
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 Reunião Extraordinária 02 de Junho de 2015 às 14:00 horas no Auditório Teotônio Vilela.

Presidente: Deputado Roberto Tripoli

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

180/2014
Deputado Carlos

Giannazi
Declara Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental
do Estado a Bacia Hidrográfica do Rio Pardo.

Deputado Luiz
Turco

favorável

2 Projeto de lei
656/2014

Deputado Campos
Machado

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios
com as Prefeituras Municipais a fim de auxiliá-las
na elaboração do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.

Deputado Roberto
Massafera

favorável

3 Projeto de lei
1325/2014

Deputado Carlos
Cezar

Institui ação conjunta para a compostagem dos
resíduos orgânicos do processamento de alimentos
nas unidades do Restaurante "Bom Prato" e nas
escolas da Rede Pública Estadual de Educação, a
fim de destinar o composto orgânico resultante a
projetos de agricultura familiar, às hortas
comunitárias e à conservação da jardinagem em
próprios públicos.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável



COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

 Reunião Extraordinária 02 de Junho de 2015 às 14:00 horas no Auditório Teotônio Vilela.

Presidente: Deputado Roberto Tripoli

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
4 Projeto de lei

344/2013
Deputado Marco
Aurélio de Souza

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Seo
Moura" à área estadual onde se localiza o Viveiro
de Jacareí, naquele Município.

Deputada Célia Leão favorável ao projeto na forma do
substitutivo proposto

Para deliberação:
 
Item 05 - Requerimento de autoria dos Deputados Ana do Carmo e  Luiz Turco, convidando o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Senhor Benedito Braga e o
Presidente da SABESP, Senhor Jerson Kelman, para prestarem a esta Comissão informações detalhadas sobre os impactos da crise da falta de água que afeta o Estado de
São Paulo, em especial as regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas. Solicitam informações sobre o impacto no abastecimento domiciliar e nas atividades
econômicas, as medidas emergenciais que estão sendo adotadas para minorar o sofrimento da população e as providências de longo alcance para prevenir o agravamento
desta crise e a ocorrência de outras no futuro. Solicitam também, informações sobre a paralisação de obras e interceptação e tratamento de esgotos, perspectivas de
retomada e consequências para a qualidade da água dos corpos hídricos, com a manutenção ou aumento do lançamento de cargas de poluição.
 
Item 6 - Requerimento de autoria do Deputado Roberto Tripoli, de realização de visita conjunta desta Comissão com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais aos índios da Aldeia Itakupe, Sol Nascente, nesta Capital de São Paulo, que estão sob ameaça de remoção
de sua área tradicional.
 
Item 7 - Requerimento de autoria do Deputado Roberto Tripoli, para que seja encaminhado ao Secretário de Negócios Jurídicos do Município de São Paulo, Senhor
Robinson Sakiyama Barreirinhas, pedido de informações sobre a permissão de uso de área pública municipal ao Círculo Militar, outorgada pelo Decreto Municipal
53.128, de 9 de maio de 2012. A saber: 1.Quais são as contrapartidas, as obrigações e encargos assumidos pelo permissionário? Especificar se todos os itens vêm sendo
cumpridos. 2.Quais contrapartidas sociais vêm sendo efetivamente cumpridas pelo permissionário? 3.Permanece o permissionário isento de IPTU? Na ausência de tal
isenção, qual o montante pago anualmente? 4.Em que consiste a onerabilidade prevista pelo Decreto de outorga de permissão de uso? Essa obrigação vem sendo
cumprida? 5. Figura o permissionário como devedor dos cofres públicos municipais? Em caso positivo, elencar os débitos existentes. Requer ainda, que seja apresentada
cópia do Termo de Permissão de Uso outorgada pela Prefeitura ao Círculo Militar.


