
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8ª Reunião Ordinária 22 de Setembro de 2015 às 14:30 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Roberto Tripoli

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

370/2015
Deputado Feliciano

Filho
Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a
soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos
em eventos realizados com a participação de
animais, ou em áreas próximas a locais onde se
abrigam animais, no Estado.

Deputada Célia Leão favorável ao projeto com a emenda
apresentada pela CCJR

O.B.

2 Projeto de lei
450/2015

Deputado Enio
Tatto

Obriga as escolas públicas estaduais a ter sistema
de captação de água de chuva para as finalidades
que especifica.

Deputada Ana do
Carmo

favorável

3 Projeto de lei
533/2015

Deputado Paulo
Correa Jr

Dispõe sobre o registro e identificação de cães e
gatos no Estado.

Deputado Sebastião
Santos

favorável ao projeto com a emenda da
CCJR

M.M.,
W.G.

Para deliberação:
 
Item 4 - Requerimento de autoria dos Deputados Ana do Carmo e Luiz Turco, Convocando o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Senhor Benedito Braga, para
prestar 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. (Vista: CL, MM)
 
Item 5 - Requerimento de autoria do Deputado Celso Nascimento, que solicita informações ao Senhor Otávio Okano, Presidente da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo - CETESB, a respeito das circunstâncias e quais providências adotadas em relação à formação da espuma no Rio Tietê, que invadiu ruas em Salto, região de
Sorocaba, bem como outras diligências para minimizar os impactos ambientais causados por substâncias químicas nesse trecho do rio.
 
Item 6 - Requerimento de autoria dos Deputados Ana do Carmo e Luiz Turco, solicitando a participação desta Comissão em Audiência Pública promovida pela "Comissão
Especial Destinada a Estudar e Debater os Efeitos da Crise Hídrica, Bem Como Propor Medidas Tendentes a Minimizar os Impactos da Escassez de Água no Brasil -



CEHIDRIC" da Câmara Federal, nos termos do Requerimento nº 42, de autoria do Deputado Federal Nilto Tatto, membro da referida Comissão, aprovado em reunião
ordinária de 16/06/2015, que prevê a realização da Audiência em conjunto com esta Assembleia Legislativa. Para este evento, estão convidados representantes da Agência
Nacional de Águas (ANA), Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH), Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP) e entidades
da sociedade civil. Solicitam convidar também o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual, para comporem a Mesa. A
realização de tal evento tem previsão para o dia 05 de outubro de 2015, no Auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.


