
Verba Editorial Ltda. 

1 
 

 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

09.07.2020 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Itamar Borges, deputado 

Reinaldo Alguz. 

Antes de iniciar, eu gostaria de confirmar se todos os colegas estão com a pauta, nós 

temos uma pauta bastante extensa, eu questiono se todos os colegas estão com a pauta. 

Eu vou acatar que o Itamar já iniciou as solicitações de vista e eu vou levar em 

consideração aqui o chat do Zoom, então, por favor, os colegas que quiserem também pedir 

uma questão de ordem ou alguma outra intervenção que, por favor, o façam com o chat do 

Zoom, porque para mim fica mais fácil do que o levantar das mãos.  

Eu vou ser bastante tolerante aqui, até porque é a nossa primeira reunião da Comissão 

do Meio Ambiente, mas eu vou levar em consideração o chat do Zoom, da mesma maneira 

como a gente tem feito nas reuniões ordinárias no próprio Plenário com o presidente Cauê 

Macris. 

Portanto, dando sequência aqui à nossa reunião, com todo mundo, com a nossa Ordem 

do Dia, eu solicito à secretaria à leitura da Ata da reunião anterior. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a deputada Márcia 

Lia. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Para pedir a dispensa da leitura da Ata da 

reunião anterior. 

 

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de Vossa 

Excelência. Há acordo para que possa ser aprovada a Ata da reunião anterior? Os favoráveis 

permaneçam como se encontram. Está aprovada a leitura da Ata da reunião anterior. 

Reitero aqui que a qualquer momento em que os Srs. e Sras. Deputados desejarem 

usar a palavra ou para discutir algum item, peço que se inscrevam enviando uma mensagem 

no chat do Zoom. 
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Passamos, então, à Ordem do Dia e eu já quero aqui confirmar o pedido de vista do 

deputado Itamar Borges, que pediu vista do item um, dois, seis e sete. Então, é regimental o 

pedido de V. Exa., portanto, esses itens ficarão com vista. 

Antes de dar sequência. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Por favor, vou pedir vista do item quatro. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pedido de vista do item quatro 

concedido para a deputada Márcia Lia. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Antes de iniciar ainda, com a 

palavra o deputado Adalberto Freitas.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, deputado, eu só 

não estou conseguindo te ver aqui, o seu vídeo, agora sim. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu gostaria de pedir vista conjunta do item 

quatro. Tudo bem?  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, deputado Adalberto, eu 

compreendi, o seu áudio não está muito bom nem o seu vídeo, mas pelo o que eu entendi, é 

o item quatro que o senhor está pedindo vista conjunta com a deputada Márcia Lia. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Isso, item quatro, item quatro. É isso aí, 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental, portanto, vista 

conjunta para o deputado Adalberto Freitas. 

Mais alguém querendo fazer pedido de vista antes de a gente iniciar aqui a nossa 

ordem do dia? 
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Então, vamos dar sequência aos projetos. Item três. Projeto de lei 422, de 2018, de 

autoria do deputado Coronel Telhada, que dispõe sobre a remoção e manejo de animais 

domésticos errantes, alçados ou ferais no Estado. Foi relator o nobre deputado Dirceu Dalben, 

que deu o seu parecer favorável, e tem um voto em separado da deputada Monica da Bancada 

Ativista, que é contrário. 

Como tem um voto em separado, nós teremos que fazer votação nominal. Eu vou 

habilitar, vou pedir para que todos os deputados possam habilitar aqui o seu áudio para que 

eu possa fazer a votação nominal do item três, projeto 422. 

Nós temos, então, só para esclarecimento, o voto do deputado Dirceu Dalben, 

deputada Monica está ingressando também. Bom dia, deputada Monica, nós estamos no item 

três, deputada Monica, estamos no item três, inclusive que é um projeto que tem um voto em 

separado de Vossa Excelência. Estamos no processo de votação. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Ela não entrou ainda, Caio, ela está entrando. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu estou tentando, vou aguardar 

a deputada Monica aqui, não sei se ela quer fazer antes, nós estamos antes ainda, perdão, aqui 

da votação, nós estamos em discussão do item três. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra o deputado Itamar 

Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Tem como, presidente, eu não estou com o 

projeto aqui, só com o número, e não verifiquei, tem como, é muito complexo para explicar 

o que que o Telhada pede no projeto e o que que é o parecer contrário da deputada Monica?  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A deputada Monica está 

ingressando, eu só tenho, neste momento aqui, eu vou até baixar aqui, mas eu tenho apenas 

a ementa que dispõe sobre a remoção e manejo de animais domésticos errantes, alçados ou 

ferais no Estado. Tem um voto do deputado Dirceu Dalben e da deputada Monica. 
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Eu vou pedir para a assessoria aqui me passar o projeto na íntegra, mas talvez a 

própria deputada Monica e o deputado Dirceu possam, com o relatório, esclarecer melhor 

para a gente qual o objetivo do projeto do deputado Coronel Telhada. 

Eu vou passar a palavra ao deputado Dirceu Dalben. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Presidente, eu já consegui acessar, eu dispenso 

o meu pedido. Muito obrigado, eu já consegui verificar. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Deputado Dirceu Dalben para 

discutir o projeto então. Deputado Dirceu é o relator do projeto, com a palavra.  

Preciso só que desabilite aqui o seu áudio, aí. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, nobres colegas deputadas, 

deputados, sempre agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pela saúde e podermos 

estarmos aqui mais uma vez participando da sessão. 

Com relação a esse projeto de minha relatoria, é um projeto complexo, mas, ao mesmo 

tempo, importante para a sociedade, para o Estado.  

Eu analisei com bastante cautela o projeto do deputado Coronel Telhada, é um projeto 

que trata da remoção de animais domésticos, errantes ou alçados nas esferas estadual e 

entendi que após a análise das comissões pertinentes de Justiça e Redação, Finanças, 

Orçamento dando parecer pela legalidade, no mérito, eu entendo que é importante aprovar, 

por isso o meu voto favorável. 

É um instrumento a mais para proteger esses animais que estão aí soltos em ruas, 

rodovias, avenidas, em que pese que temos o voto contrário da deputada, que respeito a 

opinião, eu acredito que é importante termos esse instrumento como ferramenta. 

Também manifesto no meu parecer que existe uma ação no Supremo Tribunal Federal 

sobre o mesmo tema e também solicito que seja juntado, posterior a esse projeto, a decisão, 

se já houve, dessa ação. Mas, de qualquer forma, entendo que o Projeto de lei do nobre 

deputado Coronel Telhada tem objetivo de relevância na preservação para o trato de animais, 

portanto, meu voto favorável nesta Comissão para a aprovação desse projeto. 

Como disse, é algo complexo, porque há opiniões divergentes, mas acredito que o 

projeto não fere nada que possa maculá-lo à apreciação em Plenário e até, se houver 

necessidade, no Plenário, os nobres deputados, deputadas proporem emendas para melhorá-

lo ainda mais. 
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É o que eu tinha para opinar no momento. Se for preciso, solicito de novo uma fala 

para esclarecer, mas o meu relatório está junto ao processo, ao projeto, e é muito claro, isso 

sim. Obrigado, Sr. Presidente, nobres deputadas, deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão, eu quero 

passar a palavra aqui ao deputado Adalberto Freitas, que se escreveu aqui no chat, e, só para 

esclarecimento, que eu coloquei, a nossa assessoria colocou, aqui, a íntegra do projeto no 

próprio chat do Zoom, então, quem quiser ter mais informações, o projeto está no chat do 

Zoom. 

Com a palavra o deputado Adalberto Freitas para discutir. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Muito obrigado ao presidente. Antes de 

entrar na questão do que eu pedi aí para falar sobre o projeto de lei do deputado Coronel 

Telhada, eu quero registrar aqui a perda de um grande amigo nosso, que é um advogado 

ambientalista, que é do meu gabinete, que faleceu ontem, o Dr. Peter Traue, de Campinas, 

que faleceu pela Covid, quero deixar creditado a solidariedade com a família, com os amigos. 

Veja bem, eu estou, eu quero parabenizar o deputado Coronel Telhada pela autoria 

do projeto e também parabenizar o relator, o deputado Dirceu Dalben, pelo voto dele 

favorável, e já antecipo que sou favorável à votação, à aprovação desse projeto. Muito 

obrigado e parabéns a todos os deputados envolvidos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Seguimos em discussão em 

relação ao item três da nossa pauta, Projeto de lei 422. Não havendo mais quem queira 

discutir, passaremos, então, à votação. 

Eu inicio aqui com, lembrando que nós temos dois pareceres, o do deputado Dirceu 

Dalben e um parecer em separado da deputada Monica. Pergunto como vota o deputado 

Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, eu voto favorável ao relatório e 

lembro que esse projeto já existe semelhante lei federal, de deputado federal, que está em 

vigor a lei, mas que tramita no STF uma ADI de inconstitucionalidade, por isso fiz referência 

no relatório da necessidade de acompanhar essa ADI, que não foi julgada ainda, mas 

favorável ao relatório e ao projeto. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, registrado o voto. 

Como vota o deputado Itamar Borges? Preciso que V. Exa. habilite o seu áudio. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Voto com o relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado.  

Quero registrar aqui também a presença da deputada Monica Seixas, acho está com 

problema de conexão ainda. Enfim, estou tentando aguardar para que ela possa ao menos 

falar a respeito do seu relatório, mas acho que não teremos tempo. 

Como vota o deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Eu voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Como vota o deputado Luiz 

Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu voto de acordo com o voto 

em separado, com o relatório em separado da deputada Monica da Bancada Ativista. 

 

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

Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu voto com o voto da Monica. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Como vota o deputado Adalberto 

Freitas? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. Eu voto com o 

relatório do deputado Dirceu Dalben. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, mais este presidente, que neste 

caso não vota, somente por desempate, tentei aguardar aqui a deputada Monica, mas ela não 

está conseguindo ingressar na reunião, portanto, quatro votos. 
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A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - O deputado Celino também está na reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não, não. O Celino é só assessor 

nosso, está acompanhando, monitorando aqui a reunião. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu achei que o deputado Celino. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não, tranquilo.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Márcia, o Celino não teve 

nenhum voto, não, Márcia. Eu apurei a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só para registrar, então. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - A Monica continua tentando entrar e não 

consegue entrar. 

 

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu tentei aguardar aqui, deputada 

Márcia, até este momento, mas, depois a senhora pode falar a respeito no seu relatório, ao 

menos para poder constar em Ata. 

De qualquer forma, quatro votos para o deputado Dirceu Dalben, portanto, está 

aprovado o voto do relator Dirceu Dalben do item três. 

Passamos ao item cinco da reunião, que é o Projeto de lei 418, de 2019, de autoria do 

deputado Edmir Chedid, que altera o inciso V do artigo 1º da lei 3.201, de 23 de dezembro 

de 1981, que dispõe sobre a parcela pertencente aos municípios do produto da arrecadação 

do Imposto de Circulação de Mercadorias. Foi a relatora a nossa colega deputada Monica da 

Bancada Ativista, que deu o seu voto favorável. 

Estamos em discussão em relação ao item cinco.  

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Mas eu vou estudar a questão lá do Rodoanel. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não havendo quem queira discutir, 

passamos à votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. 
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O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Não, e aí eu acho que se a 

gente pressionar, Gabriela. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, pela ordem, presidente. Pela 

ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, com a palavra o 

deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Tem alguns parlamentares que estão com 

o microfone aberto e acaba interferindo até no que o senhor está falando aí, o cara está falando 

do Rodoanel, está falando de não sei o que lá e esquece de desligar o microfone. 

Nós estamos tratando da pauta do Meio Ambiente, então peço, por gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exato, por gentileza, eu já 

desabilitei aqui, eu já desabilitei os demais colegas. Estamos aqui em um processo de 

votação, já encerrada a discussão. Está aprovado o item cinco do projeto 418. 

Está me instruindo aqui que toda votação tem que ser nominal, mesmo quando só tem 

um único voto, portanto, passaremos à votação nominal só para confirmação. 

Como vota o deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, eu acompanho a relatora Monica e 

voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. 

Como vota o deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Voto sim, presidente, com a relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. 
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Como vota o deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. Também voto junto 

com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. 

Como vota a deputada Márcia Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Voto sim, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Adalberto Freitas? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu voto sim, com a relatora, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Vou votar favorável, vou votar 

favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Este presidente também, portanto, aprovado o item cinco da nossa pauta. 

Passaremos às proposições aqui, o item oito, a moção 108, de 2019, de autoria da 

deputada Márcia Lia, de forma conclusiva manifesta veemente protesto ao Sr. Presidente, 

Jair Messias Bolsonaro, por inviabilizar a proteção integral da Floresta Amazônica mediante 

falhas existentes no sistema de fiscalização pela fragilização do Código Florestal, legalização 

de grilagem por meio do programa Terra Legal, execução descuidada de grandes obras na 

região e sinalização negativa para o Meio Ambiente produzidas por suas declarações, 

corroborando, assim, com o aumento do desmatamento da Floresta Amazônica e com os 

ataques desenfreados às nossas reservas naturais. Foi relator o deputado Sebastião Santos, 

que deu seu voto contrário. 

Passaremos, então, à votação da mesma forma, toda votação tem que ser nominal e 

eu inicio com o deputado Dirceu Dalben. 
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O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, eu voto contrário ao relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. Como vota o 

deputado Itamar Borges? 

Deputado Itamar Borges? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Libera o som. Itamar, libera o som. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Presidente, o meu som aqui, eu não estava 

ouvindo o senhor, eu bati e não ouvi, desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Nós estamos, deputado Itamar, 

nós estamos no item oito, uma proposição, uma moção da deputada Márcia Lia, tem um voto 

contrário do deputado, que era o relator, Sebastião Santos, agora é Vossa Excelência. O 

senhor vota a favor ou contra o relatório? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Eu vou me abster, presidente, porque eu não 

conheço o tema, eu vou dar mais uma estudada aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado, uma abstenção. 

Como vota o deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Eu voto contrário ao relator. 

 

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

Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Contrária ao relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. Como vota o 

deputado Adalberto Freitas? 
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O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu voto favorável ao relator, deputado 

Sebastião Santos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Luiz Fernando, vota.  

 

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

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Oi, eu queria votar favorável, 

Sr. Presidente. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Não, é contrário. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Então, eu sou contrário. 

Acabaram de me corrigir, Sr. Presidente, queria mudar meu voto, meu voto contrário, minha 

líder acabou de determinar, é que eu estou em uma outra audiência aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, então, o voto, só para 

confirmar, então, deputado Luiz, voto contrário ao relator, correto? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Contrário. Voto contrário. 

Perfeito, desculpa aí, Márcia Lia.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Fernando, Fernando. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado, este voto da 

mesma forma contrário. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Bolsonaro. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Portanto, está rejeitado o voto do 

relator e eu vou designar ao deputado Dirceu Dalben para redigir o voto contrário na 
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sequência, o voto vencedor, na sequência, apenas depois para registrar, para que a gente possa 

encaminhar a moção que será aprovada da deputada Márcia Lia. 

Dando sequência aqui à nossa pauta, o item nove, moção 242, do deputado Bruno 

Ganem, apela ao Sr. Presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, bem como a todos os 

líderes partidários a fim de que empreendam esforços para a apreciação e a aprovação com a 

maior brevidade possível do Projeto de lei 3.407, para prever dedução de impostos sobre a 

renda das pessoas físicas de pagamentos efetuados a médicos veterinários, clínicas e hospitais 

veterinários destinados à cobertura de despesas com tratamento de animais domésticos.  

Foi relator o deputado Luiz Fernando Teixeira, que deu o seu voto favorável. 

Passaremos à votação, que tem que ser nominal. 

Como vota o deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, eu acompanho o relatório e voto 

favorável ao relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Com o relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Eu voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. 

Como vota a deputada Márcia Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Com o relator. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Adalberto Freitas? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu voto favorável ao deputado bolsonarista 

Luiz Fernando Teixeira, que acabou de proferir o voto a favor, do deputado, Bolsonaro e 

depois voltou atrás. Eu voto com ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Sr. Presidente, eu não poderia 

deixar de me justificar no processo anterior.  

Eu estou, neste momento, acabei de terminar uma audiência com a Ecovias por conta 

daquela obra na estrada de Santos que vão demolir várias casas e nós estamos com o 

presidente do grupo tentando reverter essa situação, motivo pelo qual eu acabei tendo, votei 

e reverti meu voto.  

Quero agradecer à Márcia Lia, até porque, assim, nada em relação ao Bolsonaro 

merece aplauso de ninguém, é um genocida, tem sido, assim, para mim, um grande criminoso 

pelo número de mortes que o nosso País passa, e, assim, eu ainda lamento que possa ter 

pessoas que o defendam, uma pessoa que tem feito mal para o País, mas eu tenho certeza que 

a história vai cobrar essas pessoas. 

Em relação ao projeto em tela, quero registrar meu voto, naturalmente, favorável ao 

parecer que eu exauri, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado, deputado Luiz.  

Da mesma forma, este presidente, portanto, está aprovado o item nove. 

Passamos ao item dez. Moção 14, de 2020, de autoria da deputada Adriana Borgo, 

aplaude os integrantes da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da Delegacia de Proteção 

do Meio Ambiente do Paraná e, em especial, aos agentes da 2ª Delegacia de Investigações 

sobre Infrações de Maus-tratos Animais pela ação que resultou na prisão de 41 pessoas e 

desarticulação de um evento de lutas clandestinas de cães, em 14 de dezembro de 2019, em 

Mairiporã. Foi relator o deputado Adalberto Freitas, que deu seu parecer favorável. 

Passamos à votação. Como vota o deputado Dirceu Dalben? 
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O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, voto favorável ao relatório do 

deputado Adalberto Freitas, quero parabenizá-lo e parabenizar a deputada Adriana Borgo. 

Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado o seu voto. 

Como vota o deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Presidente, voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado o seu voto. 

Como vota o deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Meu voto é favorável ao relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado o seu voto. 

Como vota a deputada Márcia Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado.  

Como vota o deputado Adalberto Freitas? Tem que desabilitar o seu áudio, deputado. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu voto favorável, o meu voto com o 

relator e parabenizo a deputada Adriana Borgo pela iniciativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira? Deputado Luiz Fernando Teixeira? 

Bom, meu voto também favorável ao parecer do deputado Adalberto Freitas. 

Deputado Luiz, quer registrar o seu voto ainda? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente. É 

que eu não consegui abrir aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 
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Passaremos ao item 11. Moção 25, de 2020, de autoria do deputado Bruno Ganem, 

que aplaude Chella Phillips, morador da cidade de Nassau, nas Bahamas, América Central, 

que, além de empreender esforços pela proteção animal em sua região por meio das ações do 

grupo The Voiceless Dog of Nassau, ainda abrigou em sua própria residência e salvou 97 

cães ante a iminência da passagem do furacão Dorian. 

Foi relator o deputado Luiz Fernando Teixeira, que deu o seu parecer favorável. 

Passamos à votação. 

Como vota o deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, acompanho o relator, eu voto 

favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Presidente, voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. 

Como vota o deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Sr. Presidente, eu acompanho o relator também. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado o seu voto. 

Como vota a deputada Márcia Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado o seu voto. 

Como vota o deputado Adalberto Freitas? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. Eu acompanho o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado o seu voto. 
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Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável ao parecer, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Este presidente, está registrado o 

seu voto. Este presidente, da mesma forma, portanto, está aprovada a moção com o relatório 

do deputado Luiz Fernando. 

Apenas os itens, para deliberação, então, item 12. Requerimento do Sr. Deputado 

Delegado Bruno Lima, que requer, nos termos regimentais do Regimento Interno da 

Assembleia, o convite ao diretor da Tik Tok, ou o seu representante no Brasil, para prestar 

esclarecimentos para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre a 

utilização da plataforma para a prática e divulgação de maus-tratos animais e também 

informar sobre as medidas de segurança, identificação, responsabilização e exclusão destes 

utilizadores da plataforma. 

Passaremos à votação do convite do item 12 do deputado Bruno Lima. Peço a atenção 

dos colegas, inicio com o deputado Dirceu Dalben. 

 Como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, acompanho o relator e voto 

favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Favorável ao convite, então. 

Como vota o deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Voto sim, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado o seu voto. 

Como vota o deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Meu voto é favorável, acompanho.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado o seu voto.  

Como vota a deputada Márcia Lia? 
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A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Favorável ao convite, portanto.  

Como vota o deputado Adalberto Freitas? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu parabenizo o deputado Delegado Bruno 

Lima, que é meu parceiro de partido, e voto favorável ao requerimento do mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado o seu voto. 

Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado o seu voto. Este 

deputado também, portanto, está aprovado o item 12 da nossa pauta. 

Apenas para ciência, um e-mail recebido da Frente Ambientalista da Baixada Santista 

encaminhando cópia do manifesto contra a incineração em Santos, processo da Cetesb 07885, 

de 2020, e solicitando a realização de audiência pública para discutir o tema Não à 

Incineração em Santos, Queimar Lixo não é a Solução, com o objetivo de impedir a instalação 

do empreendimento Valoriza Santos. 

Solicitam que sejam convidados os representantes do Gaema, Ministério Público 

Estadual, Ministério Público Federal, OAB e outros que a Mesa diretora julgar pertinentes. 

Este e-mail será encaminhado para que todos os colegas possam ter acesso também para 

conhecimento do tema e da solicitação do grupo. 

Senhoras e senhores, antes de encerrar a reunião, eu quero convocar uma nova reunião 

extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 16 de julho, às 11 horas da manhã, e quero 

agradecer mais uma vez a presença dos deputados Dirceu Dalben, deputado Itamar Borges, 

deputado Reinaldo Alguz, deputada Márcia Lia, deputado Adalberto Freitas, deputado Luiz 

Fernando, deputada Monica, que também tentou entrar aqui na reunião conosco, a toda a 

assessoria da própria Comissão, das comissões  da Assembleia, a nossa assessoria, que está 

aqui presente também. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião da Comissão do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado pela presença de todos. 
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* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


