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***
- Abre a reunião o Sr. Caio França.

***
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB – Vamos à confirmação do
quórum. Solicito que os deputados possam confirmar a presença. Deputada Márcia Lia.

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Presente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Confirmado. Deputado Marcos
Zerbini. (Pausa.) Deputado Paulo Correa Jr. (Pausa.) Deputado Paulo.

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Presente, presidente. Só estou sem vídeo,
mas estou presente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, registrado. Deputado
Delegado Bruno Lima. (Pausa.) Deputado Dirceu Dalben. (Pausa.) Deputado Sebastião
Santos.

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Presente, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputado Bruno
Ganem. (Pausa.) Deputada vice-presidente, Marina Helou.

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputada Erica
Malunguinho. (Pausa.)
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A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL – Presente, presidente.
O SR. PRESIDENTE – CAIO FRANÇA – PSB - Registrado. Deputado Walter
Vicioni.

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Presente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Confirmado o quorum
necessário, solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior.

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Sr. Presidente, pela ordem. Eu solicito que
se dê por lida a ata da reunião anterior, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de Vossa
Excelência. Consulto os membros deste colegiado para saber se há acordo, e dar como
lida. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovada, portanto,
fica aprovada a ata da reunião anterior.
Passaremos à Ordem do Dia, senhores. Eu reitero a confirmação, se todos têm a
pauta. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à pauta do dia, eu relembro quem já
encaminhou para o grupo do WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso fazer
com mais calma aqui.
Se alguém tiver algum pedido de vista, e quem quiser iniciar um pedido de vistas,
para a gente não avançar, e fazer os pedidos no meio da nossa reunião, fica mais fácil.
Mas eu vou iniciar a nossa reunião.
Iniciando a pauta, quero antes registrar a presença do deputado Marcos Zerbini e
do deputado Dirceu Dalben, agradecendo a presença.
Passaremos ao item 1. Projeto de lei nº 364, de autoria do deputado Sebastião
Santos. Acrescenta parágrafo único ao Art. 2º da Lei nº6.536, de 13 de novembro de 1989,
que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Especial de Despesa de Reparação de
Interesses Difusos Lesados, no Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi relator o
deputado Dirceu Dalben, que deu o seu voto favorável.
Em discussão o item 1. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação.
Os favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado o Item 1.
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Item 2 - Projeto de lei nº 813, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Gambale,
que autoriza o Poder Executivo a compensar financeiramente os municípios que
preservam o meio ambiente. Foi relator o deputado Dirceu Dalben, que deu o seu parecer
favorável ao projeto e contrário à Emenda nº 1.
Passaremos à discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação.
Os favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado o Item 2.
Item 3 - Projeto de lei nº 8, de 2020, de autoria do deputado Bruno Ganem, que
institui a campanha “Salvem as Aves”. Foi relator o nobre deputado Delegado Bruno
Lima, que deu seu voto favorável.
Passamos à discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os
favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovado.
Item 4 - Moção nº 243, de 2019, de autoria da deputada Adriana Borgo, que repudia
o evento de lutas clandestinas de cães, ocorrido em Mairiporã, Região Metropolitana de
São Paulo, em desrespeito à vida e ao bem-estar animal. Foi relator o deputado Sebastião
Santos, que deu seu voto favorável, de forma conclusiva.
Em discussão. Passaremos então à votação. Os favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Está aprovado.
Item 5 - Moção nº 169, de autoria da deputada Monica da Bancada Ativista, que
aplaude e reconhece o trabalho dos povos indígenas das comunidades tradicionais no
combate aos incêndios florestais que ocorrem em todo o território nacional. Foi relator o
deputado Marcos Zerbini, e o seu foi favorável na forma do substitutivo ora apresentado,
de forma conclusiva.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à deliberação. Os
favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 6 - Moção nº 138 da própria Comissão do Meio Ambiente e Movimento
Sustentável aplaude a Associação Mata Ciliar após a manutenção de suas atividades, bem
como dos recentes acolhimento e tratamento de animais silvestres em Jundiaí, e apela
para a empresa Voa São Paulo, administrada pelo Aeroporto Estadual Comandante Rolim
Adolfo Amaro, a fim de que busque harmonizar as operações na referida unidade
aeroportuária com as atividades da Associação Mata Ciliar.
Em discussão. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Passaremos à deliberação dos requerimentos. Item 7 - Requerimento nº 06, de 2021,
de autoria do deputado Sr. Maurici, que solicita a realização de reunião conjunta da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Comissão de
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Transportes e Comunicações, com o objetivo de discutir a retirada da Associação Mata
Ciliar do local em que está estabelecida desde 1987, a qual desenvolve diversas ações
para a conservação da biodiversidade.
A associação foi notificada pela VOA para sair do local, considerada a concessão
do aeroporto em Jundiaí. A reunião objetiva o convite aos representantes da Associação
Mata Ciliar; ao Presidente da VOA SP, Sr. Marcel Gomes Moure e ao Diretor Geral da
Artesp, Sr. Milton Roberto Persoli.
Em discussão o item 7.

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Eu quero pedir vista deste
item.

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

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra. Registro também
a presença do deputado Adalberto Freitas conosco. Com a palavra Vossa Excelência.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Somente pedi pela ordem para
cumprimentar o senhor e os demais deputados aqui na reunião, para registrar a minha
presença em substituição ao deputado Bruno Lima. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrada. Perdão,
deputado Adalberto, o senhor pediu vista a algum item?

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Não, não pedi vista nenhuma. É só para
registrar a minha presença em substituição ao deputado Delegado Bruno Lima.
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, está muito bem
representada a bancada do PSL.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Dando sequência, passaremos
ao item 8. O item 7 tem um pedido de vista já concedido.
Item 8 - Requerimento de autoria do deputado Enio Tatto, que requer, nos termos
do item 6 do § 1° do Art. 13 da Constituição Estadual, a realização de audiência pública
presencial em Ubatuba, em caráter de urgência, por esta comissão, para discussão sobre
a criação do “Parque Estadual Marinho Tartaruga-de-Pente”, no entorno do Parque
Estadual da Ilha Anchieta, de responsabilidade da Fundação Florestal, com a presença da
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e demais órgãos.
Passaremos à discussão do item 8. Não havendo quem queira discutir, passaremos
então à deliberação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Fica
aprovado então o item 8, requerimento de autoria do deputado Enio Tatto.
Antes de passar à ciência, eu gostaria também... Eu já havia falado com V. Exa. a
respeito da possiblidade, excepcionalmente, óbvio, de apresentar alguns requerimentos.
Nós fazemos a leitura durante um momento. Eu não sei se todos acompanharam...

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

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

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Só quero registrar, no item 8, parabenizar
o deputado Enio Tatto por essa importante requisição por parte dele de realizar essa
audiência pública presencial em Ubatuba. O deputado Enio Tatto é um grande parceiro,
um grande amigo nosso. Tenho certeza de que isso trará muitos benefícios à região.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrada a fala de Vossa
Excelência. Também parabenizo os deputados por terem aprovado. O deputado Enio
falou comigo ontem da importância desse tema.
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Dando sequência então, eu gostaria de apresentar um requerimento aqui. Não sei se
todos conseguiram acompanhar, mas tivemos um incidente muito absurdo envolvendo
um voo da Latam, que acabou com a morte de um animal doméstico, num voo entre
Congonhas e o Rio de Janeiro. Está criando uma grande comoção, porque o animal, um
cachorro, acabou ficando numa condição muito quente, e não sobreviveu ao voo. Quando
chegou ao Rio de Janeiro, o animal, infelizmente, acabou morrendo, o que causou um
gigante prejuízo, especialmente emocional, à passageira do voo.
Eu gostaria, estou apresentando aqui um requerimento, de convocar representantes
da empresa, para que possam dar esclarecimentos a esse respeito, e gostaria de contar,
claro, com a aprovação de Vossas Excelências.
Já mandei aqui o meu requerimento no grupo, no chat dos deputados, mas farei
brevemente aqui a leitura. E aí, se V.Exas. concordarem, eu passo para a deputada Marina
Helou, para que ela possa presidir, e a gente já apreciar e aprovar esse requerimento.
"Nos termos regimentais, solicito a convocação de representantes da Latam
Airlines, para que possa prestar informação acerca dos acontecimentos que levaram à
morte do cão da raça Golden Retriever, de propriedade da estudante Gabriela Duque
Rasseli, durante o transporte aéreo do animal no sistema de ponte aérea São Paulo-Rio de
Janeiro, no último dia 14 de setembro.
Deste modo, considerando que a sede da empresa encontra-se fora do estado de São
Paulo, requeiro a convocação de representantes da empresa nesta comissão".
Eu passo a palavra aqui, à Presidência da deputada Marina Helou, se ela está nos
acompanhando aqui, senão passo para o deputado Dirceu Dalben, para que possa, se
possível, fazer a deliberação do requerimento.
Com a palavra, deputado Dirceu Dalben.

O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, na ausência da
deputada Marina Helou, que é a vice-presidente, eu, por ser, acho que o mais antigo,
assumo a incumbência de presidir.
Está em discussão o requerimento do deputado Caio França. Não havendo
discussão, está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, e os
contrários se posicionem. (Pausa.) Aprovado por todos os deputados presentes na
comissão.
Quero aproveitar, antes de devolver a Presidência a V.Exa., deputado Caio França,
e parabenizá-lo pela iniciativa
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Realmente, foi um fato chocante, em que todos nós pudemos acompanhar. Já não é
a primeira vez que acontece. A importância desse seu requerimento, desta comissão, estar
ouvindo e chamando à responsabilidade as pessoas que colaboraram para que esse fato
acontecesse.
Parabéns, e devolvo a Presidência para Vossa Excelência.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço, deputado Dirceu
Dalben, pelas palavras.
Com a palavra o deputado Adalberto e, na sequência, a deputada Marina Helou.

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Presidente, claro, eu gostaria, igualmente
ao nosso amigo, deputado Dirceu Dalben, parabenizar o senhor por essa importante
iniciativa, de apurar esses fatos. Realmente, a gente tem que ficar atento para que não
mais aconteça coisa dessa natureza. Parabéns pela iniciativa.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço ao deputado Adalberto
Freitas pela aprovação e pela menção aqui.
Com a palavra a deputada Marina Helou, nossa vice-presidente.
Deputada Marina, V. Exa. …
A SRA. MARINA HELOU - REDE - Desculpe, porque não pude ouvir seu
requerimento porque não consegui aqui abrir a câmera a tempo, mas de qualquer jeito
agradeço ao deputado Dalben (Inaudível.) e parabéns pelo (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB -Eu agradeço.
Aqueles que não acompanharam, eu vou passar depois no grupo de WhatsApp
nosso, nesse caso que acabou deixando consternadas todas as pessoas pelas condições em
que o animal foi submetido num voo, que a gente sabe muito bem que a passagem custa,
a passagem é cara aqui no nosso país, e infelizmente o animal acabou vindo a morrer.
Portanto, a gente, em breve, deverá ter a presença dos representantes da empresa Latam
Airlines aqui na Comissão de Meio Ambiente, que também tem como tarefa a preservação
dos animais domésticos.
Passaremos, então, aos itens para a ciência. Se todos concordarem, como os itens
para a ciência a gente, de praxe, aqui dá como lido, eu posso manter essa tradição aqui da
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comissão. Os ofícios já estão na comissão também; quem quiser ter acesso a algum
detalhe específico, a gente está à disposição, mas do Item 9 ao Item 14 são itens para a
ciência. Se todos concordarem, eu posso dar como lidos, e os favoráveis permaneçam
como se encontram a essa proposição. (Pausa.) Portanto, do Item 9 ao Item 14 todos estão
lidos. Dessa forma nós concluímos aqui a nossa reunião.
Eu antes quero reforçar que nós estamos novamente em contato com o secretário
Marcos Penido, para que ele possa retornar a esta comissão, de forma conjunta à
Comissão de Infraestrutura, para que a gente possa ouvi-lo na prestação de contas
semestral. Ele esteve presente na semana passada, mas nós não conseguimos garantir o
quórum. Mesmo assim ele respondeu a uma ou outra pergunta, mas se prontificou a
retornar.
A apresentação que ele havia preparado para fazer, coloquei no nosso grupo também
de WhatsApp, para quem quiser ter um pouco mais de acesso. E já na próxima semana,
estamos tentando a confirmação dele, para que novamente a gente possa tentar ouvir. Se
alguém tiver alguma dúvida sobre algum assunto, estou à disposição também, senão nós
podemos encerrar a presente reunião.
Dessa forma, então, eu quero concluir a reunião. Não temos mais nada a tratar, e
declaro encerrada a presente reunião, agradecendo mais uma vez aos deputados que
estiveram presentes conosco: deputada e vice-presidente Marina Helou, deputado Walter
Vicioni, deputado Dirceu Dalben, deputado Adalberto Freitas, deputado Marcos Zerbini,
deputada Erica Malunguinho, deputado Paulo Correa Jr, agradecer às assessorias também
e à equipe da Rede Alesp, que transmitiu a nossa reunião ao vivo pelo YouTube.
Desejo um ótimo dia a todos, um abraço, até mais tarde.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Obrigado, obrigado.

***

- Encerra-se a reunião.

***

