
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8ª Reunião Ordinária 29 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.
 
Item 7 - Requerimento de autoria do Deputado Luiz Fernando Machado, solicitando a realização de audiência pública para debater o possível fechamento do Centro de
Engenharia - CEA do Instituto Agronômico de Campinas - IAC, na cidade de Jundiaí, que concentra um dos mais importantes centros de pesquisa agroambiental do
Brasil, para ouvir autoridades responsáveis e demais envolvidos a fim de prestarem esclarecimentos sobre a origem e o motivo das declarações veiculadas sobre o
possível fechamento da referida instituição.
 
Para ciência:
 
Item 8 - Ofício 11/2015 do Senhor Deputado Marcos Martins, apresentando ao Presidente desta Comissão e aos demais membros, relatório elaborado sobre a audiência
pública realizada em 15/09/2015 com o tema "Despoluição do Rio Tietê e da Represa de Guarapiranga". Tal relatório estará disponível para consulta na Secretaria da
Comissão.
 
Item 9 - Ofício CP Amb. nº 008/3.1.1/15, do Comandante do Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em resposta ao ofício CMADS nº 28,
encaminhando informações acerca da operação policial na Rodovia Régis Bittencourt, que resultou na apreensão de 400 animais silvestres dentro de um automóvel, no
dia 15/08/2015. Informa que, da atribuição que cabe à PM Ambiental, foram adotadas providências na esfera administrativa, de acordo com a Resolução SMA nº 48, de
02 de maio de 2014, sendo certo que para cada um dos envolvidos foi elaborado um Auto de Infração Ambiental (AIA) por maus-tratos, devido ao acondicionamento
inadequado e um AIA por transportar espécimes da fauna silvestre sem licença da autoridade ambiental competente, incorrendo nos artigos 29 e 25, §3º, inciso III, da
resolução SMA-48/14, respectivamente e artigo 29 da Lei 9605/98. Informa também, que o valor da multa aplicada aos infratores totalizou R$3.865.000,00 (três
milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reias). O inteiro teor do ofício, com a relação das espécies apreendidas encontra-se disponível na Secretaria da Comissão.


