semelhantes, sejam elas 

estruturais, metabólicas ou genéticas?  

Além de produzir os estudos que são publicados em diversos veículos de 

divulgação científica, também atuamos na conservação direta de áreas naturais, como o 

Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, local onde está inserido o Instituto de Botânica, 

assim como a Fundação Parque Zoológico, o Parque CienTec, o Zoo Safari. Essa é uma 

unidade de conservação do tipo de preservação integral, um parque estadual. E o Jardim 

Botânico é responsável por sua gestão. É lá que os pesquisadores desenvolvem grande 

parte de suas pesquisas. Além do PEFI, também faz parte das unidades geridas pelo 

Instituto de Botânica a Reserva Biológica de Mogi-Guaçu que preserva o bioma 

cerrado, adjacente a uma unidade de conservação do Instituto Florestal, e a Reserva 

Biológica de Paranapiacaba que preserva o bioma Mata Atlântica. Os dois que ocorrem 

no estado. 

Os limites geográficos de nossa atuação vão muito além dessas áreas. Somos 

responsáveis pela publicação da flora do estado de São Paulo. Ou seja, uma listagem 

com as características de todas as espécies que compõem a vegetação do estado. Estudo 

que reúne botânicos de todo o Brasil, inclusive de pesquisadores do exterior. Também 

participamos da Flora do Brasil de 2020, audacioso projeto de pesquisa que pretende 

disponibilizar online a flora completa do país. Aqui cabe uma lembrança que o Brasil é 

um país mega diverso e com maior número de espécies no planeta. Se não conhecermos 

o que temos, vamos cometer o mesmo crime que já ocorreu na história, quando 
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queimaram a biblioteca de Alexandria. Vamos queimar livros que não conhecemos, 

vamos distribuir recursos que ainda nem sabemos onde podemos utilizar. 

Além disso vamos onde o grupo de plantas que estudamos se localiza, pois não há 

limites políticos para eles. É praticamente uma obrigação para os pesquisadores passar 

adiante o conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Eu vou pedir suspensão 

dos trabalhos por cinco minutos, porque o secretário precisa ir ao banheiro e não quero 

que ele perca. Aproveitando esse tempo, acho que você tem muita coisa aí por causa do 

tempo de outros colegas. Eu recebi as fichas e estou procurando colocar um da 

Botânica, um da pesquisa científica, um de cada canto. Podemos até marcar outra 

audiência para dar sequência e ouvir o resultado desse trabalho daqui um tempo. Mas eu 

gostaria que vocês encurtassem para ouvirmos mais uma ou duas pessoas e depois o 

secretário.  

 

O SR. NELSON MACIEL - Vou resumir.  

 

* * * 

 

- Sessão suspensa por cinco minutos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - O secretário não estava 

presente, então vou repetir. Para ser sucinto e depois fecharmos com o deputado Carlos 

Neder, por causa do tempo. Podemos marcar, e estava falando ao vice-presidente Luiz 

Turco, quem sabe uma próxima audiência para daqui dois meses, para depois de todas 

as essas reuniões que começaram nessa Comissão, ver o resultado disso e como 

caminhou. 

 

O SR. NELSON MACIEL - Eu vou pedir licença para os meus colegas e vou 

parar de ler. Vou tentar resumir ao máximo a informação que tínhamos. O Jardim 

Botânico, que na verdade é gerido pelo Instituto de Botânica, é anterior a ele. O de São 
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Paulo é nosso cartão de visitas para a sociedade como um todo. Recebemos cerca de 

200 mil visitantes por ano, e desses, 35 mil a 40 mil são alunos de todos os níveis de 

educação. É para essas pessoas que divulgamos o que fazemos no Instituto de Botânica. 

Temos diversos atrativos turísticos, dentre eles o Museu Botânico, que foi criado 

justamente com essa intenção, de fazer a divulgação científica para o público leigo. 

Temos também, como o professor e Dr. Luiz Mauro acabou de explicitar, o curso 

de pós-graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, que já formou desde 

2003 cerca de 230 mestres e cem doutores, vários deles já assumindo papel de 

professores em universidades públicas e privadas por todo o Brasil. Entretanto, assim 

como nos demais institutos, os pesquisadores e técnicos de apoio do Instituto de 

Botânica estão envelhecendo. O último concurso para pesquisador aconteceu em 2003, 

e pessoal de apoio em 2008.  

Essa perda de pessoal pelo tempo de serviço, pela aposentadoria e falta de 

recursos tem um gargalo que está relacionado aos estudos florísticos, seja em ambientes 

terrestres ou aquáticos que dependem de botânicos especialistas capazes de identificar 

espécies de plantas, algas e fungos, prejudicando os planos de manejo, avaliação 

periódica das espécies ameaçadas do estado de São Paulo, a recuperação e restauração 

das áreas degradadas. A coleção do herbário de São Paulo, como eu falei, é de 

referência para o Brasil todo, com cerca de 500 mil amostras. O herbário recebe visita 

de diversos representantes da sociedade para consulta, fornece esse serviço, e está 

deficitário por falta de pessoal. 

Outro ponto são os estudos de anatomia da madeira de espécies nativas. O núcleo 

que conta com uma xiloteca, uma biblioteca de madeira riquíssima, mas apenas com um 

pesquisador e um funcionário de apoio para cuidar de tudo. Os estudos de prospecção 

de substâncias com potencial farmacológicos, estudos bioquímicos relativos ao 

metabolismo das plantas, o estudo de pólen na área de alergias, a pesquisa sobre 

avaliação de mudanças climáticas, e até na certificação de mel. Se falar para um leigo 

sobre estudar pólen, ele não vai entender. Tem a básica e a aplicada.  

Basicamente o que tínhamos para dizer é isso. Não quero mais me alongar. Estou 

muito nervoso. Mais uma vez agradeço a oportunidade de vocês nos ouvirem.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Por causa do tempo vou 

passar a palavra ao secretário, e se tivermos mais tempo depois passamos a ouvir as 

pessoas que se inscreveram. Não gostou? Então fala. Você está insistindo, então fale por 
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favor. É uma audiência pública e estamos querendo se ajudar. Se acha que é importante, 

vamos ouvir o Ferrari. 

 

O SR. FERRARI - Obrigado pela oportunidade. Secretário, obrigado pela 

presença. Bom, dentro da estrutura da secretaria, o senhor viu que o senhor tem diversos 

órgãos, e aí dentro o senhor tem três institutos de pesquisa. A pesquisa precisa de uma 

gestão de pesquisa, você precisa de uma gestão de ciência e tecnologia, não pode 

esperar de instituto de pesquisa respostas dentro de seu mandato, algumas vão 

acontecer, outras não, mas a pesquisa tem outro ritmo, outro período, o senhor um 

homem de academia, como o senhor mesmo disse, felizmente estamos com uma pessoa 

de academia aqui que tem essa sensibilidade, tem que estar atento para isso. Será que 

nós não precisamos de uma instância na secretaria para gestão de pesquisa? Uma 

instância que fique acima de seu mandato, acima do tempo de seu mandato?  

Por exemplo, o instituto geológico conquistou um projeto de pesquisa, um 

projeto para melhorar infraestrutura, de 1 milhão e 200 mil reais. O antigo secretário 

deixou esse projeto acabar, 1 milhão e 200 mil reais, isso não aparece toda hora. Será 

que se nós não tivéssemos uma instância de gestão de ciência e tecnologia, nós não 

teríamos perdido esse dinheiro? O dinheiro foi embora, não volta mais, porque ficou a 

cargo de uma pessoa que não entendia nada de gestão de ciência e tecnologia, não 

entendia nada de pesquisa, e deixou esse projeto de 1 milhão e 200 mil reais ir embora. 

Ninguém deixa um projeto de 1 milhão e 200 mil reais desaparecer. Nós precisamos, 

secretário, e talvez isso seja uma coisa importante do seu legado, deixar um conselho de 

ciência e tecnologia para os institutos do meio ambiente, uma coisa que fique acima até 

da gestão do senhor, isso vai ser um legado se o senhor conquistar isso. Hoje nós 

estamos fazendo pesquisa guerrilheira, quem precisa de infraestrutura mínima para 

preparar as coisas de campo, está fazendo isso ou em outro lugar, ou no barracão da rua 

Anhaia, nós estamos fazendo isso lá, precariamente, para não parar projetos que tem 

financiamento externo, com Fapesp, com ICMBio, nós estamos desenvolvendo 

protocolos para proteção de aquíferos específicos, de aquíferos cascos, e para isso 

estamos trabalhando precariamente no barracão que temos no Bom Retiro. Barracão 

esse que foi prometido para uma instituição religiosa, o governo quer dar o nosso 

barracão que é onde está o nosso laboratório desmontado, onde está parte do nosso 

acervo histórico, precariamente instalado, para uma instituição religiosa. Tudo bem, 



29 
 

tudo bem não. O governador, se ele quiser passar isso para uma instituição religiosa, 

prepara o nosso prédio aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Você pode dizer que 

religião, do que se trata? Porque eu também desconheço. 

 

O SR. FERRARI – O antigo secretário mandou para construir a jurídica da 

secretaria pedindo parecer, que era para doar isso para a instituição. Enquanto queria 

vender nosso prédio aqui por 16 milhões, queria doar nosso barracão, que vale pelo 

menos uns 6 milhões de reais no Bom Retiro, uma área super comercial. Tudo bem, 

quer doar aquilo para uma instituição religiosa? Prepara nossa infraestrutura aqui na 

Vila Mariana, prepara um laboratório, prepara a recepção do nosso acervo, prepara 

nossa biblioteca, para nós podermos tirar com dignidade o que está lá e remontar. Esse 

laboratório foi conquistado com dinheiro da Fapesp, com dinheiro do CNPQ, tudo isso 

precisou de projeto, precisamos fazer projeto para conseguir isso, disputamos com 

várias outras instituições, ganhamos esse dinheiro, montamos o laboratório.  

Hoje o laboratório está todo depositado no salão, esperando o prédio da Vila 

Mariana ficar pronto para nós remontarmos. É difícil trabalhar desse jeito, secretário, 

então vamos pensar numa gestão de ciência e tecnologia para os institutos do meio 

ambiente. Acho que era isso que eu tinha que falar, agradeço, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Gente. Não senhor, 

quem preside aqui, é o seguinte, eu queria passar a palavra ao deputado que pediu a 

questão de ordem, em seguida, vamos ouvir o secretário. Questão do tempo, gente. Eu 

pedi para vocês se organizarem, se tiver tempo eu ouço vocês. Pode ter outra 

oportunidade ou quem não foi atendido que encaminhe por escrito, porque tem a 

questão do tempo, eu pedi várias vezes que vocês se organizassem para ouvir. 

Geralmente audiência pública quem fala são os deputados, nós seguramos todos os 

deputados até agora, só falaram os diretores, para um deputado se pronunciar, para 

poder ouvir os funcionários. Mas vou passar a palavra ao deputado, e em seguida ao 

secretário e se der tempo, nós abrimos o altar.  

 

O SR. – Deputado Tripoli, eu abro mão do meu, para o secretário.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Não, mas o secretário 

tem tempo. Ele já despachou lá, pois não. Com a palavra, o senhor secretário de estado.  

 

O SR. MAURÍCIO BRUSADIN - Obrigado, Gasparini. Obrigado, Tripoli, eu 

vou tentar tecer alguns comentários sobre as falas que foram colocadas aqui pelos 

representantes e pedir que vamos criar um território do diálogo, então quem não pôde 

falar aqui, o presidente falou que pode fazer outras audiências e vamos oficializar até o 

fim dessa semana um território do diálogo, com representante dos funcionários, da 

direção, da SMA, da Fapesp, da assembleia, então fiquem calmos que tem um território 

permanente construído, olha o que em pouco tempo aqui surgiram várias ideias, e é isso 

que nós temos que oxigenar, tentar encontrar saídas e discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Eu queria, secretário, 

anunciar a presença do deputado federal Mussi, que está assistindo da plataforma ali de 

cima. Pois não, secretário, tem a palavra.  

 

O SR. MAURÍCIO BRUSADIN - Obrigado pela presença do deputado Mussi, 

pelo prestígio do meu amigo Guilherme Mussi. Queria dizer ao Joaquim Adelmo, se 

não estou enganado, Adelino Pinto, perdão, minha letra é horrível. Cadê o Joaquim? 

Joaquim, queria só dizer, às vezes há uma compreensão e não vou entrar no debate 

ideológico, que respeito a sua posição apesar de pensar um pouco diferente, sobre as 

concepções que você aqui colocou, mas não houve, por parte do governo, tanto é que 

não houve projeto encaminhado para a assembleia, autorização de privatização de 

florestas.  

Pode ter tido um desejo individual do ex-secretário, mas não houve por parte do 

governador, conversei muito sobre isso antes de aceitar esse posto, só para ficar um 

pouco claro essa parte. Agora, e falei isso já, houve o chamamento para saber se havia 

interesse por parte da secretaria, mas não era uma política do palácio, mas tem algumas 

coisas que vamos ter que debater e espero que esse grupo de trabalho possa encarar o 

desafio disso, tem áreas, por exemplo, que não são as de floresta, mas de produção de 

resina, etc., cuja nossa produtividade é baixíssima, e alguns estudos inclusive feitos pela 

Universidade de São Paulo que apontam que a possibilidade de arrendamento, comigo 

privatização não terá dessas áreas porque é uma questão de defesa da biodiversidade, de 

tudo que foi colocado. Agora, onde há produtividade, eu gostaria muito que esse grupo 



31 
 

de trabalho pensasse, sem preconceito, porque estamos perdendo recurso, e não posso 

dizer abertamente aqui, mas até denúncias de mal uso desses lugares, para usar uma 

palavra da moda do governo passado, de atos malfeitos, para ser um pouco generoso. 

Mas independente disso, vamos ter que repensar, vamos ter que discutir.  

O que estou me propondo é no território do diálogo que vamos construir a partir 

dessa audiência pública, nós sem preconceito debatamos isso, porque é dinheiro 

público, e se nós podemos ampliar a produtividade, ter mais recurso para fomentar mais 

pesquisa, por que não? Então, só estou colocando o desafio, a decisão nunca será 

unilateral minha, mas quero frisar que por parte do governador nunca houve a ideia de 

privatização de floresta, nunca houve. E segundo que as áreas que nós produzimos 

resina em especial, tem outros tipos de produção, temos que debater. Se o 

arrendamento, esse grupo que vamos montar, conseguir cientificamente provar que ele é 

melhor, por que não encarar? Sem privatizar, ninguém está falando em privatização, 

essa palavra em relação a floresta é inegociável, falar privatização em floresta, sabemos 

por que. Está certo? Só queria lançar o desafio, e respeito sua opinião, só estou 

contrapondo um pouco porque eu acho que não temos o direito de não debater essa 

questão, temos que debater e encará-la de frente.  

O Fausto colocou coisas muito interessantes, eu quero dizer, Fausto, quando 

debati com o governador, o nome do Gerard para fundação florestal, o nome do Walter 

Tesch, que são pessoas que são históricas conhecedoras minhas, o governador ficou 

muito contente e acho que nós sinalizamos para a fundação uma mudança de rumo, o 

período é curto mas acho que temos que resgatar essa identidade da fundação. Talvez 

eles não estejam aqui, não acho que seja pela cultura do medo, já estive com eles, 

conversei, o Walter é um cara que mais adepto do diálogo do que eu até, o Gerard é uma 

pessoa que tem uma história nessa relação, então eu quero crer que a fundação é uma 

grande parceira desse nosso processo todo aqui, e sob a direção do Walter, sob a 

presidência do conselho do Gerard, nós estabeleceu uma aliança nítida, clara com a 

ciência, e não mudar, acho que vamos ter que rever parâmetros da fundação, não posso 

abertamente dizer algumas coisas porque aos limites pragmáticos do processo, mas acho 

que vamos começar, eu falei para o Walter e para o Gerard, se nós conseguirmos mudar 

15 graus para voltar à fundação ao novo rumo, nós podemos avançar. Essa é minha 

perspectiva, trabalho com o mundo real, apesar de ser sonhador, e acho que estão 

adeptos disso, o Walter hoje mesmo, ele não está aqui porque tivemos hoje uma reunião 

na Mantiqueira, e ele está lá o dia inteiro para debater com o grupo de trabalho da 
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Mantiqueira, que é a serra que chora, nossa maior produtora de águas. Então, o Walter 

só não veio por causa disso, porque nós nos dividimos, mas ele queria muito estar aqui, 

tem me acompanhado em todas as ações. Eu acho que é isso, biodiversidade, amigos, só 

que ao mesmo tempo não podemos negar um pouco a realidade, trabalhamos num 

mundo em que a economia nos cerca, então precisamos impor limites a essa economia 

para respeitar e preservar essa biodiversidade e ao mesmo tempo colocar todos os atores 

para pactuar isso. Se ficarmos segregados, eu disse isso hoje de manhã na Mantiqueira 

porque lá estamos fazendo um trabalho legal, colocando setor produtivo, sociedade 

civil, governo, moradores, todo mundo envolvido.  

Se nós continuarmos na cultura da segregação do nós contra eles, ambientalistas, 

ruralistas, ambientalistas, setor produtivo, sabemos onde isso vai dar. Precisamos 

colocar os atores na mesa e pactuar consensos para tentar construir políticas públicas 

mais sustentáveis. Evidente que sempre que eu que tenho uma vida dedicada à 

sustentabilidade, sempre vou puxar o máximo do que eu posso para essa tese, mas se 

nós não pactuarmos políticas públicas, corremos o risco de fazer o que fizemos, 

Roberto, no passado, você vai lá, delineia uma área, não envolve por unidade com local, 

não envolve o setor produtivo, e quando você olha, aquela área está toda tomada. Então, 

se o envolvimento de todos os atores não se constrói política com sustentabilidade, mas 

quero dizer que fico muito grato com suas palavras, e o governador me disse isso 

também, tenho na pessoa do Walter, na pessoa do Gerard, um compromisso de tentar 

estabelecer um novo caminho para a fundação, e que ela seja aquilo que nós sempre 

sonhamos. 

Eu vou dizer porque estou encantado, porque eu não conhecia, temos gestores de 

parques de uma qualidade imensa, eu tive esse fim de semana em Bananal, que 

infelizmente perdemos uma quantidade enorme de hectares, perdemos mais ou menos 

porque boa parte daquela estação ecológica do Bananal não foi atingida, só para saber, a 

imprensa não colocou da forma correta, mas boa parte da área atingida era privada e do 

ICMBio. Mas isso eu disse para o repórter que perguntou, isso pouco importa, sendo 

ICMBio, sendo da secretaria, sendo fundação, porque é tudo nosso, ali é das futuras 

gerações, então não dá para ficar, “O fogo não atingiu a minha área, eu viro as costas”. 

O governo do estado disponibilizou todas as forças possíveis para apagarmos o fogo. 

Mas eu volto a frisar que tenho muito orgulho do time que eu estou conhecendo da 

fundação, eu acho que com o Gerard e o Walter de maestro, vamos recuperar essa 

dinâmica. Paulo César, cadê você, sou ruim para achar pessoas na multidão. Me 
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encontrei muito na sua fala, porque eu também tenho muitos inimigos, porque sou um 

pragmático com objetivos, o que eu não entendo é o pragmático sem objetivo, ou 

pragmático cujo objetivo é o bolso.  

Quer dizer, o pragmático com objetivo é capaz de ceder, mas nós alcançamos, 

essa é a minha natureza. Quem me critica por isso, eu falo que nem precisa me criticar 

porque está me elogiando, e reconheci na sua fala um pouco algumas coisas que você 

colocou. Eu queria dizer, vamos, nesse grupo de trabalho, temos um time de imprensa, 

tanto na Cetesb, quanto na SMA, que pode servir como válvula disso. Estou querendo 

reestruturar, modernizar o time de redes nosso, por que não usar a internet e as redes 

sociais para pulverizar isso tudo que vocês produzem? Acho que tem que ser um dos 

assuntos da nossa pauta do grupo de trabalho que está sendo montado hoje aqui. Isso eu 

me comprometo, não dá para nós pensarmos em montar uma estrutura, aí tudo que eu 

falei de reduzir custeio, eu estou me negando, mas dá para usar o que temos lá, que hoje 

é mais simples, pelo menos com relação a internet para pulverizar um pouco as coisas 

que vocês falaram. Com relação à experiência que você colocou da Inglaterra e dos 

Estados Unidos, talvez meu pragmatismo vai deixar você chocado. Se acontecer isso, eu 

já acho que estou feliz aqui, e aí nós avançamos e discutimos se o estado vai entrar em 

vigésimo da fila, porque aí o debate é outro, mas é importante que nós estabeleçamos 

essa parceria para buscar recurso privado.  

Se acontecer, vamos ter que debater e aí a força do estado pode criar uma regra 

para furar fila, mas nesse momento o desafio é buscar esse fomento privado fora dos 

estudos, é importante, as pessoas podem criticar, mas infelizmente e aí é um debate 

Tripoli, porque eu acho que temos que fazer nas futuras eleições, que é a questão do 

pacto federativo, todo mundo reclama que o governo corta recurso, mas cá para nós, o 

pacto federativo ainda é, mudamos muita coisa na constituição de 89 mas a questão da 

centralidade de recursos impera desde a era do Regime Militar, então precisamos 

debater um pacto federativo que São Paulo tenha mais recurso, que seja mais equânime, 

vejo os municípios hoje que têm boa parte, política internacional de resíduos sólidos, 

por exemplo, que outorga tudo para eles lá, Tripoli, só que os caras não têm dinheiro. 

Agora, a União tem jogado responsabilidade para todos nós, mas ao mesmo tempo tem 

que dar contrapartida financeira, precisamos discutir o pacto federativo. O Janet lançou 

uma expressão que gostei muito, que é “Mais Brasil e menos Brasília”, quer dizer, 

precisamos desse dinheiro mais espalhado, porque nada contra Brasília, mas precisamos 

que esse dinheiro não fique centrado na União.  
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Estou dizendo porque às vezes discutimos achando que o objeto está aqui e às 

vezes está lá, não é só a falta de diminuição de arrecadação do estado, a perda de 

recursos do IG, da SMA, e etc. O governo de São Paulo tem feito um esforço enorme, e 

olha o equilíbrio fiscal, estamos saindo de uma crise econômica sem grandes 

solavancos, e me perdoe os que não acreditam mas o Geraldo tem dito isso há muito 

tempo, então o equilíbrio fiscal é um compromisso de cidadania com o cidadão, porque 

nós arrecadamos o que podemos gastar, e quando vem a crise que você sente quem foi o 

gestor que se preocupou com isso, e garante a cidadania, garante a manutenção de 

serviços básicos, garante a manutenção de pagamento de salários, eu não quero 

comparar com outros estados mas estamos enfrentando uma temeridade em outros 

estados. Por mais que as pessoas julguem, neoliberal, isso tudo que eu acho que é um 

pouco ultrapassado, garantir equilíbrio no orçamento é garantir cidadania, 

funcionamento de cidadania.  

Mas é um debate mais longo, só peguei esses ganchos em cima da sua fala 

porque eu acho que nós temos que fazer um amplo debate sobre isso e desfazer, nos 

desfazer de alguns conceitos do passado que ainda atrapalham a compreensão dos novos 

rumos. Quero por último aqui falar do Nelson, do Botânico, Nelson, está aí.  

A reforma do instituto, nós já iniciamos esse tema, acho que está bem avançado, 

só pedi uns pareceres da CJ, sou uma pessoa muito precavida com tudo, não é por 

enrolação, por nada, eu uso todos os advogados que eu posso, da PGE, de tudo. 

Conversamos isso ontem ou antes de ontem, eu já encaminhei, o jurídico dando ok, 

vamos embora, o dinheiro é do recurso de vocês, o recurso é de vocês, mas tenho essa 

precaução, só não quero aqui, por isso que não toquei no assunto porque temos, e vamos 

tentar buscar o recurso que está parado que podemos ter perdido ou não, mas parece que 

ele me apontou um caminho ali, que talvez vou precisar da minha energia para isso, 

perdemos um pedaço de um milhão e pouco, então vamos tentar buscar até o que talvez 

perdemos. 

Eu acho que falei tudo aqui. Eu queria só finalizar com o Nelson e com o Ferrari 

que o Tripoli está precisando ir para o seu trabalho. Eu vou tocar num ponto polêmico, 

eu prefiro que nós discutamos no GT, eu não me nego, não me furto a discutir questões 

que, senão venho aqui e parece que só tenho notícia boa para dar. Não vou animar vocês 

que vai ter concurso, não posso fazer isso, na situação que estamos hoje, é difícil, e não 

será no meu mandato, já antecipo. O último foi do Goldenberg, se não me engano, 

2003. Vamos ter que debater como resolver, Nelson, como nós encontramos caminhos 
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para isso, vamos ter que procurar caminhos, vamos juntos, talvez esse grupo mostre 

algum, talvez o decreto sinalize, talvez nós cheguemos na conclusão do Paulo César, 

que vai ter tanta gente procurando e o estado vai ficar em último na fila, não tem 

problema, e aí nós consigamos suprir, do ponto de vista de concurso público, não vou 

cometer esse ato populista aqui na frente de vocês, de mim, tudo que eu tenho 

combinado e feito, buscado, tenho alicerçado, tenho discutido com o governador que 

entende que é uma causa importante, a ciência, tecnologia, me pediu inclusive, um dia 

antes de minha posse, me deu 12 tarefas lá e uma delas era procurar a melhor saída 

pactuada com os institutos, e tinha a palavra “pactuada”, e tudo que nós fomos 

construindo, eu fui alicerçando no palácio, etc., porque o governador é sensível a essa 

causa, não podemos achar que não. 

Para finalizar, Ferrari, você deu uma ideia legal. Vamos pensar. Eu acho que 

quanto mais independência a ciência tiver, melhor ela é, só que a ciência com o dinheiro 

público precisa dar satisfação para a sociedade, então só estou dando um parâmetro, ela 

precisa dar satisfação para a sociedade, é quando a satisfação, não é o curto prazo dos 

políticos, não é para amanhã, não vim aqui pedir isso, mas ao mesmo tempo é 

importante que ela tenha independência, veja aí o avanço, apesar da questão de ser em 

cima do índice flutuante, da autonomia das universidades públicas paulistas, e etc. 

Quero finalizar, pessoal, dizer o seguinte, nós criamos a partir de hoje aqui, vamos 

formatar como isso vai funcionar, mas garanto que com representantes de todo o 

mundo, eu faço questão de estar atrelado nesse grupo de trabalho direto ao gabinete para 

que nós possamos juntos pensar em saídas, a globalização, alguns Gots tem, alguns não, 

nos impôs novos desafios. Não dá para olhar o mundo do jeito que olhávamos quando 

os institutos foram montados, era outro modelo de mundo, precisamos nos adequar a 

esse novo modelo de mundo. Se esse novo modelo de mundo exige novas atividades, 

novas parcerias, novas formas de pensar, novas formas de se organizar, de buscar 

recurso, vamos fazer o esforço para isso.  

Tenho dito, e aí é a hora que preocupo a todos, Tripoli, que ninguém gosta muito 

quando eu falo isso, mas eu vim ao mundo para incomodar. Apesar de nós ficarmos 

pensando com as velhas categorias, as caixinhas, de esquerda, de direita, etc., eu acho 

que temos um desafio maior que essas velhas categorias e caixinhas, respeitando todas 

elas, que eu tenho grande parte dos meus amigos que ainda pensam assim, mas nós hoje 

temos um desafio entre os globalistas e os nacionalistas, a nossa pauta da 

sustentabilidade não cabe na temática nacionalista, porque para resolver os problemas 
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da mudança climática, para resolver os desafios que temos à frente, precisamos debater 

uma governança global.  

De nada adianta um país resolver, equacionar, mitigar, se os outros não 

mitigarem. Então, temos que elevar um pouco nosso fruto do debate para não ficarmos 

achando que vamos ficar preso a uma velha caixinha e achar que isso é daquele canto e 

aquilo daquele canto. Eu acho que isso é um grande desafio tanto que chamei o pessoal 

da secretaria, São Paulo vai voltar a tentar ser protagonista na Copi, eu acho que os 

institutos podem e devem colaborar para esse debate, porque nosso tema apesar de 

termos que agir localmente, nosso tema é global, e nos impõe uma ética e uma 

generosidade para aqueles que ainda não estão aqui, nós não podemos trabalhar por uma 

pessoa, temos que trabalhar por duas, porque trabalhamos pelo contribuinte que nos 

paga e temos que trabalhar pelo contribuinte que ainda não nasceu porque é em nome 

deles que a secretaria e os institutos e todo o organismo que sobrevive em volta desse 

conjunto de coisas trabalha. É a ética para com as futuras gerações que é a nossa 

obrigação.  

Do mais, vamos divergir, vamos dialogar, e vamos tentar achar consensos, a 

verdade não está comigo, nem com vocês, ela está entre nós, na fala de cada um, se nós 

tivermos um pouco de consciência e aliança com a ciência, podemos encontrar meios 

termos que façam nós avançarmos e que coloque a frente de todos os interesses aqueles 

que ainda vão vir, obrigado, Tripoli.  

 

O SR. – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Antes de passar pela 

ordem, eu passo a palavra ao Gasparini, seguindo que temos tempo para ouvir tanto o 

deputado quanto as duas pessoas lá. Com a palavra, deputado. 

 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – É somente para me congratular com 

o secretário, o Maurício demonstrou isso que estamos precisando. A realização de 

diálogo, e ele é um secretário que exerce esse papel, então parabéns a vocês que vieram 

aqui para esse diálogo, e parabéns ao secretário que desta forma sem dúvida alguma, vai 

concretizar um grande trabalho, face a essa importante secretaria, parabéns, secretário.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - A última pessoa que 

pediu para falar, como temos 11 minutinhos, por favor.  

 

A SRA. ELAINE RODRIGUES – Boa tarde a todos, queria agradecer a casa e 

ao senhor secretário. Na verdade, o que eu venho tratar é com relação as áreas 

protegidas, administradas pelo instituto florestal, as florestas e estacoes experimentais, 

em função do chamamento público e do projeto de lei que tratava da alienação nessas 

áreas. Trago informações novas, porém, pré-existentes que acho importante ser de 

conhecimento da casa. A partir do chamamento público, nós realizamos um estudou 

com base na base de legislação do estado de São Paulo, disponível no site da 

Assembleia, fizemos um levantamento de todos os dispositivos relacionados a essas 

áreas protegidas, no total são 119 dispositivos de mil, 927 até 2014, a maioria, 81% 

deles são da data de 1927, até 1975.  

E esses dispositivos tratam da desapropriação, em caráter de urgência, para fins 

de expansão dos serviços de reflorestamento e de pesquisa científica. Também a partir 

desses levantamentos que realizamos, foram identificados dois decretos de 1960, e uma 

lei de 62 onde a maioria dessas áreas que estavam no chamamento público são 

designadas como florestas estaduais, então são informações preexistentes, porém novas, 

que nós não estávamos considerando ao tratar tanto da alienação quanto do chamamento 

público dessas áreas, e que precisam ser consideradas tanto pela questão ambiental, as 

áreas são de cerrado e floresta de mata atlântica do interior, que são aqueles biomas 

menos abrangidos pelas unidades de conservação assim consideradas. Então acho que é 

um salto muito grande para a secretaria de estado de meio ambiente estar reconhecendo 

essas áreas como unidades de conservação no âmbito do sistema nacional de unidade de 

conservação.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Desculpa, seu nome, 

qual é? 

 

A SRA. ELAINE RODRIGUES – Elaine Rodrigues, pesquisadora do Instituto 

Florestal em Economia Ecológica. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Vou passar a palavra ao 

deputado Luís Turco, vice-presidente da comissão. 
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O SR. DEPUTADO LUIZ TURCO – PT - Rapidamente cumprimentar aqui 

também o secretário Ricardo, parabenizar pela exposição, os funcionários do instituto, 

toda a comissão de meio ambiente. Só queria sugerir um encaminhamento, Tripoli, que 

evidentemente que a vinda do secretário aqui com a questão do instituto, ela foi 

prioridade.  

Então, tinha que aprofundar o máximo essas questões de instituto, tem muita 

coisa que o pessoal, com certeza, se deixasse aqui, ficaríamos até mais tarde e você com 

certeza poderia falar mais sobre isso. Mas, como a questão do meio-ambiente para nós 

aqui da comissão, a questão central, tem muita coisa que ficou pendente ainda do 

secretário anterior, que eu gostaria também de abordar. Não hoje, evidentemente, não 

vou fazer isso, mas que nós deixássemos, se tiver acordo na comissão, já uma próxima 

agenda para dar continuidade a esse debate, com relação aos institutos, mas também 

avançar um pouco mais com relação às questões pendentes que ficaram, como a questão 

dos parques, da usina termoelétrica de Peruíbe, como a questão do Guarani, do Jaraguá, 

tem um conjunto de coisas que ficaram pendentes, que estão começando a acelerar, que 

nós precisávamos conversar sobre isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Deputado Carlos Neder, 

que é o proponente, gostaria de se pronunciar? 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Apenas gostaria de elogiar a qualidade desta 

audiência pública, a pertinência das intervenções, a maneira democrática como o 

secretário e sua equipe agiram, e a expectativa nossa de que isso permaneça em fóruns 

permanentes. Nós faremos amanhã uma primeira análise do decreto de inovação 

tecnológica, e a razão desta reunião que é uma reunião conjunta das duas frentes 

parlamentares, é de nos prepararmos para uma audiência pública já aprovada por minha 

iniciativa junto ao presidente da comissão de ciência e tecnologia, deputado Orlando 

Bolçone, em que nós traremos os membros do grupo de trabalho do Consip, que é o 

conselho que articula os institutos públicos de pesquisa, e que deu a origem a este 

decreto editado pelo governador depois de uma longa tramitação, sobretudo na 

Procuradoria Geral do Estado.  

Como esse decreto busca adequar o que há em São Paulo a nova legislação 

federal, naquilo que é possível fazer por decretos e portarias, e outras mudanças vão 
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exigir o envio de projeto de lei para a Assembleia Legislativa, nós continuaremos esse 

debate, seja por meio das frentes parlamentares, ou como foi colocado pelo deputado 

Luiz Turco, pela atuação normal da comissão permanente de meio ambiente e 

sustentabilidade. Então, deputado Tripoli, eu quero aqui elogiar a condução dada por V. 

Exa., e a maneira correta como a Assembleia Legislativa se coloca num debate que 

envolve conhecimentos técnicos, científicos, e que seria impossível sem a participação 

dos pesquisadores, das pesquisadoras, do pessoal de apoio técnico administrativo, 

mostrando que a Assembleia tem um papel a cumprir na formulação de políticas de 

maneira autônoma.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Eu me recordo que há 

alguns meses atrás veio o requerimento à comissão de meio ambiente, muitos 

acompanharam, toda vez que vinha a pauta, um deputado pedia vista, não sei se vocês 

se recordam, quer dizer, isso daqui, esse encontro de hoje foi um sufoco para acontecer. 

E aí, não foi de fato, porque o governo não queria, tive que conversar com cada 

deputado, enfim, o secretário converso há um tempo, sei que ele tem conhecimento de 

causa, ele vem aqui, está à disposição, como vocês viram. Mas olha, foi difícil 

conseguir o dia como hoje, eu peço desculpa em questão de tempo, não é o deputado 

Tripoli, mas é um regimento da Assembleia Legislativa, que só permite que funcione 

comissão enquanto não tem o plenário, 4 horas abriu o plenário, eu posso continuar 

aqui. Havendo disposição, a presidência e a comissão do meio ambiente está à 

disposição para um próximo encontro, claro que o secretário, conforme o artigo 54 lá, 

eu acho, terá que vir à Assembleia Legislativa duas vezes ao ano para poder, hoje nós 

procuramos só falar dos institutos.  

Eu tenho uma pauta minha, particular, eu não usei da fala, eu já despachei com o 

secretário a questão da fauna, que me preocupa muito, que muitos falaram disso, 

daquilo, mas até agora a fauna, na secretaria, está difícil avançar, e o secretário está 

disposto, não só o secretário, essas coisas, como o governador também se pronunciou, 

não é, secretário, que vai avançar. Eu acho que estamos com bons secretários, momento 

certo, claro que ele ganhou um presente de Papai Noel, porque o antigo secretário, do 

jeito que foi bonzinho com vocês, chegou esse daqui agora, presente dos deuses. Ele 

está dando acesso à discussão, conversei com ele há 15, 20 dias atrás, ele já conversou 

com os institutos, pela fala dos senhores deu para ver que todos estão conversando, e 

tenho certeza que o secretário irá seguir essa linha mesmo, a comissão está à disposição, 
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o secretário tem conhecimento de causa, foi presidente do Partido Verde do estado de 

São Paulo, quer dizer, tem conhecimento, gosta do que faz, então eu acho que vamos ter 

um futuro melhor, assim espero.  

Parabéns ao secretário pela sua indicação, espero contar com o senhor nas 

próximas reuniões aqui, e a comissão de meio ambiente está à disposição, conforme o 

nosso vice-presidente Luiz Turco colocou, assim que for necessário, Carlos Neder, 

estaremos aqui para discutir, porque as frentes criadas aqui na Assembleia, não têm 

poder de convocação, enfim, então o que sair, Carlos Neder, na frente parlamentar, que 

a comissão puder ajudar, estamos à disposição, como vocês estiveram. Então, desejo 

uma boa tarde, antes de terminar, ele queria entregar um documento. Ele esteve aqui 

todos os dias reivindicando para essa reunião. 

 

O SR. – Estive aqui representando os funcionários. Gente, queria entregar para 

vocês um dossiê para todos que estão na mesa, que nós sempre montamos, estávamos 

levando para os deputados, de como foi esse histórico, um pouco das cartas que os 

institutos escreveram, as cartas de apoio nossa e também a petição aqui para contra a 

venda do imóvel, o próprio conselho participativo da Vila Mariana, dos moradores, 

estão nos ajudando, tem várias associações também de classe ajudando, e assim que sair 

esse processo de alienação do prédio, se for arquivado, nós vamos parar com a petição 

aqui, e então quer dizer, é muito importante nós sabermos disso, para que as ações que 

iniciamos para parar, para vocês saberem. Vou entregar aqui público.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO TRIPOLI - PV - Antes de encerrar, eu 

queria lembrar os senhores deputados, senhoras deputadas da nossa próxima reunião da 

comissão que será dia 28, quinta-feira, às 14 horas, auditório Franco Montouro, 

audiência pública para debater impacto da pulverização aérea de agrotóxicos. Não tendo 

mais nada a tratar, encerro a sessão, antes, porém convocando os senhores deputados 

para a sessão ordinária na próxima terça-feira, às 14 horas. Muito obrigado. 

 

* * * 

 


