
GOVERNO DO ETADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

ão Paiilo, 2 J de setembro de 2019.

OFÍCIO SIMA/GAB//34. /2019

Ref.: Requerimento deInformação n° 465, de 2019.

Senhor Secretário

Por meio do Ofício SGP n° 1362/2019, RGL

5602/2019, o 10 Secretário da Mesa Diretora da Assembleia

Legislativa do Estado, Deputado Estadual Enio Tatto, encaminha

cópia do Requerimento de Informação n° 465, de 2019, apresentado

pelo nóbre Deputado Estadual Sebastião Santos, que requer

informações acerca do peixe tuunaré no Estado de São Paulo e em

especial na região de Fernandópolis.

•

Em atendimento ao artigo 20, inciso XVI, da

Constituição Estadual e em conformidade com o disposto no

Dereto h° 62.106, de 15 de julho de 2016 (SIALE) inforno o ue

segue

-
. I

Considerando que o Tucunaré é urna espécie. exótica

com potencial. de bioinvasão no• Estado de São Paulo, existem

dispositivos legais para prevenir a sua presença em corpos d'água

no Estado

O Decreto 62.243, de 1/11/2016 que regulamenta a

Aquicultura no Estado de São Paulo estabelece as regras e

probedimentos para ó licenciamento e acompanhamento desta

atividade, sendo que o cultivo do Tucuare no Estado só pode ser
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autorizado em sistemas fechados ,
evitando sua dispersão no meio

ambiente e deve obter licença ambiental da CETESB, de acordo com

o tamanho do empreendimento

A Coordenadoria de Fiscalização e

Biodiversidade desta Pasta não realiza estudos referentes aos

tucunarés e não monitora a espécie no Estado, uma vez que o

Decreto estabelece que cabe ao Instituto de Pesca da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento definir as condições para o cultivo de

espécies e o desenvolvimento de estudos correlatos.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus

protestos de estima e consid

IARCOS ROPRIGES PENIDO

Secretário de Estdo4e Infraestrutura e

\ MeldAmbiente

Loz Ricardo Sntoro
Secretári. Executivo

ecreter de Infreemtur,i Meio Ambiente

/

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE

Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Palácio dos Bandeirantes

São Paulo -
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Ibirapuera - São Paulo - SP - 04097-900

Palácio 9 de Julho

São Paulo, 9 de agosto de 2019

RGL 5602/2019

Of. SGP n.° 1362/2019

Senhor Secretário

Solicito a Vossa Excelência se digne fornecer a esta Assembleia

Legislativa, conforme Decisão da Mesa, e nos termos do artigo 14, parágrafo único, 9,

do Regimento Interno, as informações objeto do Requerimento n.° 465, de 2019,

apresentado a esta Casa pelo Deputado Sebastião Santos, nos termos do incluso

avulso.

Valho-me da oportunidade para apresentar os protestos de minha

alta consideração.

'dojNIO TATTO
1 .°,ecretário

Ao Excelentíssimo Senhor

MARCOS RODRIGUES PENIDO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente

SÃO PAULO - SP
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N°465, DE 2019

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado

de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do

Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao Senhor Secretário

Marcos Rodrigues Penido, DD. Secretário de lnfraestrutura e Meio

Ambiente do Estado de São Paulo, para que preste as seguintes

informações:
1. Atualmente há estudos ou previsão para que o mesmo seja

elaborado, quanto ao impacto do Tucunaré nos rios do Estado de

São Paulo?

2. Por se tratar de uma ameaça direta à ictiofauna, existe

algum monitoramento da espécie para análise de seu impacto no

meio ambiente?

3. Quais medidas têm sido tomadas pela Secretaria Estadual

de Infraestrutura e Meio Ambiente quanto ao peixe Tucunaré no

Estado de São Paulo e em especial na região de Fernandópolis?

JUSTIFICATIVA

Segundo informações, nos rios do Estado de São Paulo,

inclusive na região de Fernandópolis tem se encontrado um grande
número do peixe Tucunaré, o que tem sido motivo de preocupação

pelos especialistas e profissionais da área, quanto ao impacto da

espécie no meio ambiente.

Recentemente este parlamentar tomou conhecimento de que

espécies exóticas podem introduzir novas doenças ao ambiente,

bem como hibridação com peixes nativos, alterando o habitat

natural.

Sendo assim, é de suma importância a elaboração de estudos,

bem como, a disponibilização de informações a respeito do impacto

desta espécie de peixe no meio ambiente.

Sala das Sessões, em 6/8/2019.

a) Sebastião Santos


