Divisão de Registro de Pronunciamentos

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
14.05.2021

***

- Abre a sessão o Sr. Caio França.

***

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Constatado quorum através da
contagem de membros registrados na plataforma Zoom, declaro aberta a presente reunião.
Eu passarei então à chamada nominal de cada deputado membro dessa comissão. Deve
responder confirmando a sua presença.
Deputado Delegado Bruno Lima.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Presente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Presente, deputado Bruno Lima.
Deputada Márcia Lia. (Ausente.) Deputado Marcos Zerbini.

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

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

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Presente, presidente.

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

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Presidente, deputado Dirceu Dalben presente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado.
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Deputado Sebastião Santos. (Ausente.) Deputado Bruno Ganem.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Presente, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado.
Deputada Monica da Bancada Ativista.

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Presente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado.
Deputado Léo Oliveira. (Ausente.) Deputada Marina Helou.

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presente, presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Este presidente
também. A gente passa então como deliberação prévia a eleição para o cargo de presidente
da Mesa e, para que se possa ocorrer, eu passo então a Presidência ao nosso atual vicepresidente, deputado Bruno Ganem.
***
- Assume a Presidência o Sr. Bruno Ganem.
***
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Consulto os senhores
membros se há indicação de nomes para presidente da comissão.
O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra o deputado
Dirceu Dalben.

Divisão de Registro de Pronunciamentos
O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar,
pela vida, pela saúde, por poder estar aqui participando com vocês. Quero parabenizar o
deputado Bruno Ganem pela vice-Presidência durante esse biênio e pela condução na
Presidência neste momento.
Quero parabenizar o deputado Caio França pelo excelente trabalho durante o
primeiro biênio na Presidência desta comissão, a qual tive a honra de participar junto com
os demais colegas e quero pedir a anuência dos demais colegas deputados e deputadas
para indicar o nome do atual presidente Caio França para novamente presidir a comissão
no próximo biênio.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Obrigado,
deputado, pelas palavras. Pergunto se há mais alguma indicação. Coloco em votação o
nome do deputado Caio França. Os senhores deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Declaro eleito o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, o deputado Caio França. A quem convido para assumir os trabalhos.

***

- Assume a Presidência o Sr. Caio França.

***

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado, deputado
Bruno. Quero antes de agradecer aqui, agradecer também V. Exa. pela companhia ao
longo desses dois últimos anos. Sempre muito solicito, e quando foi preciso conduziu
muito bem essa comissão.
Então, eu o quero agradecer, e quero também aproveitar para agradecer todos os
colegas pela votação aqui, à frente da presidência da Comissão de Meio Ambiente. É um
tema de extrema relevância, e que vai passar por projetos que são bastante relevantes nos
próximos dois anos. Tem a questão da crise hídrica, tem obviamente a preservação da
fauna e da flora, da balneabilidade das praias, entre outros temas que são tão importantes
e caros para nós.
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Portanto, imagino que essa comissão terá muito trabalho, e eu sei que todo mundo
que está aqui se esforçou muito na sua bancada para conseguir também, ter essa
titularidade.
Dessa forma, dando continuidade aos nossos trabalhos, passaremos então, a eleição
para Vice-Presidência.
Consulto. E eu quero, antes, registrar também a presença do deputado Sebastião
Santos aqui conosco.

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Bom dia.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom dia. Bom dia, Sebastião.
Consulto os senhores membros se há indicação de nomes para o cargo de vice-presidente
desta comissão.

O SR. BRUNO GANEM - PODEMOS - Pela ordem, presidente.

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

O SR. BRUNO GANEM - PODEMOS - Eu gostaria de indicar a deputada Marina
Helou e parabeniza-lo pela eleição como presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu agradeço V. Exa. mais uma
vez e questiono se há mais algum nome para ser indicado como vice-presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Bom, desta forma, eu encerro este processo e a gente coloca em votação o nome da
deputada Marina Helou para vice-Presidência desta comissão. Os Srs. Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado.
Portanto, fica eleita como vice-presidente desta comissão a deputada Marina Helou,
a quem eu passo a palavra e já parabenizo porque sei da sua luta para participar conosco
aqui desta comissão e o quanto seu mandato considera importante a pauta do meio
ambiente e para a gente vai ser uma honra poder compartilhar esse espaço contigo,
deputada Marina. Vossa Excelência está com a palavra.
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Obrigada, presidente. Cumprimento o
senhor, parabenizo pela Presidência da Comissão, cumprimento a Laura, que está muito
linda aí atrás, com uma tiara maravilhosa. E queria agradecer todos então pela confiança,
e dizer que o tema do Meio-Ambiente é um grande propulsor da minha vida, que me faz
estar na política hoje.
E quero me colocar à disposição aqui para a gente construir junto uma comissão
que seja bem forte aqui na Assembleia, e que avance temas do Meio-Ambiente na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E tudo o que a gente puder somar juntos,
vai ser um prazer e uma honra. Agradeço a confiança de todos.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A gente agradece aqui, deputada
Marina. Parabéns pela sua eleição como vice-presidente. Eu antes falei com V. Exa. que
eu quero muito poder compartilhar aqui da Presidência contigo, e a gente fará, sim, ao
longo desses próximos dois anos. Também tenho interesse de poder fazer criação de
subcomissões aqui nesta Comissão; a gente vai falar um pouco disso mais para a frente.
E antes de encerrar eu quero então, a gente já falou um pouco dos bastidores, mas quero
confirmar com todos em relação aos horários da nossa Comissão. A gente vai manter
aqui, pelo menos nesse primeiro momento, os horários dos dois primeiros anos, às 13
horas, aguardando a deliberação do presidente em relação à retomada presencial dos
trabalhos ou não. O presidente tem, pelo menos, o mês de maio para poder continuar, de
forma virtual.
Eu pergunto se alguém tem alguma resistência a esse horário ou tem alguma
sugestão melhor. Eu lembro a todos que a gente tem um pouco de dificuldade em relação
a horário por conta de outas comissões que já funcionam também, a proibição que o
Regimento nos impõe em relação a quando a sessão inicia, então nós não temos tanta
possibilidade assim de horário. Então questiono se há alguma outra sugestão ou se a gente
pode conduzir da mesma forma que foram os dois primeiros anos.

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, deputado Marcos
Zerbini.
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O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Para mim está ok, eu concordo com a
proposta, mas queria, antes de mais nada, cumprimentá-lo pela eleição, cumprimentar a
deputada Marina Helou e dizer que estou à disposição para ajudar no que for possível
para que V. Exa. faça, novamente, um excelente mandato frente à comissão.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado, deputado
Marcos Zerbini. É um prazer poder ter toda a sua história aqui compartilhada conosco
nesta comissão. Fiquei muito feliz quando vi que V. Exa. estava como titular aqui
também, porque engrandece muito os nossos trabalhos. Eu sei do teu mandato na defesa
do Meio Ambiente, que tem muito a ver também com a tua luta aí por moradias, e outras
coisas mais. Então, que a gente consiga fazer um bom trabalho em conjunto.
Então, dessa forma, eu entendo que a gente tem uma definição em relação ao horário
e à data. Então, ficaremos às terças-feiras, às 13 horas. Eu tenho alguns projetos já que
estão para ser pautados. Eu sempre faço de uma forma bem democrática, para que todo
mundo possa ter as relatorias, e tal. E também, quando alguém tiver algum interesse de
um tema específico, por favor, fique à vontade para poder compartilhar com a gente.
O Celino, que é meu assessor, já deve estar em contato com a assessoria de alguns
de vocês, e vai montar um grupo, para que ele consiga fazer isso da melhor maneira
possível. Não sei se mais alguém tem algo a considerar, para a gente poder concluir aqui
esta reunião.

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente.

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

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Aproveitar para parabenizá-lo pela recondução
à Presidência. Desejar grande sorte, bom trabalho, também à deputada Marina Helou, pela
vice-Presidência. Tenho certeza que teremos muitos temas para tratar, principalmente o
Marco Regulatório do Saneamento Básico, que é matéria nacional - agora do estado -, e
tenho certeza de que está em boas mãos a Presidência da Comissão. E com todos nós,
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deputados e deputadas, iremos trabalhar juntos para melhorar ainda mais a questão do
Meio Ambiente. Parabéns e que Deus abençoe esse segundo biênio no mandato.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado pelas palavras,
deputado Dalben, que esteve conosco nesse primeiro biênio também. Agradeceu bastante
e falou sobre um assunto muito importante que está pautado na Casa, o PL 251, que
deverá ser motivo também de debates aqui nesta Comissão. Mais algum deputado?

O SR BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, presidente.

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

O SR BRUNO GANEM - PODE - Bom, também quero cumprimentar o senhor
pela recondução. Como eu já havia dito, entendo que o senhor foi brilhante na condução
nos últimos dois anos.
Quero dizer que, pela condução da Marina Helou agora para vice-presidente,
também ficamos muito felizes, porque a gente sabe o quanto ela luta pelo Meio Ambiente
de corpo e alma. Já tive conversas aí muito legais com ela e sinto que ela realmente é uma
pessoa muito inspiradora nessa área.
E quero cumprimentar todos os colegas e amigos aí que estão aqui na titularidade
da Comissão de Meio Ambiente; cumprimentar, de maneira especial também, o Delegado
Bruno Lima, que compartilha comigo a proteção animal, que é uma pauta que eu trago
bastante para a comissão e vou continuar trazendo. Entendo que o ingresso dele na
Comissão de Meio Ambiente vai fortalecer ainda mais a causa animal na nossa Casa.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Legal, deputado Bruno. Mais
uma vez, te agradeço pela companhia na vice-Presidência. É uma pessoa muito presente
nas comissões, sobre todos os temas. Até quando fizemos audiências públicas, o deputado
Bruno sempre esteve presente.
Então, quero publicamente agradecer e reforçar que a pauta da proteção animal é
muito importante e agora, com a presença do deputado Bruno, isso ficará ainda mais
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evidente nesta comissão. Temos um projeto, inclusive, pautado, aguardando deliberação
do nosso plenário, para que a gente consiga avançar ainda mais na pauta envolvendo a
proteção animal.
Se mais nenhum deputado quiser fazer uso da palavra, vou apenas convocar então
a reunião para a próxima terça-feira, dia 18, às 13 horas. Temos já a pauta, tem alguns
projetos que já foram relatados e estavam aguardando esta eleição para a gente dar
sequência. Não tem muito jeito de fugir disso. Eu pretendo montar um grupo de
WhatsApp. Eu sei que todos devem ter vários, mas não tem como fugir muito desse
formato, que fica mais fácil.
A assessoria vai ter um grupo paralelo para poder dialogar sobre relatorias, mas
qualquer dúvida também a gente pretender utilizar bastante o grupo para qualquer tipo de
dúvidas, se tiver dificuldades com relação a quorum, se o horário e o dia não estiverem
batendo.
Perdão, deputada Monica, que dia é? Quarta? É verdade. Quarta-feira, então, dia
19. Desculpe. Então, convocar aqui, antes de concluir essa reunião, quarta-feira, dia 19
de maio, às 13 horas, por enquanto num ambiente virtual ainda a gente tem a nossa
primeira reunião ordinária.
Dessa forma, agradecendo a presença de todos os deputados, deputado Dirceu
Dalben; deputada Monica Seixas; deputada, vice-presidente, Marina Helou; deputado
Bruno Ganem; deputado Marcos Zerbini; deputado Paulo Correa; deputado Bruno Lima;
deputado Sebastião Santos, que estiveram conosco. Também agradecer à assessoria.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião.
Um bom dia para todos vocês. Muito obrigado.
A SRA. MARINA HELOU - REDE - Obrigada, presidente.

***

- Encerra-se a reunião.

***

