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O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião especial de eleição de presidente e
vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para o
primeiro biênio da 19ª Legislatura.
Registro a presença dos nobres deputados Caio França, Dirceu Dalben,
Sebastião Santos, Bruno Ganem, Monica da Bancada Ativista, Léo Oliveira, Reinaldo
Alguz, chega agora a nossa presidente Márcia Lia que vai dar continuidade e deste
deputado Luiz Fernando. Queria passar os trabalhos à deputada Márcia Lia.

***

- Assume a Presidência a Sra. Márcia Lula Lia.

***

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Boa tarde a todos e a
todas, convido os senhores deputados e deputadas e consulto se há a indicação para o
cargo de presidente da Comissão.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT- Palavra, Sra. Presidente.
Queria lançar o nome do nobre deputado Caio França como presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Algum outro nome?
Coloco em votação o nome do Sr. Deputado Caio França. Os Srs. Deputados e
Deputadas que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
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Aprovado presidente da Comissão. Parabenizando o deputado Caio França,
convido-o para assumir aqui a Presidência dos trabalhos desta Comissão por favor,
deputado.

***

- Assume a Presidência a Sr. Caio França.

***

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Bom, agradeço a confiança
dos colegas, dando sequência às atividades, passamos agora à eleição do vice-presidente
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Consulto os Srs. Deputados se há a indicação para o cargo de vice-presidente
desta Comissão. Pela ordem, o deputado Sebastião.

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Gostaria de indicar o deputado Bruno
Ganem para ser vice da Comissão de Meio Ambiente.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Mais algum deputado?
Deputada Monica.

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Gostaria de me
indicar.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Então, mais algum deputado
indicado? Havendo dois candidatos, vamos para votação nominal entre o deputado
Bruno e a deputada Monica. Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira?

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Deputado Bruno Ganem.
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O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Como vota a deputada Márcia
Lia?

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Voto na Monica.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Como vota o deputado Dirceu
Dalben?

O SR. DIRCEU DALBEN - PR - Com todo o respeito, o carinho que tenho
pela deputada Monica, toda a capacidade que ela tem, mas por uma questão de
compromisso já firmado anteriormente eu voto no deputado Bruno Ganem.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Como vota o deputado
Sebastião Santos?

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Eu voto no deputado Bruno Ganem.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Como vota a deputada
Monica?

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto na Monica da
Bancada Ativista.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Como vota o deputado Léo
Oliveira?

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - No meu companheiro de mesa diretora, Sr.
Presidente, Bruno Ganem.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Como vota o deputado
Reinaldo Alguz?
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O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Eu também voto no deputado Bruno
Ganem e dizer à Monica da Bancada Ativista que é muito importante a colocação do
seu nome que engrandece mais ainda esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Bom, da mesma forma, o meu
voto no deputado Bruno Ganem, respeitando muito a deputada Monica por todo seu
histórico aqui, mas sem dúvida as bandeiras dela, as pautas dela também serão as nossas
aqui.
Bom, contabilizando então aqui sete votos para o deputado Bruno Ganem, dois
votos para a deputada Monica. Eleito vice-presidente o deputado Bruno Ganem.
Registro a presença do deputado também membro desta Comissão Adalberto
Freitas. Agradeço a presença do deputado Marcio da Farmácia que está aqui nos
prestigiando. Convidar o deputado Bruno Ganem para me acompanhar aqui na Mesa
por gentileza.
Cumprimentar o Coronel Nakashima, que também veio nos prestigiar. Bom...

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - O pessoal ainda vai
acertar o nome do Coronel Nishikawa.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Ah, perdão. Nishikawa. Mas,
então, antes de a gente definir algumas coisas da Comissão, queria agradecer muito aqui
a honrosa função que foi me dada pelos colegas. Eu venho de uma região litorânea que
tem muito a ver com a pauta também que nós vamos apresentar aqui da balneabilidade
das praias, é uma pauta que eu tenho desde de o mandato anterior, também do Vale do
Ribeira que preserva boa parte da Mata Atlântica que existe, então são duas regiões para
as quais milito e frequento sempre, portanto acho que também vou poder ajudar muito
aqui nas pautas, entre outras coisas mais, na questão da proteção animal, que eu sei que
o Bruno também milita muito e outros colegas deputados também, questão da pesca,
que a gente já conversou com outros deputados, deputado Sebastião tem um histórico
muito grande aqui nesta Comissão, então a gente tem muitas coisas pela frente, a
questão das barragens, por exemplo, também que sem dúvida a gente vai ter que
enfrentar e aqui o estado de São Paulo também preocupa muitas cidades que têm as
barragens colocadas, entre outras coisas, a questão da mobilidade sustentável, um tema
também importante que a gente pretende se desdobrar aqui, então, queria agradecer
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demais a todos os colegas, tentar achar aqui um horário, um dia, uma data que todos
possam participar tamanha a importância desse tema para as nossas gerações e para as
futuras gerações da preservação do meio ambiente, de práticas sustentáveis, então a
gente está hoje numa quarta-feira, eu sei que os colegas têm outras comissões também
que, às vezes, coincidem com os mesmos horários. Não sei se é possível, mas então há
algum líder aqui que faz parte da Comissão? Há algum líder? Márcia Lia, Reinaldo,
Tião, então às terças-feiras é praticamente um dia impossível para nós. Sugestão aí da
quarta-feira mesmo nesse mesmo horário que a gente fez essa reunião? Com a palavra o
deputado Luiz Fernando.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu faço parte da
Assuntos Metropolitanos, Segurança, também da Infraestrutura, mas, assim, tanto a
Segurança como a Assuntos Metropolitanos já definiram na quarta, então, assim, eu
queria fazer uma sugestão, se todos permitissem, para que possamos avaliar, deixar uma
data definida e depois a gente entrar em contato para tentar avaliar, porque aqui várias
pessoas fazem parte de várias comissões e com certeza vão coincidir, mas como é muito
importante estarmos nesta Comissão, tem que ter quórum sempre e todos nós aqui com
certeza queremos participar, então talvez a gente fixar uma data referência e depois a
gente tentar negociar aquela que adapte a todos.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem deputado Reinaldo
Alguz.

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Bom, primeiro eu queria parabenizá-los
pela eleição, dizer da importância desta Comissão, eu que sou do Partido Verde, a nossa
preocupação com o meio ambiente, tínhamos outros deputados que estavam na
Comissão e agora eu acabei assumindo esta Comissão e também dizer de tudo aquilo
que o nosso estado desenvolveu na produção e também no meio ambiente.
Creio que as alterações ambientais que estão acontecendo, a queda na produção,
mudança de ciclo das chuvas, as enchentes e chuvas torrenciais que estamos tendo têm
tudo a ver com a nossa Comissão e isso vai ser de suma importância para que a gente
possa mais e mais vezes nos preocupar com o meio ambiente, mas de uma maneira
equilibrada, para que a produção aconteça e que a produção nunca é um empecilho para
o meio ambiente, nem o meio ambiente é um empecilho a produção agrícola, então
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queria parabenizar o Caio França por esta Comissão e o deputado Bruno Ganem meu
amigo, já estivemos juntos, mesmo partido e todo o trabalho que a gente conhece, sei
que você também ajudará muito nesta Comissão.
Eu gostaria de fazer uma sugestão de acordo com aquilo que o senhor falou que
é com relação ao nosso horário. Vai bater muitas comissões e uma coisa que poderia ser
da quarta-feira, talvez aqui para gente pensar, deixar não para decidir agora, como foi
proposto, mas eu fiz parte de uma comissão às 11 horas na quarta-feira de manhã, a
gente vinha, saía para o almoço e depois voltava à tarde, embalava para todas as
comissões, porque a quarta-feira era um horário bom. Deixo aqui como sugestão.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Vamos ouvir os colegas.
Deputada Márcia Lia.

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Primeiro, para parabenizá-lo, para
parabenizar o deputado Bruno e também para parabenizar a minha querida deputada
Monica, que concorreu.
Quero dizer da importância desta Comissão e que V. Exa. pode contar com a
nossa participação na Comissão, mas como bem disse aqui a gente tem outras
comissões, eu tenho que sair agora para Comissão de Direitos Humanos porque vai
haver eleição lá também, então eu penso que essa ideia das 11 horas é uma boa ideia,
em princípio é uma boa ideia, não sei se todos podem, então a gente teria que pensar. Se
alguém tem algum outro compromisso, a gente tenta ajudar esse horário, mas vamos
conversando para a gente poder ajustar um horário para que todos possamos participar
devido a importância que tem a Comissão do Meio Ambiente, então pode contar com o
nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem o deputado
Sebastião, depois o deputado Bruno.

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Bom, parabenizar V. Exa. Caio França,
que realmente tem um trabalho nessa questão do meio ambiente, principalmente na
Baixada muito grande, sempre tem debatido esse assunto. Bruno Ganem, seja bemvindo, temos bons assuntos para debater nesta Comissão, esta Comissão define regras
no estado inteiro, com uma das regras que houve aqui era que a Comissão estava
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votando de afogadilho uma lei que prejudicaria toda a agricultura do estado que era a
proibição dos aviões que são usados para poder desenvolver um trabalho, a questão do
controle de pragas através de pesticidas e que havia uma lei aqui praticamente já
aprovada e queria parar a agricultura estado de São Paulo inteiro, então é muito
importante que os assuntos desta Comissão venham ser muito debatidos, os deputados
possam trazer para si a responsabilidade, não deixar apenas na mão do seu assessor,
porque nós podemos nos deparar com uma situação aqui de parar o estado, então eu
acho que a gente não tem que parar o estado, a gente tem que ver o que está
acontecendo de erros ou coisas ruins para o estado tentar minimizar e consertar aquilo
que possível.
Dois assuntos que com certeza nós vamos debater muito aqui: a questão de
javali, javali que nós fizemos uma análise e a primeiro plano vinda do Ibama e que tinha
360.000 catalogados e que hoje, depois que abriu a caça, nós temos mais de um milhão
já. Eu tenho um vídeo aqui onde ele já estão se agrupando nos lixões com quatro porcas,
vamos colocar assim, e javali e só naquele lixão nós contamos 22 filhotes. Se nós
colocarmos que deste um milhão de animais que estão percorrendo aí o estado, se nós
tivermos 300, nós vamos ter uma destruição com certeza não só no meio ambiente, mas
da agricultura muito rápida, nós não temos como combater, e nesta Comissão acho que
nós temos que procurar trazer esse tema com rapidez.
Eu tenho uma ideia particular, estou me alongando justamente por ser um
assunto por que sou muito cobrado no interior, porque lá nós temos sitiantes que
perderam toda a plantação do sítio e que estão tendo percas já próximas até de casa,
então nós temos que debater rapidamente esse assunto e criar, eu tenho ideia seguinte:
nós temos o tiro de guerra e que está estabelecido em vários locais, nós poderíamos
colocar esses garotos para poder fazer um abate de forma realmente organizada e que
esses animais fossem doados para entidades onde essas entidades pudessem fazer um
javali no rolê ou alguma coisa que pudesse trazer recursos para essa entidade e não uma
caça para você dizer, assim, agora nós estamos dando autonomia para que caçadores
venham a estar matando a forma que quiserem, então é isso é um assunto muito
preocupante.
Outro assunto também são as algas do Rio Tietê, que infelizmente estão
destruindo o turismo, principalmente o turismo de pesca, as pessoas não estão podendo
mais estar indo com assuas famílias nas prainhas. E, além disso, nós temos também a
questão da mortandade de peixes que quando há a mortandade de peixes você tem a
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mortandade de vários animais. Então você cria um ciclo todo ano de mortes no
ecossistema, no meio ambiente que nós precisamos ter uma resposta, já que a maioria
dos locais hoje onde temos esse problema são locais que estão com barragens, então a
barragem está sobre alguém, concedido ou não, mas nós precisamos criar uma grande
discussão nesse sentido porque todo ano nós temos o problema, no mínimo três a quatro
meses você não consegue utilizar esse local e isso já está afetando muito várias cidades
como Sabino, que captava água do Rio Tietê e já teve que parar, está tendo que investir
em abertura de poços artesianos e que isso não é bom para o meio ambiente porque nós
sabemos que os recursos hídricos são finitos e cada vez mais que tiramos os recursos
dos aquíferos nós estamos prejudicando e muito todo o ecossistema.
Então ficam duas pautas que eu gostaria que a gente pudesse debater o mais
rápido possível.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Sugestão de data e horário,
deputado?

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Olha, sempre tivemos uma preocupação
de colocar após as 14 horas. Eu acho que 14 horas seria um bom horário, é uma
Comissão rápida, é uma Comissão que você já... você tem que conhecer o assunto, não
adianta você querer conhecer o assunto aqui sentado nesta Mesa. Você tem que trazer
ele conhecido então você já vem com o seu posicionamento do que vai ser discutido e a
forma que vai ser discutida, então acho que é uma Comissão que com 40 minutos a
gente vai conseguir desfazer a pauta toda e vamos fazer um bom trabalho pelo estado.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem o deputado Bruno,
depois o Deputado Léo.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero
agradecer à indicação do meu amigo Sebastião, deputado, e me colocar à disposição dos
senhores para a gente poder fazer um debate da melhor maneira possível, também
agradecer muito ao líder do Podemos, o Marcio da Farmácia, que está aqui também, que
me ajudou bastante a dialogar com os senhores também no sentido da construção desse,
vamos dizer, um consenso, não é? Claro que respeitando a candidatura da Monica, que
eu entendo que veio no sentido muito positivo, no sentido de que a gente possa ver
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nesse campo, nesta Comissão o debate, não é? Então símbolo do debate eu acho que
ficou registrado com a Monica e claro que eu quero agradecer de maneira muito
especial, cumprimentar a presença do deputado Adalberto Freitas, cumprimentar e
agradecer ao deputado Luiz Fernando pelo apoio, a Márcia não está mais aqui,
agradecer também a participação do processo, meu amigo Caio França também pelo
voto, o Dirceu Dalben, agradecer todo o apoio, também mais uma vez Sebastião Santos,
a Monica por ter participado, mais uma vez quero registrar, eu acho que esta Casa, a
gente vai ter que fazer um debate muito verticalizado e eu acho que mais uma vez é
simbólico e eu acho que esse simbolismo tem tudo a ver com esta Comissão em
especial, Léo Oliveira, deputado Léo Oliveira, agradecer e cumprimentar e também o
Reinaldo Alguz. Aliás, o Reinaldo, que é meu amigo do PV, eu falo abertamente, o
Márcio agora correu para outra comissão, mas eu falo: “eu sou do Podemos, mas eu
tenho o coração do PV”, e isso já falei algumas vezes porque nós caminhamos durante
um longo período no PV juntos, inclusive, e aquilo que a gente acredita, o programa do
PV, que nenhum momento conflita com o do Podemos, eu vejo que o Podemos traz
outras questões também que me agradam muito, mas eu trago o coração verde lá do PV
e tenho um respeito e um carinho muito grande por esse partido e pelo meu amigo
Reinaldo, que caminha aí com a gente há tanto tempo.
Aqui nós teremos temas realmente muito relevantes, o deputado Sebastião já
colocou algumas questões que nós já estamos sendo cobrados. Em relação à minha
caminhada, ela sempre foi voltada à proteção animal e meio ambiente ao mesmo tempo
e aí claro que em alguns embates provavelmente fique, vamos dizer assim, cria-se
algum antagonismo, onde o ambientalista está de um lado e a produção está de outro,
vamos dizer assim, é claro que em alguns casos isso vai ser inevitável, mas eu acho que
quando a gente aprofunda o raciocínio e a gente tem ponderação, e é isso que a gente
vai encontrar aqui, a gente vai conseguir buscar a solução tecnicamente ideal, e eu
sempre me baseio nisso. Qual é a decisão tecnicamente ideal, não é? No meu caso, com
enfoque no meio ambiente, no meu caso, com enfoque na proteção animal, mas eu
sempre busco, a própria questão do javali, eu tenho conversado com alguns professores
da Veterinária da USP sobre isso, é um tema realmente que nós vamos ter que
aprofundar bastante, é um problema que surgiu, as soluções é claro que aí que eu acho
que vai surgir um grande, enfim, uma série de soluções, o senhor até colocou algumas e
eu tenho algumas outras, aí ao longo do trabalho a gente vai apresentando.
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A sociedade tem um clamor muito grande pela causa pet, eu até falo que eu fui
eleito até mais pela causa pet do que pela causa animal, eu até estou aqui com o
Adalberto, que também defende bastante a questão do cachorro e do gato, é uma
demanda da sociedade e que a gente vai ter que também saber respeitar. Nesse tema
normalmente é mais fácil a gente encontrar consensos e dentro desses consensos a gente
conseguir fortalecer a dignidade do cachorro, do gato, enfim, e, claro, nunca destoando
isso completamente do meio ambiente, da questão de ecossistema, enfim, mas estou
muito feliz, muito grato, muito honrado de estar nesta Comissão, de estar na vicepresidência e quero me colocar à disposição para a gente fazer um debate bastante
vertical e bastante profícuo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Léo Oliveira com a palavra.

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Eu gostaria de pedir licença aos
companheiros porque eu tenho que retirar também, pois eu participo agora da eleição da
Comissão de Transportes, porém antes eu gostaria de cumprimentá-los, tanto V. Exa.
Caio França pela eleição como presidente desta tão importante Comissão de Meio
Ambiente, juntamente com Bruno na vice-presidência e saudar os demais companheiros
que estarão conosco durante esse próximo período, debatendo, discutindo questões
importantíssimas neste Parlamento paulista. Nós sabemos que nós como deputados não
podemos empunhar apenas uma bandeira, nós temos que estar aberto a vários temas,
mas um dos temas que é imprescindível, que nós não podemos abrir mão é a questão do
meio ambiente, até uma questão de egoísmo para que nós possamos dar oportunidade
para as nossas futuras gerações ter uma vida digna, uma vida com condição e eu
agradeço muito a esta Comissão, pois recentemente um projeto meu passou por aqui,
teve o parecer favorável e hoje é lei, um projeto que eu julgo de muita importância, que
faz a demarcação em todas as áreas de recarga do Aquífero Guarani no estado de São
Paulo, defendendo, assim, esse grande patrimônio ecológico, essa maior reserva de água
doce que nós temos, evitando, assim, o seu desgaste, fazendo com que as pessoas
tenham uma consciência maior de respeito e preservação.
Eu estarei aqui à disposição de todos os companheiros para juntos buscarmos as
melhores as soluções para todos os temas que porventura aqui caírem e em relação à
questão do horário, eu estou aberto, com bastante flexibilidade tanto na quarta-feira às
11 horas da manhã, eu acho que para mim seria melhor, ou também às 14 horas, para
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mim ambos os horários estão de bom tamanho. Quando mais, eu peço licença e
parabenizo mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado. A assessoria está
pedindo para que eu avise que a sua reunião da Comissão de Transportes está sendo no
Teotônio Vilela, mudou e a eleição vai ser lá agora, está bom? Obrigado.
Só registrar a presença dos vereadores Christian Forati de Iguape, vereador Alan
João também de Porto Ferreira. Com a palavra a deputada Monica.

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Gostaria de saudar a
formação da Comissão, acho que é uma Comissão bastante importante e que bom que a
gente conseguiu fazer essa eleição demarcando de forma amistosa que a gente tem aqui
de fato um debate político, nada contra nenhum dos senhores, mas a gente precisa
também demarcar como de fato as coisas se dão. Ao contrário de muitos, a gente só
compõe esta Comissão, o pessoal proporcionalmente não tem direito a tantas e a gente
escolheu esta comissão com o maior carinho porque a bancada ativista, e eu não sento
aqui sozinha, eu faço parte de um mandato coletivo que traz consigo a pauta animalista,
a permacultura, a indígena e a da água, então nosso mandato tem bastante apreço e tem
muita formulação para desaguar aqui.
Queria dizer que a gente sugere a data de quinta-feira, se for conveniente para
todo mundo, quinta-feira é uma boa data para nós, qualquer horário, preferencialmente
no horário da tarde.
A gente tem muitos desafios nesta Comissão. O estado de São Paulo é o estado
mais desenvolvido do país, também tem um desafio do esgotamento natural, isso não é
menor porque a gente está falando de vidas, a gente já viveu em 2015 um grande
colapso de abastecimento de água em muitas cidades, inclusive aqui na região
metropolitana, a gente tem um estudo que bateu na nossa porta esta semana mostrando a
quantidade de agrotóxicos presentes na água que a gente bebe, a gente tem muitas
dificuldades sobre desmatamento, a gente tem muita dificuldade de demarcação de terra
indígena e da convivência dos povos tradicionais com as áreas de demarcação ambiental
que não podem competir mas que a gente tem que achar uma solução.
Faço coro então o Bruno Ganem, que a gente ache aqui equilíbrio técnico, mas
também do ponto de vista que não é só econômico que importa, meio ambiente se trata
de vida, e é por isso que a gente escolhe esta Comissão com muito carinho, com certeza
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a gente vai ter muita formulação e muitos debates para trazer para cá, então a nossa
candidatura, também colocar o nosso nome vem nesse sentido, nesse posto de dizer que
esse é um espaço muito caro para a bancada ativista, vamos construir juntos.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado, Monica. Fazer uma
referência, a gente sabe que o pessoal de fato escolheu a dedo cada comissão, então
vamos valorizar muito também a sua presença aqui na Comissão. Deputado Alberto.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Boa tarde a todos. Primeiro quero
pedir desculpa pelo atraso, realmente tive um problema particular, acabei chegando
atrasado, mas eu tenho certeza que vocês dois são as pessoas certas e eu com certeza
votaria em vocês dois mesmo, então cumprimento também os demais Deus
companheiros aqui da Mesa.
Eu moro há 48 anos na região da Zona Sul de São Paulo eu sou descendente
indígena da tribo tupi-guarani. Então eu já trabalho há muito muitos anos com a questão
indígena na parte sul aqui de São Paulo, atendo algumas aldeias, até já estive
conversando com a Monica, vamos desenvolver um trabalho importante nesta Comissão
e quero dizer que vocês podem contar comigo, eu estou um pouco apressado porque
tenho que ir para outra comissão que já começou, desejo muito sucesso aí na
caminhada, o Ganem é meu amigo também, porque eu sou vizinho dele, eu moro em
São Paulo de segunda à sexta e sábado e domingo eu moro em Itupeva, que eu sou
vizinho dele de Indaiatuba.
Então, Ganem, parabéns para você, parabéns para o Caio, espero que
desenvolvam um grande trabalho e pode contar comigo e eu só uma observação que o
deputado Sebastião Santos falou, essa questão do javali é uma coisa extremamente
importante. Eu tenho dados aqui que o estado do Texas, que é o estado mais armado dos
Estados Unidos, que tem as maiores tecnologias de armas, eles já perderam a batalha
para o javali. Para você ter uma ideia, é necessário bater sete em cada dez javalis só para
manter a população local e então você vê tamanho que é isso aí. Você pega o estado do
país que é o mais amado do mundo não conseguiu vencer a batalha, imagina aqui o
nosso Brasil.
A questão da água também é muito importante. Nós sabemos que muitos
defensivos agrícolas que são usados nas lavouras, que são recusados nos países
desenvolvidos e aqui no Brasil são utilizados e que influencia até inclusive no
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crescimento das nossas crianças, na água que nós bebemos todo dia, nós vamos, tem
muito assunto para discutir e eu tenho lá a minha, como uma assessora minha que vai
ajudar, a doutora Maíra Vélez, ela é uma especialista nessa área, ela uma advogada
formada, ela é a presidente da Comissão Especial da OAB no Estado de São Paulo para
cuidar da questão animal e da questão do meio ambiente, vai estar nos ajudando aqui,
então pode contar comigo, peço licença a vocês todos porque eu tenho que ir para outra
comissão. Parabéns, pode contar comigo. Boa tarde.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado, deputado.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Para mim, eu vou assim, como eu não
acompanhei os debates quando eu cheguei, eu vou pela maioria, o horário que a maioria
decidir eu estou dentro, para mim não tem nenhum problema, está bom? Muito
obrigado, com licença.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado. Deputado Dirceu
Dalben.

O SR. DIRCEU DALBEN - PR - Primeiro, presidente, sempre agradecendo a
Deus pela vida, pela saúde e parabenizando V. Exa. deputado Caio França pela
Presidência e o deputado Bruno Ganem pela vice-presidência.
E quero aqui também fazer coro à fala dos demais colegas com relação às
questões ambientais. Eu tenho por mim que esta secretaria, esta Comissão é uma das
comissões mais importantes porque hoje no mundo em que vivemos em que o
desenvolvimento e o meio ambiente caminham juntos todas as demais comissões
necessitam de passar pela questão do meio ambiente, haja vista que uma obra de
infraestrutura tem que ter um licenciamento, deputado Sebastião, uma barragem tem
que ter o licenciamento do meio ambiente. Então eu acredito esta Comissão aqui tem
muito mesmo que contribuir e ajudar no nosso estado.
Quero também aqui parabenizar a participação da Monica da Bancada Ativista,
ela e a sua equipe que representa o mandato, certamente vai contribuir muito. É quero
colocar aqui que um dos temas que nós já estamos aqui participando de uma Comissão,
que é a questão da barragem no estado de São Paulo, é algo, deputado, que nós temos
que debruçar em cima e analisar e trazer uma segurança socioeconômica para a nossa
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região, para o nosso estado e também queria colocar aqui já como tema de debate dentro
da Comissão os preceitos da Agenda 21. Eu acredito que ali há uma série de preceitos
que se nós começarmos a balizar por ele, nós teremos uma situação de sustentabilidade
no nosso estado e como exemplo o nosso País. E desejar sorte ao presidente, ao vice e a
todos nós que somos membros, que possamos contribuir.
Com relação ao horário e data, eu estou bem tranquilo, o que vocês decidirem,
eu me adapto. Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado. Deputado Luiz
Fernando.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT- Eu tinha àquela hora
pedido só a questão de ordem, Sr. Presidente, mas queria aproveitar saudá-los pela
eleição, você e o Bruno, queria me justificar com a deputada Monica. Eu de fato sequer
sabia da tua candidatura e tinha, por postar estar livre, me comprometido com o Dalben,
até porque eu não tinha a tua candidatura, senão eu iria pensar três vezes. Acho que a
participação da mulher precisa crescer, precisamos ocupar espaço, você representa uma
novidade na política, um mandato coletivo e eu respeito muito essa lógica, saudar os
companheiros e, assim, eu fico extremamente feliz por ver a composição desta
Comissão, ela fala de todos os que nos antecederam, está claro que a defesa do meio
ambiente é a tônica desta Comissão, ela não era assim composta e acho que de fato há
uma luz no fim do túnel, a defesa do meio ambiente, eu também tenho uma militância
importante nessa área ali na cidade de Peruíbe, eu estive à frente contra o processo que
teve ali de licenciamento de uma usina termelétrica de grande capacidade que
simplesmente ia transformar Peruíbe e Itanhaém e adjacências ali, mas sobretudo a
Jureia, em uma nova Cubatão. Eu presidi nesta Casa uma Comissão, uma Frente
Parlamentar contrária a isso, graças a Deus conseguimos que a Cetesb arquivasse esse
licenciamento, mas a empresa não se deu por satisfeita, foi ao Judiciário e vou tentar
mais uma vez licenciar junto com o deputado Caio, nós também conseguimos
assinaturas necessárias para implantação da CPI da Cava e a gente pretende entender e
termos a tranquilidade de que ali, que aquela coisa que os ambientalistas acusam de ser
um problema sério de fato estejam errados, queira Deus que eles estejam errados; agora,
estiverem certos, nós precisamos tomar as devidas providências e tal até porque a
preocupação é o meio ambiente e assim saio muito feliz desta Comissão ao ver a
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composição e ver efetivamente que é uma Comissão que está aqui para defender
sobretudo o meio ambiente e quanto ao desenvolvimento que ele seja sustentável, nós
precisamos do desenvolvimento, queremos o desenvolvimento mas de forma
sustentável.
Parabéns aí, Bruno. Parabéns, Caio e parabéns a todos vocês. Contem comigo
nessa luta.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço. Bom, está me
informando aqui que a gente tem mais ou menos 30 projetos para deliberar para que a
gente possa nomear os relatores. Eu vou fazer isso de uma maneira bem equilibrada
para que todo mundo possa assumir as relatorias de projetos relevantes. Estou tentando
aqui ajeitar os horários, eu tenho aqui comigo as informações de todas as comissões que
já estão formadas e as datas de cada uma delas, então estou tentando achar um caminho
para que todo mundo possa participar.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT- Me permite um à parte,
Sr. Presidente. Eu queria me somar à Monica e propor também ou quinta-feira às 11
horas ou às 14 horas porque quinta não temos Plenário, os deputados costumam viajar
do interior um pouco mais tarde, porque têm que registrar suas presenças e se for às 11
horas todos estaremos na capital de qualquer forma, então fica a sugestão.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - Os deputados, tanto o
Reinaldo quanto o Sebastião, já tinham me pedido para a gente evitasse o máximo fazer
na quinta-feira, então, assim, até porque, até por condição da distância de cada um deles
Dracena e Barretos ainda não é possível, mas eu vou tentar aqui, vamos fazer... na
quarta-feira a gente tem, uma próxima reunião nossa vai ser, ainda não vai dar tempo,
eu acho, que mesmo que eu agilize aqui o encaminhamento dos relatores ainda não dará
tempo de a gente de liberar algum projeto, mas para a gente pelo menos voltar a reunir
na quarta-feira às 13 horas é uma horário muito ruim? Tem uma reunião aqui, a gente
tem reunião das outras comissões somente às 14 horas, que seria a Comissão de
Finanças e Orçamento e a Comissão de Ciência e Tecnologia às 14 horas, ambas, eu não
sei se tem algum dos colegas que fazem parte, então, assim, a experiência do Tião,
porque eu não participei desta Comissão, mas a experiência do deputado Sebastião é
que esta Comissão aqui não dure, a não ser que tenha alguma pauta específica, aí tudo
16

Verba Editorial Ltda.

bem, aí é uma coisa que a gente pode excepcionalizar, mas, caso não seja, uma reunião
de menos de uma hora a gente deva concluir, então uma hora você vai estar aqui ao lado
para poder participar das comissões a partir das 14 horas. Poderia ser então? Na quartafeira, para atender

O SR. DIRCEU DALBEN - PR - Eu faço parte da outra comissão às 14 horas.

O SR. PRESIDENTE CAIO FRANÇA - PSB - às 14 horas você vai estar livre
para poder fazer. Às 11 horas da quarta-feira tem Assuntos Metropolitanos e o Bruno
Ganem faz parte e o Luiz Fernando acho que faz parte também, não faz, Luiz, Assuntos
Metropolitanos? Então é às 11 horas da quarta-feira, então acho que dá tempo de
almoçar e voltar às 13 horas da quarta-feira então, vamos deixar organizado assim. Se
depois a gente perceber que esse horário não é compatível para alguns dos colegas
deputados, a gente repensa, a gente reavalia juntos aqui.
Então deixar essa reunião já pré-agendada, a gente vai fazer oficialmente para
vocês. Mais uma vez agradecer a todos pela votação, espero que tenha uma Comissão
ativa, atuante, que possa ajudar muito na preservação do meio ambiente.
Encerradas as manifestações e nada mais havendo a tratar, está encerrada a
presente reunião. Muito obrigado.

***

- É encerrada e a reunião.

***
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