Divisão de Registro de Pronunciamentos
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
- CMADS
19.05.2021
***
- Abre a reunião o Sr. Caio França.

***

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Nesse ato, o deputado Adalberto
Freitas, representando a bancada do PSL.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presente.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB – Registrada a presença.
Deputada Márcia Lia.

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Presente.

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

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado.
Deputada Marina Helou.
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presente.

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

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Portanto, há quorum
para continuarmos a presente reunião, que foi convocada com a finalidade de apreciar a
pauta já encaminhada para V. Exas. com antecedência. Antes de iniciar, pergunto aos
deputados se teremos alguma verificação, para que a gente possa, de maneira antecipada,
já se organizar. Ou se posso dar continuidade no item 1, que é o PL 418, de autoria do
deputado Edmir Chedid.
Passaremos então ao item 1. Projeto de lei… (Vozes sobrepostas.)
Vou pedir para que a assessoria possa fechar os microfones de todos os deputados
para me ajudar aqui. Estou pelo celular, não consegui ligar o notebook ainda. Então fica
mais fácil se vocês puderem me ajudar.
Item 1. Projeto de lei nº 418, de autoria do deputado Edmir Chedid, que altera o
inciso V do Art. 1o da Lei 3.201, de 23 de dezembro de 81, que dispõe sobre a parcela
pertencente aos municípios do produto da arrecadação do Imposto de Circulação de
Mercadorias. Foi relatora a deputada Monica da Bancada Ativista. Foi favorável ao
projeto, na forma do substitutivo apresentado pela CCJ.
Em discussão o item 1. (Pausa.) Não havendo quem queira discutir, está encerrada
a discussão. Passaremos à deliberação. Como vota a deputada Monica Seixas?

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota o
deputado Marcos Zerbini?

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado.
Como vota a deputada Márcia Lia?
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A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Favorável. Mas eu tenho uma indicação,
aqui da minha assessoria, de que parece que esse projeto perdeu o objeto.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu confesso que não tenho essa
informação, deputada. Se tiver, vou pedir para que a assessoria da comissão possa nos
informar, porque como está na pauta... Para mim, eu não tenho essa informação. Ele é de
2019, vou pedir para que a assessoria possa nos responder.

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Olha, na minha pauta está escrito assim:
tornou-se lei após a sanção da Lei 17348, de 12 de março de 2021.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É, a assessoria está me dizendo
que ainda não... (Vozes sobrepostas.)

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Questão de ordem, presidente.

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

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Com essa dedução da deputada...
Esqueci o nome dela agora.

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

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Márcia Lia, me desculpe, é que estou no
trânsito, está difícil. Deputada Márcia Lia, minha querida amiga e vizinha. Haveria a
possibilidade de colocar, de vista depois que começou em votação, presidente?
(Inaudível.) pedir vista, é que já começou a votação, não sei se é possível pedir vista para
poder a gente checar, senão a gente vai estar votando algo que não tem sentido, que nem
a nobre deputada falou.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Me informa aqui a assessoria
que, como já iniciou o processo de votação, agora as questões de ordem são apenas do
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processo de votação em si, e estão me pedindo para dar sequência aqui em relação ao
projeto. Eu vou dar sequência ao projeto porque acredito que ainda que ele já tenha sido
sancionado em outro projeto com o mesmo teor, não há nenhum problema de a gente
continuar avançando com ele. (Vozes sobrepostas.)

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Perfeito, presidente, obrigado.

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

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT -Nesse caso, se vai ter continuidade, meu voto
é favorável.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado o seu voto. Como
vota o deputado Adalberto Freitas?

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu voto favorável e agradeço a deputada
Márcia Lia pela intervenção aí e parabenizo a equipe dela por estar atenta às mudanças.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Dando sequência, registrado o
seu voto. Como vota o deputado Bruno Ganem?

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Voto favorável, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputada Marina Helou?

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Favorável.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Desta forma, está aprovado o
item um da pauta. Passaremos ao item dois, Projeto de Lei 736/19, de autoria do deputado
Rogério Nogueira, que proíbe o fornecimento de copos, pratos, talheres e mexedores de
bebidas confeccionados com material plástico no estado. Foi relator o deputado Dirceu
Dalben, que deu seu voto favorável. Em discussão o item dois da pauta.
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra para discutir, a
deputada Marina Helou.

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Não discuto o mérito da questão, mas tenho
uma pergunta sobre o método de votação: se não é possível a gente votar por consenso e
se todas as votações terão que ser nominais.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Olha, eu vou pedir aqui para a
assessoria. Está me dizendo que é possível então dessa forma, claro que eu vou preferir
para facilitar os nossos trabalhos aqui no primeiro biênio, a gente tentou fazer isso, não
foi possível. Acho que o deputado Carlão...

A SRA. MARINA HELOU - REDE - É recente o novo ato que permite.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Organizou esse novo ato. Então,
vamos passar para uma votação simbólica o item 2 da pauta e se alguém quiser pedir
votação nominal ou quiser manifestar o seu voto contrário, aí é só pedir pelo chat ou
mesmo abrir o microfone, que estão abertos para os deputados. Portanto, os favoráveis ao
item 2 permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado o item 2 da pauta.
Passaremos ao item 3. Projeto de Lei nº 964, de 2019, de autoria do deputado Enio
Tatto, que institui o selo Amigo do Animal Abandonado. Foi relator o deputado Bruno
Ganem, que deu o seu voto favorável. Em discussão o item 3. Não havendo quem queira
discutir, passaremos à votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado o item 3 da pauta.
Passaremos ao item 4. Moção nº 108, de autoria da deputada Márcia Lia, que
manifesta veemente protesto ao senhor presidente da República Jair Bolsonaro por
inviabilizar a proteção integral da floresta amazônica mediante falhas existentes no
sistema de fiscalização, pela fragilização do Código Florestal, legalização da grilagem
por meio do programa Terra Legal, execução descuidada de grandes obras na região e
sinalização negativa para o meio ambiente produzida por suas declarações, corroborando
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com o aumento no desmatamento da floresta amazônica e com o ataque desenfreado às
nossas reservas naturais. Foi relator o deputado Dirceu Dalben.
Passaremos então à discussão da moção. Ah, somente para ciente do voto vencedor.
Portanto, não passa por deliberação? Eu pergunto aqui à assessoria. Já foi deliberado, é
só para ciência então. Passaremos ao item 5.

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 - Eu queria pedir vista do 5 até o item 12,
porque me parece que são todos requerimentos já prejudicados e eu não tive acesso a eles
pessoalmente. Então, eu quero pedir vista só para fazer uma análise mais profunda.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental. As vistas estão
concedidas do item 5 ao item 12. Passaremos ao...

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

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

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Só para fazer um apelo
ao deputado Marcos, porque, no meio disso, tem a formação de uma subcomissão. Não é
um item vencido nem discutido ainda. A gente está atravessando diversas denúncias de
desabastecimento sobre o estado, a gente vai passar por uma dificuldade agora no inverno
e eu acho superimportante que a Comissão do Meio Ambiente comece a se preparar e
estudar o tema desde já. Então, não faça requerimentos de pedido de vista ou pedido de
visitas de secretários ou subsecretários, embora tenham outras, mas que eu acho
importante.
O secretário de Meio Ambiente não veio aqui prestar contas do último semestre,
por exemplo, mas tem um pedido de subcomissão minha que ele pede vista. Então, eu
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queria fazer um apelo ao deputado, a esse mesmo deputado. O senhor vai pedir vista
(Inaudível.) de subcomissão?
O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu mantenho o meu pedido de vista, Sr.
Presidente. Eu não conheço a matéria. Quero verificar pontualmente.
A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a deputada
Marina Helou.
A SRA. MARINA HELOU - REDE - Obrigada. Queria dizer que o nobre
deputado Marcos Zerbini está dentro de todo o seu direito legal de pedir vista de todo e
qualquer processo que passe aqui e tramite nesta comissão, mas queria reiterar o pedido
aqui da nobre deputada Monica, especificamente sobre o Item 12, que é a Comissão da
Subcomissão de Água.
É só apenas para que esta comissão possa desenvolver um trabalho específico e
estudar o tema da água. É bem simples a matéria: a instituição de uma subcomissão para
discutir o tema de água. E eu, como presidente da Frente Parlamentar Ambientalista pela
Água e Saneamento Básico, acho fundamental que esta comissão se debruce sobre isso.
Então, entendendo, claro, que o nobre deputado está dentro do seu direito de pedir
vista do que ele bem entender, reitero o pedido de que, pelo menos, esse item possa ser
apreciado por nós hoje para que a gente possa dar início ao trabalho do estudo da água
numa subcomissão. Simplesmente isso. Então eu reitero esse pedido aqui caso pareça que
seja possível atendê-lo.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra o deputado
Adalberto Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu apoio integralmente aí o pedido do
deputado Marcos Zerbini, que é muito importante (Inaudível.) relevante que a gente faça
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um estudo aprofundado. Então, parabéns, deputado Marcos Zerbini, por ter pedido vista
desses itens.
A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a deputada
Márcia Lia. Nós estamos ainda iniciando a discussão do Item 13. É um apelo aqui que a
deputada Monica e a deputada Marina estão fazendo ao deputado Zerbini em relação ao
seu pedido de vista. Com a palavra a deputada Márcia Lia.
A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu quero reiterar o pedido da deputada
Marina e da deputada Monica, tendo em vista a crise hídrica que já começa a voltar no
estado de São Paulo. Nós estamos com vários problemas que têm sido discutidos aí pelas
pessoas. Então, eu penso que a criação de uma subcomissão não tem novidade.
A criação de uma subcomissão para que a gente possa juntar um grupo de trabalho
e começar a estudar a questão da água, o desenvolvimento que nós temos, por que as
nossas represas estão baixas, enfim. Tem uma série de questões que precisam ser
colocadas.
Então, se nós tivermos a possibilidade de, pelo menos, nesse item, onde nós estamos
pedindo a criação de uma subcomissão para estudar a questão da água, seria interessante.
Os demais itens o deputado Marcos Zerbini poderia, com certeza, fazer vista dos
requerimentos, mas esse requerimento, especificamente, é uma criação de uma
subcomissão para estudar a questão da seca e das águas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Questão de ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra o Adalberto
Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Agora fiquei confuso. Nós estávamos
conversando a respeito do pedido de vista do deputado Marcos Zerbini, que é até o item
12. E pelo que entendi a deputada Márcia Lia já está com o Item 3, é isso? Não sei se eu
entendi errado, ou se é isso mesmo.
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A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Não, criação de uma subcomissão.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A criação de uma subcomissão,
solicitada pela deputada Monica da Mandata Ativista é o Item 12 da pauta. E o deputado
Zerbini pediu vista do Item 5 ao Item 12. Está feito o apelo aqui, mas quero também, é
prerrogativa do parlamentar dar na sequência para o nosso trabalho. E eu também depois
vou também questionar a assessoria da comissão se há necessidade também de ter isso
formalizado para que a gente possa fazer a criação de subcomissões ou se, de repente, um
ato da própria Presidência pode garantir isso.
Eu garanto aqui também ao deputado Marcos Zerbini na sua plenitude, a função do
seu direito do seu mandato e tem direito de seguir com as vistas. Eu me calo aqui, dar
sequência ao nosso debate.
Passaremos, então, ao Item…
A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a deputada
Monica e deputada Marina…
A SRA. MARINA HELOU - REDE - Deputada, fique à vontade.
A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Obrigada, Marina.
Adalberto, Marcos, eu peço simplesmente a criação de uma subcomissão no Item
12 para que essa comissão, os membros aqui dispostos, se debrucem sobre o tema da
água. Todos nós sabemos que em diversos municípios está faltando e a estiagem ainda
nem chegou. Quando chegar a estiagem, nós deveremos estar preparados, porque senão
pagaremos o preço público de ter nos recusado a antecipar a crise que se aproxima. Nós
vamos estar falando de cidades pequenas que não terão condições de abastecer os seus
hospitais, e o senhores devem saber disso. (Inaudível.)
Então, Marcos, eu não entendo por que o governo está fazendo isso, senão pelo
objetivo só de impedir o trabalho. Enfim, tudo bem. Agradeço ao Caio. Acho que ele sabe,
a assessoria deve saber que a Presidência pode criar subcomissões.
E queria pedir vista. Não sei se posso pedir vista em conjunto dos meus projetos.
Senão eu peço dos outros que não são de minha autoria, vista em conjunto.
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O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu já passo a palavra para o
deputado Adalberto, mas é possível, sim, que V. Exa. possa solicitar vista conjunta dos
itens que o deputado Zerbini solicitou.
Então, se V. Exa. for realmente pedir vista, só confirme qual será o item e a gente
faz as vistas conjuntas, que mantém os requerimentos na comissão.
Com a palavra o deputado Adalberto Freitas.
Deputado, tinha um pedido da deputada Marina anterior a esse.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Ah, sim, é verdade. Desculpa, deputado.
A deputada Marina pediu junto e ela pediu para a deputada Monica falar primeiro, então
eu aguardo.

A SRA. MARINA HELOU - REDE - A minha fala já foi atendida pela deputada
Monica. Eu ia pedir vista conjunta, como ela já pediu, passo a palavra para o deputado
Adalberto.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Obrigado, deputada Marina Helou.
Presidente, eu tenho uma dúvida. Eu recebi aqui a pauta e, para mim, o Item 12,
que é o último item que o deputado Marcos Zerbini pediu, é o requerimento para a
convocação do secretário Marcos Penido e o Item 13 é o requerimento da deputada
Monica, pedindo a criação da subcomissão. Eu não sei se é o mesmo relatório que eu
tenho, se é o que o senhor tem aí, que eu estou fazendo confusão.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A gente soltou uma pauta e, na
sequência, nós atualizamos a nova pauta. Eu acho que o senhor deve estar com a pauta
antiga em relação aos itens que nós vamos deliberar na sequência, dos projetos. Eu vou
pedir para que a assessoria possa mandar para a sua assessoria novamente.
O Item 13 é um requerimento de autoria da deputada Marina Helou, propondo à
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que apresente moção de
apoio à Associação Mata Ciliar. Esse é o Item 13, que nós vamos entrar na sequência.
Eu só queria que o senhor...
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O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - O senhor me desculpa, que a minha
assessoria me passou isso. Obrigado, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Fique tranquilo. Qualquer
dúvida em relação à pauta...

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou passar a palavra para V.
Exa., deputada Márcia. Só para esclarecer, qualquer dúvida em relação à pauta vou ser
bem mais devagar com relação aos próximos itens pela frente porque nós só temos o Item
13 para deliberação e depois são só itens para ciência, mas eu faço de maneira mais
escalonada os próximos itens. Com a palavra a deputada Márcia Lia.

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Deputado Adalberto, deve ter havido alguma
confusão mesmo, porque eu recebi duas informações. Uma informação constava que o
Item 12 era a convocação do Marcos Penido e na última pauta que eu recebi é o
requerimento da deputada Marina Helou pedindo a criação de uma subcomissão. Então
deve ter havido dois envios e com números trocados. Provavelmente foi isso que houve.
Eu tenho duas informações aqui.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A que vale é a última que foi
encaminhada, em que o Item 13, como já disse, é um requerimento de autoria da deputada
Marina Helou, que propõe à comissão para que apresente uma moção de apoio para a
Associação Mata Ciliar. Esse é o Item 13 e essa é a pauta que está valendo, que é o item
que o Zerbini não solicitou vista.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu vou passar a palavra para o
deputado Adalberto Freitas e, na sequência, para o deputado Zerbini.
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O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Presidente, eu só quero realmente
agradecer à deputada Márcia Lia, porque realmente eu tenho a primeira informação, o
Item 12 que eu tenho aqui é a convocação do Marcos Penido. Eu vou entrar em contato
com a minha assessoria para atualizar. Obrigado, deputada Márcia Lia.

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

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

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu também tenho informação equivocada.
Com relação à criação da subcomissão, não tenho nada a me opor, portanto, retiro o
pedido de vistas desse item.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Então, vamos lá. Nós
estamos falando do item 12, que é o requerimento da deputada Monica, em relação a
criação de uma subcomissão, correto? V. Exa. está retirando o pedido de vistas. Nós
passaremos então a (Inaudível.).

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Estou retirando vistas. E até já declarando
meu voto favorável.

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Obrigada, Marcos.

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, deputado
Adalberto Freitas.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Presidente, longe de mim querer
influenciar, ou querer fazer um comentário negativo quanto a sua administração para
Presidência, mas eu peço a gentileza, para quando haver alguma mudança como essa, que
antes de começarmos as reuniões o senhor passe para ver se nós todos... O senhor falou
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no começo se nós tínhamos a pauta. Nós tínhamos a pauta, mas nós não nos atentamos a
essa mudança que teve.
Se em uma próxima reunião tivermos uma mudança de última hora, como teve
essa, que a gente faça no começo da reunião a verificação, para saber se todos nós temos
a mesma lista. Para não ficarmos perdendo tempo, como ficamos agora.
Muito obrigado, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, será assim feito. A
gente... Em relação a pauta, a gente imprimiu o item, na verdade, pra conseguir dar tempo
de avançar com ele, e isso acabou modificando a pauta. Mas, eu vou reiterar isso aos
grupos da comissão. E a que vale é a última pauta que foi enviada pela assessoria.
Passaremos então, item 12, requerimento de autoria da deputada Monica Seixas.
Que requer nos termos do Art. 31, do Regimento Interno, a constituição de uma
subcomissão de águas, com a finalidade de analisar as denúncias sobre falta de água
permanente em diversas regiões do estado. Com um cenário de escassez hídrica, que tende
a se agravar diante (Inaudível.) climática em curso.
Está em discussão, o item 12. Não havendo quem queira discutir, passaremos então,
a deliberação. E os favoráveis permaneçam como se encontram. Dessa forma, está
aprovado o item 12. Na sequência a gente confirma...

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

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

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Só agradecer ao
deputado Marcos, que apesar do embate, etc. - peço até desculpa pelo jeito - revisou,
analisou e voltou atrás. Então agradeço mesmo, porque se a gente embate em público, a
gente também tem que agradecer em público.
Então, obrigada, deputado.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu também reitero o
agradecimento ao deputado Marcos Zerbini.
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Pergunto, então, se além da deputada Monica mais alguém quer fazer parte dessa
subcomissão, para que a gente possa divulgar o nome dos membros já na próxima reunião.

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, presidente.

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

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Faço coro ao agradecimento ao nobre
deputado Marcos por entender a importância dessa subcomissão. E peço a oportunidade
de fazer parte dela também.

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

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

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - Com a palavra, deputado Adalberto. E
na sequência, deputado Bruno Ganem. Já quero registar a presença do deputado Dirceu
Dalben conosco.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu agradeço ao deputado Marcos
Zerbini e eu tenho certeza que houve essa confusão por conta da pauta, da ata, e eu
gostaria de fazer parte da subcomissão também.
Obrigado, presidente.

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

O SR. BRUNO GANEM - PODEMOS - Presidente, também quero fazer parte
dessa subcomissão. Entendo que ela tem um papel bem importante nos próximos meses,
é uma situação que, realmente, preocupa bastante, especialmente a região, mas tenho
certeza que outras regiões do estado também.
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ótimo. dessa forma, então, fica
composta a nossa subcomissão. A gente vai formalizar isso na sequência.
Mas, presidida pela deputada Monica, que foi a autora do requerimento, deputada
Marina Helou, deputado Adalberto Freitas e deputado Bruno Ganem.
Dessa forma, passaremos, então, para o Item 13 agora da pauta, reitero que o Item
13 é um requerimento de autoria da deputada Marina Helou, que propõe que a Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresente moção de apoio à
Associação Mata Ciliar, localizada no município de Jundiaí, contra as tentativas de
remoção e desalojamento em recintos de abrigo, tratamento e recuperação de animais
silvestres, iniciativa da empresa administradora do aeroporto de Jundiaí, Voa SP, e que a
empresa administradora do aeroporto busque solução consensuada para as intenções de
melhoria e ampliação das operações da referida unidade aeroportuária.
Pergunto se alguém tem dúvida em relação ao requerimento, visto que a gente
encaminhou, como já disse, uma segunda pauta com essa atualização.
Passaremos, então, à discussão do Item 13.

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, V. Exa.,
deputada Marina.

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Primeiro, gostaria de agradecer V. Exa. por
ter incluído esse item na pauta, mesmo depois de já ter divulgado a pauta.
Peço desculpas pela confusão, mas era muito importante para nós que ocorresse a
inclusão ainda essa semana, já que essa discussão está acontecendo agora, neste
momento.
A deputada Monica Seixas e o deputado Bruno Ganem estão profundamente
envolvidos também na questão, todos eles estiveram presentes lá em Jundiaí. É
uma questão complexa, a Organização Mata Ciliar recebe animais silvestres inclusive do
governo do Estado.
Eles têm um trabalho superimportante em relação à nossa fauna e essa questão com
o aeroporto de Guarulhos em um território de Jundiaí, com um território, um terreno, que
é do governo do estado acaba criando uma situação complexa, que precisa ser resolvida
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e, nós aqui, como deputados estaduais, estamos trabalhando para melhor resolução,
porque a preservação dessa organização e do trabalho importantíssimo que eles fazem
para nossa sociedade.
Quero agradecer, então, a colaboração de você, da sua assessoria, para que a gente
pudesse incluir essa moção ainda hoje, já que é nessa semana que essa discussão está
acontecendo. Eles receberam uma nota de despejo em 48 horas, a gente tem muitas
pessoas envolvidas na luta por essa organização.
Então, é importante que essa moção seja aprovada hoje para que a gente possa
fortalecer a luta por essa organização tão importante aqui em São Paulo, e quero já
aproveitar e agradecer a deputada Mônica e o deputado Bruno, que estão profundamente
envolvidos também no tema.

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

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço as palavras da
deputada Marina Helou. Dando sequência aqui, ainda em discussão, com a palavra a
deputada Monica, e na sequência, o deputado Adalberto.

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Presidente e demais
colegas, a Marina já esteve aqui, o mandato da Marina, o mandato do Bruno já esteve
aqui. Eu estou aqui em Jundiaí, na Mata, junto com os ativistas que estão acampados aqui.
É um conflito que só o governo do estado pode resolver. O secretário, Marcos
Penido, hoje, em reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente, disse à Marina, e eu
estava presente também, que está sensibilizado e envolvido. A mata ciliar é um hospital
de animais silvestres, um serviço que o estado São Paulo não tem, e que conta com a
parceria da mata ciliar.
Hoje, eles têm mais de 100 animais. Eu estou falando de lobos, onças, araras,
animais silvestres, vítimas de maus tratos ou vitimados em acidentes em rodovia,
queimadas florestais etc., que a própria Polícia Ambiental, e os outros parceiros do estado
de São Paulo, trazem à mata ciliar.
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Acontece que o estado de São Paulo concedeu esse mesmo terreno a um aeroporto,
e o aeroporto e iniciou as obras sem que haja mediação e solução à mata ciliar. Então,
hoje, os animais estão sendo revitimizados por essa obra e pelo desmatamento, que está
estressando os animais que estão em recuperação. Não sei o quanto os senhores sabem da
causa animal, mas, quando eles estão em situação de estresse, é uma área verde escolhida
justamente para eles ficarem mais próximos do habitat natural, para serem devolvidos.
Eles voltam a se machucar, a se morderem etc.
Essa moção, de autoria da deputada Marina Helou, é muito importante, porque ela
mostra que nós, do Poder Legislativo, somos gratos à mata ciliar, por tantos anos de
parceria com o governo do estado de São Paulo, pelo excelente serviço prestado, e que a
gente pede para que o governo do estado de São Paulo medie essa situação.
Se há concessão a um aeroporto, o estado tem que negociar com a Mata, e
agradecer. Como eu disse, hoje, os animais que estão aqui internados foram trazidos pelo
próprio governo do estado, para cuidados da mata ciliar, que merece, sim, todo o nosso
agradecimento.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão. Agradeço
as palavras da deputada Monica, então, que, pelo visto, está no local que nós estamos
deliberando aqui o requerimento. Então, está in loco. Dando sequência aqui à discussão,
passo a palavra ao deputado Adalberto Freitas.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Presidente, eu gostaria de agradecer aí a
deputada Marina Helou. Eu estive no ano passado também na Fundação Mata Ciliar, tive
oportunidade de passar uma manhã inteira lá no estabelecimento. Eu tenho duas pessoas
ambientalistas, com formação ambientalista, que atuam na defesa.
Estive lá e pude observar o importante trabalho que é desenvolvido lá, e eles
atendem não só animais próximos da região onde eles estão ali, mas eles atendem a região
toda ali. O pessoal não tem um local para colocar, para mandar quando tem algum
problema de acidente de estrada, principalmente, ou de queimadas que são feitas nas
regiões. Então, é na mata ciliar que eles têm todo o apoio para poder deixar os animais lá.
Então, estou de pleno acordo e parabenizo a deputada Marina Helou por essa importante
e bonita iniciativa da parte dela.
Muito obrigado, presidente.
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão o item 13.
Não havendo mais quem queira discutir, passaremos à deliberação. Os favoráveis
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado o item 13.
Quero registrar também que foi aprovado o item 12, da criação da subcomissão.
Passaremos aos itens para ciência:
Item 14 - Memorando nº 51, de 2020, proveniente da Ouvidoria da Casa,
encaminhando o protocolo de atendimento 11.917, de manifestação da sociedade civil
sobre a falta de fiscalização sobre o som alto e veículos que emitem ruídos excessivos.
Item 15 - Ofício da Secretaria do Meio Ambiente, gabinete do secretário,
446/2020...

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Questão de ordem, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra V. Exa., deputado
Adalberto.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Se os demais colegas concordarem,
como é para ciência, todos nós recebemos aqui na pauta a ciência desses itens, se
pudéssemos considerar como lida toda essa solicitação de ciência...

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, passaremos então os itens
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. São itens para ciência, portanto, nem passam por
deliberação. Os ofícios se encontram na comissão. Dessa forma, ficam considerados
como lidos, já que todos concordaram com a sugestão do deputado Adalberto Freitas.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Obrigado, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu que agradeço, deputado
Adalberto.
Antes de terminar a reunião, eu havia falado da criação do grupo de WhatsApp, que
eu sei que é uma encheção de saco para todos, pela quantidade de grupos que nós temos,
mas, pela facilidade no envio de informações importantes ou mesmo do link do Zoom,
não vai ter outro caminho que não seja fazer a formação do grupo. Já tem um grupo de
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assessoria, de onde os parlamentares não participam, mas estou criando aqui um grupo,
então.
Peço que a gente evite comentários que não sejam ligados ao tema, mas estou
formalizando a criação do grupo para facilitar um pouco o trabalho. Sei que as assessorias
já encaminham para os deputados, mas fica mais um instrumento para a gente não correr
o risco de alguém ter dificuldades em relação à pauta atualizada ou mesmo ao link para
entrar na plataforma Zoom, ok? Aqueles que não quiserem participar, basta sair depois,
sem problema nenhum, mas eu vou convidar a todos.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Quero...

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - O deputado Adalberto Freitas
caiu aqui na minha...

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Parabéns por essa iniciativa.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agora voltou. (Vozes
sobrepostas.)
Eu agradeço aqui então. Eu percebi que V. Exa. gostou da ideia da criação do grupo
mesmo, não tem outro formato mais rápido. Deputada Márcia Lia havia também pedido
para fazer uso da palavra, não?

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Sim, para dizer da importância da criação
desse grupo, porque, como nós estamos à distância, muitas vezes as informações, hoje,
por exemplo, chegou a informação tudo trocada aqui. Então acho que é importante, sim.
Acho que vai agilizar.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Eu agradeço então. E
aqueles que não quiserem participar...
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputada Marina
Helou, que está muito bem acompanhada.

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Contudo, uma breve fala só de
agradecimento então pela aprovação da moção. Fico feliz de ter o deputado Adalberto
também somando nessa luta pela organização da mata ciliar. E queria aproveitar, já que

a gente passou apenas pela leitura da Moção de Repúdio da nobre deputada Márcia Lia
pela gestão ambiental do presidente Bolsonaro, é uma moção de repúdio que eu aposto
que já tem bastante tempo de tramitação e se mantém, infelizmente, atual, já que esse
desgoverno federal realmente patrocina um retrocesso horroroso no Meio Ambiente.
Então fico feliz de poder participar dessa moção de repúdio hoje, um dia tão
importante, em que a Polícia Federal fez, de fato, seu papel, fazendo uma operação contra
o ministro do Meio Ambiente recosida Ricardo Salles e seu grupo. Acho que é
superimportante essa moção hoje. Quero agradecer a nobre deputada Márcia Lia pela
proposta, e esse grupo também, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrada a sua fala,
deputada Marina. Quero lembrar que todas as moções que foram aprovadas serão
encaminhadas também aos emails institucionais dos parlamentares que fazem parte desta
Comissão. Dessa forma, chegando então aqui ao encerramento da nossa reunião, quero
agradecer a presença de todos os colegas deputados e deputadas e vice-presidente Marina
Helou, deputada Márcia Lia, deputado Dirceu Dalben, deputado Marcos Zerbini,
deputado Adalberto Freitas, deputada Monica Seixas, deputado Bruno Ganem; das
assessorias, que também participaram aqui desde o início da nossa reunião.
Nada mais havendo a tratar, só lembrando que está convocada já uma próxima
reunião para a próxima quarta-feira, vai ser dia 26 de maio, é isso? Acho que é dia 26, no
mesmo horário, às 13 horas, para que a gente possa fazer uma reunião com outros itens,
que também já estão deliberados na pauta. Já temos alguns itens aguardando aqui. É isso
mesmo, dia 26 do cinco, às 13 horas, a próxima reunião.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.
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***

- Encerra-se a reunião.

***

