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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Caio França. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Faremos agora a confirmação 

do quórum dos membros desta comissão. Peço aos deputados que desliguem os 

microfones para que a gente possa fazer a confirmação da presença. Deputado Delegado 

Bruno Lima. Vou pedir só que V. Exa. possa ligar o microfone, deputado. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Confirmado. Deputada Márcia 

Lia. (Pausa.) Deputada Márcia Lia. Eu estou te vendo, mas o microfone está desligado 

ainda. Agora sim. A deputada Márcia Lia está conosco aqui também. Vou pedir que possa 

ligar os microfones na sequência. Deputado Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Correa Jr. (Ausente.) Deputado Dirceu Dalben. (Ausente.) Deputado Sebastião Santos. 

(Ausente.) Vou pedir para que a assessoria possa me ajudar, para poder fechar os 

microfones. Deputado Bruno Ganem. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Presente. Estou presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado o deputado Bruno. 

Deputada Monica da Bancada Ativista. 
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A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Presente, presidente. 

 

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

Helou, nossa vice-presidente. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presente, presidente. 

 

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

Oliveira. (Ausente.) De qualquer forma temos quórum para dar sequência. 

Solicito à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Sr. Presidente, eu estou presente também. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu registrei a sua presença, 

deputada Márcia Lia. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Requeiro, na forma regimental, a dispensa 

da leitura da Ata. 

 

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

Excelência. Consulto os membros se concordam. Permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Então fica lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 

Passaremos, então, à Ordem do Dia. Eu pergunto se todos os colegas estão com a 

Ordem do Dia em mãos para que a gente possa iniciar a deliberação dos requerimentos, 

dos projetos. (Pausa.) Eu vou dar sequência aqui.  

Vou pedir só que a deputada Marina Helou possa ficar atenta, eu estou tentando 

passar do celular para o notebook, se eu tiver algum problema a deputada Marina Helou 

assume e, na sequência, eu retomo a Presidência, ok? 
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O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - É só para lembrar que houve um 

entendimento dos membros da comissão na nossa reunião passada para transformar os 

requerimentos de convocação para convite. Então só colocando isso para que a 

deliberação seja nesse sentido, porque entendo que houve um acordo nesse sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, realmente houve o acordo. 

Eu até questiono a secretaria da comissão o motivo pelo qual essas convocações não 

foram transformadas. A deputada Monica, que é a autora, e, salvo engano, o deputado 

Giannazi também, eu entendi que a deputada Monica concordou com essas 

transformações. Correto, deputada Monica? 

 

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Correto, presidente. 

Convite, por favor. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pode ser feito pelos membros da comissão, 

Sr. Presidente, não existe necessidade da alteração dos autores. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Então, confirmando, na hora 

da votação eu farei como convite. Nós estamos falando aqui do Item 2, Item 3, Item 4, 

Item 5, Item 6, Item 7 e Item 8, correto? 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Correto. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Então ok. Transformaremos 

aqui, conforme já deliberado, as convocações em convite, conforme autorização da autora 

do requerimento e autorização prévia de todos os membros da comissão. 

Item 1, requerimento do Sr. Deputado Paulo Correa Jr., que requer, nos termos do 

Art. 13, §1º, Item 3, da Constituição do Estado de São Paulo... Aqui tem uma convocação. 

O deputado Paulo também concordou, correto? Então é um convite a Exma. Sra. Patrícia 
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Faga Iglecias Lemos, presidente da Cetesb, com o objetivo de prestar à Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informações sobre as licenças ambientais nos 

terminais de grãos e açúcar do Porto de Santos, bem como acerca do procedimento de 

autorização para instalação da unidade de recuperação de energia na Baixada Santista. 

Está em discussão o Item 1 da pauta. Não havendo quem queira discutir, passaremos 

à deliberação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado. 

Passaremos ao Item 2. Exatamente, como convite o Item 1. 

Passaremos ao Item 2, requerimento da Sra. Deputada Monica da Mandata Ativista, 

que requer, nos termos regimentais, o convite do Sr. Secretário de Infraestrutura e Meio 

Ambiente, Sr. Marcos Penido, para que informa quais as medidas tomadas pela pasta e 

quais ações de combate à fome e apoio aos agricultores foram efetuadas considerando o 

período de pandemia. Salvo engano, desse requerimento havia sido solicitada a retirada, 

é isso, deputada Monica? Ou não? 

 

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Pode retirar esse item, 

por favor, presidente. Desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está retirado esse item.  

Item 3, requerimento do Sr. Deputado Carlos Giannazi. Requer o convite do Prof. 

Dr. Luís Fábio Silveira, presidente do Conselho Superior da Fundação Parque Zoológico 

de São Paulo, para esclarecer a esta comissão permanente sobre o impacto da proposta de 

extinção da entidade contida no PL 529. 

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Os 

favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado o Item 3. 

Item 4, requerimento do deputado Carlos Giannazi, que requer o convite do Sr. Luis 

Alberto Bucci, diretor-geral do Instituto Florestal, para esclarecer a esta comissão 

permanente sobre o impacto da proposta de extinção da entidade contida no PL 529, de 

2020, de autoria do governador do estado. 

Está em discussão o Item 4. Não havendo quem queira discutir, passaremos à 

votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado. 

Item 5, requerimento de autoria do deputado Carlos Giannazi, que requer o convite 

do Sr. Silvani Alves Pereira, presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, 

para prestar esclarecimentos a esta comissão permanente sobre a obra a ser realizada pelo 

consórcio da linha 2-verde, na região Jardim Têxtil, suprimindo 355 árvores existentes na 
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Praça Mauro Broco, além de afetar o Parque Linear Rapadura, na zona leste da Capital. 

Aqui deve ser CPTM, não é?  

Em discussão o Item 5. Não havendo quem queira discutir, passaremos à 

deliberação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado, em 

forma de convite. 

Item 6, requerimento do Sr. Deputado Carlos Giannazi, que convida o Sr. Marcos 

Penido, secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, para prestar 

esclarecimentos sobre a formatação do novo instituto de pesquisa da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente após a aprovação do PL 529, convertido na Lei 17.293. 

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à deliberação. Os 

favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado, em forma de 

convite. 

Item 7, requerimento do Sr. Deputado Carlos Giannazi. Requer o convite do Sr. 

Marcos Penido e, também, do Sr. Antônio Claret, diretor-superintendente do Daesp, além 

do Sr. Milton Persoli, diretor-geral da Artesp, para prestarem esclarecimentos sobre o 

processo de concessão de áreas do aeroporto de Jundiaí à concessionária Voa-SP, em 

especial do terreno atualmente destinado para as atividades da Associação Mata Ciliar, 

entidade não governamental que atua em defesa da preservação ambiental. Também para 

que esclareçam sobre as obras realizadas pela concessionária, que têm gerado prejuízos 

ao meio ambiente na região, com corte de mata preservada e com ruídos que afetam os 

animais silvestres. 

Em discussão esse requerimento. Não havendo quem queira discutir, passaremos à 

votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado o Item 

7, em forma de convite. 

Item 8, requerimento da... 

 

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem, presidente. 

 

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

Monica. Tem o mesmo objetivo, não é? 

 

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Isso, eu ia dizer que 

pode retirar, portanto, a minha convocação. Considero coautora do pedido do Giannazi, 

já aprovado. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Portanto, está retirado o 

Item 8 da pauta. 

Passaremos, então, à ciência. É isso, senhores? Eu estou com uma pauta aqui. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Só para lembrar uma proposta do deputado 

Paulo Correa, que seria importante um contato de V. Exa. com o líder do Governo para 

acertar esses convites, fazer de forma organizada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu farei isso sim, viu, deputado? 

Já fizemos um primeiro contato. Inclusive no caso da vinda do secretário Marcos Penido, 

como já aprovado também o convite para ele participar da Comissão de Infraestrutura, só 

estamos finalizando com relação à data, para que possamos iniciar com o secretário 

Marcos Penido, possivelmente na próxima reunião, mas eu vou antecipadamente avisar 

vocês. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Está ok. Só o Item 9 eu acho que não é para 

ciência, parece que precisa definir um integrante da Comissão de Meio Ambiente para a 

Comissão de Produção Orgânica em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente, (Vozes 

sobrepostas.) sobre isso. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Então, a indicação de 

representante, como já disse o deputado Zerbini, de alguém que possa representar aqui o 

estado de São Paulo na Comissão de Produção Orgânica para o biênio de 2021/2022. 

Como... 
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sr. Presidente. Ah, desculpa. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu quero falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - (Vozes sobrepostas.) a palavra 

para a deputada Marina, mas como isso é uma novidade, segundo a assessoria da 

comissão nós nunca tivemos isso, eu, claro, quero consultar todos os colegas, aqueles que 

têm interesse, um titular e um suplente também. 

A deputada Marina está com a palavra. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu queria 

aproveitar a oportunidade para indicar a nobre deputada Márcia Lia para essa vaga como 

nossa referência, ela fez um trabalho muito importante no tema pela Frente Parlamentar 

da Agricultura e eu acho que pode ser uma boa representação nossa nesta comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Tem a palavra a deputada 

Monica, que pediu também pela ordem, é isso? 

 

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Não, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Então alguém pediu, a deputada 

Márcia Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Sim, eu gostaria de indicar a deputada 

Marina Helou para a vaga de titular, se ela tiver interesse, e eu gostaria (Inaudível.). 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputada Márcia, o seu 

microfone está um pouco ruim, mas pelo que eu entendi V. Exa. está indicando a deputada 

Marina Helou, mas ela tinha acabado de sugerir o seu nome para a titularidade. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a deputada 

Marina Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Para mim tudo bem, eu tinha entendido que 

a deputada Márcia Lia gostaria. Eu me disponibilizo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputada Márcia, eu só vou, 

então, pedir a confirmação. O seu microfone está ruim aqui, está cortando para a gente 

toda hora que V. Exa. está usando a palavra, mas a deputada Marina Helou tinha sugerido 

o seu nome e V. Exa. sugeriu o nome dela, então ela está se dispondo a ser titular e V. 

Exa. seria a suplente, é isso, a sua sugestão? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Exato. Se ela tiver consenso, ela fica como 

titular e eu fico como suplente. E tem mais uma vaga de suplente ainda, Sr. Presidente, 

são duas vagas de suplência, me disseram. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou pedir que a comissão possa 

me confirmar aqui se é isso mesmo. Se for isso, fica então a deliberação para que a gente 

possa aprovar. É isso mesmo, tem razão, são duas vagas na suplência.  

Vamos por partes aqui. Há algum outro pretendente para a vaga de titular ou 

podemos, então, de forma unânime, definir pela deputada Marina Helou? Os favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Então está aprovada a deputada Marina Helou 

para a titularidade. 

Sugeriram também aqui a deputada Márcia Lia para a suplência. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Aqueles que estiverem de 

acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado também o nome da 

deputada Márcia Lia para a suplência. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Sr. Presidente? Sr. Presidente? 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Ele deve ter tido problema. 
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* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Marina Helou. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - O deputado presidente 

Caio França deve ter caído. Eu, como vice-presidente, assumo, então, a sessão e passo a 

palavra para a nobre deputada Márcia Lia, que está pedindo a palavra. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu gostaria de indicar para a segunda vaga 

da suplência a deputada Monica Seixas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Acho ótimo. Coloco para 

avaliação deste colegiado a nobre deputada Monica Seixas como segunda suplente dessa 

oportunidade, dessa vaga nesse conselho.  

Coloco em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Todos aqueles 

que estiverem de acordo com a deputada Monica assumindo a suplência nesse espaço 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Com a palavra, nobre 

deputado Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Só para cumprimentá-las e dizer que as 

mulheres estão, realmente, se empoderando. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Não tem volta, deputado. 

Obrigada. Cumprimento-o. 

Seguindo a pauta, a gente tem para ciência (Vozes sobrepostas.). Peço para 

desligarem os áudios. De acordo com a pauta, então, a gente tem o Item 10 apenas para 

ciência. Seguindo a nossa jurisprudência, da nossa última reunião, a gente não precisa ler 
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para ciência, já que todos os deputados aqui receberam a pauta, recebemos apenas a 

Sociedade Amigos da Represa dos Rios Jacareí e Jaguari, o encaminhamento de moção 

de defesa da APA, do Sistema Cantareira, um tema com que diversos de nós estamos 

envolvidos e reiteramos, então, a ciência de moção de apoio. 

Nada mais a tratar, esta reunião está encerrada. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


