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

***

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

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrada a presença.
Deputado Paulo Correa Jr. (Ausente.) Deputado Marcos Damasio. Para ligar o som,
deputado Marcos Damasio. Não conseguiu ligar.

O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Está me ouvindo? Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agora sim, deputado. É um
prazer tê-lo conosco. Registrado. Deputado Sebastião Santos.

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputado Bruno
Ganem. (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 Léo Oliveira. (Ausente.) Deputado Paulo Correa, novamente, que eu
acabo de vê-lo. Para registrar a presença, deputado Paulo. Só para confirmar.

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - (Inaudível)

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Confirmada a presença do Paulo
Correa. Também está conosco. Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior.

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, 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 desse colegiado para saber se há acordo. Os favoráveis,
permaneçam como estão. (Pausa.) Está dada como lida e aprovada a ata da sessão anterior.
Peço que a deputada Marina Helou, não sei se está conosco aqui, possa iniciar a
leitura da nossa pauta. Eu passo a Presidência para ela. Só para confirmar, quero ver só
se ela está com a pauta em mãos.

***

- Assume a Presidência a Sra. Marina Helou.

***

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Bom dia. Pronto. Com
muita honra assumo esta Presidência para que a gente possa começar a ler a ata.
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Ordem do Dia. Primeiro projeto de lei.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Deputada Marina, só a sua imagem que não está.
Agora sim. Estou por aqui. Eu só vou rapidamente registrar um documento. Eu já volto,
mas eu sei que vai estar em ótimas mãos a Presidência. Então passo a Presidência à
deputada Marina Helou para que possa conduzir a reunião nesse momento.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Ordem do Dia.
Item 1 da pauta. Projeto de lei nº 965, de 2019, deputado Enio Tatto. Institui o Dia
do Desapego Consciente. Com relatoria do deputado Dirceu Dalben, favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Todos aqueles
favoráveis, permaneçam com se encontram. (Pausa.) Projeto aprovado.
Item 2 da Ordem do Dia. Projeto de lei nº 1.087, de 2019, do nobre deputado Jorge
Caruso, que obriga agropecuárias, clínicas veterinárias, “pet shops” e afins, do estado, a
fixar uma placa com as informações sobre os crimes de maus tratos, sua respectiva pena,
e onde denunciar. Com relatoria do nobre deputado Bruno Ganem, favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Todos aqueles
favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Projeto aprovado.
Item 3 da pauta da Ordem do Dia. Projeto de lei nº 36, de 2020, do nobre deputado
Rafa Zimbaldi, que proíbe a prática de brigas e rinhas de animais no âmbito do estado.
Com relatoria do nobre deputado Bruno Ganem, favorável.
Projeto em discussão. Não havendo oradores inscritos, projeto em votação. Todos
aqueles favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Projeto aprovado.
Então, para deliberação. Item 4 - Requerimento do Sr. Deputado Paulo Correa Jr,
que requer, nos termos do Art. 13, § 1º, Item 3, da Constituição do Estado de São Paulo,
a convocação da Exma. Sra. Patrícia Faga Iglecias Lemos, presidente da Cetesb, com o
objetivo de prestar à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
informações sobre as licenças ambientais dos 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. Tem um pedido de vista do deputado
Marcos Zerbini.
O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, Sra. Presidente
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O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Pela ordem, presidente.
O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Já foram feitas as listas. Foi na reunião
passada, mas eu só queria propor, Sra. Presidente, que fosse transformada de convocação
em convite. Eu sou favorável a ouvir tudo mundo que tem que ser ouvido, mas acho, no
mínimo, deselegante fazer a convocação sem antes fazer um convite.
A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - De acordo com o
deputado Marcos Zerbini, mas tem um pela ordem do deputado Paulo Correa.
O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Justamente eu gostaria de fazer esse pedido
também. Eu creio que possa ter um erro. Vou colocar que eu errei, não a assessoria, mas
eu devo ter errado na hora que formulei como convocação e, na verdade, o nosso intuito
é fazer um convite. Então, peço para que conste em Ata, presidente, para que a gente
transforme o pedido de convocação para convite e obrigado, deputado Zerbini.
A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem.
O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Imagine, deputado.
O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Deputado Marcos, houve
um pela ordem antes da deputada Monica. Na sequência eu te passo a palavra. Com a
palavra a deputada Monica.
A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Muito obrigada, Marina
presidente. Eu imagino que a gente vai ter aqui ao longo dos trabalhos muitos pedidos de
convites e convocações. Que bom que o primeiro é de um colega que é querido por todo
mundo, porque eu acho que isso pode gerar entre nós um acordo mínimo, um pacto
mínimo do que a gente vai fazer.
Não tenho problema de o próprio autor querer trocar, mas eu acho que a gente
passou ano passado sem ouvir o governo aqui na comissão, até porque a comissão não
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funcionou por conta da pandemia. Então, eu gostaria muito de ouvir do secretário, por
exemplo, a prestação de contas do ano passado.
Gostaria muito de ouvir a Cetesb. Gostaria muito de ouvir a Sabesp e outros tantos
órgãos públicos que são diretamente responsáveis pela informação que vai permitir o
nosso trabalho. Falo isso porque eu imagino que vocês vão pedir para eu trocar também
as convocações da base do PSOL.
E eu queria consultá-los formalmente, mas também de forma informal aqui se a
gente pode combinar assim: a gente troca tudo por convite “a priori”, mas se não houver
resposta para os convites a gente dá um prazo. Por exemplo, terminar este semestre sem
ouvir o secretário é ruim, então a gente convoca. Pode ser? O que vocês pensam sobre?
O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Da minha parte eu concordo, deputada. Eu
acho que é papel da comissão ouvir. Não tem por que os secretários se recusarem a
comparecer. Eu só acho que é muito mais educado fazer o convite primeiro.
O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Pela ordem, presidente.
A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Só um minuto. O
deputado Marcos Damasio tinha um pela ordem na sequência da deputada Monica. Com
a palavra o deputado Marcos Damasio.
O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Obrigado. Eu sou membro substituto aqui da
comissão e é a primeira participação minha nos debates desses itens, e eu gostaria de me
inteirar em maiores detalhes sobre diversos assuntos que aqui estão sendo abordados. Por
exemplo o item quatro, eu gostaria de solicitar vistas.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Deputado, a gente já está
em discussão desse item, mas entendo que você ainda pode solicitar vistas. É regimental
o pedido de V. Sa. Então, a gente registra o pedido de vistas do senhor.
Mais algum pedido de vistas?

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - Eu pedi a palavra pela ordem, presidente.
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A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Claro, só achei que ele
ainda não tinha terminado de falar, mas pode falar.

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - Só queria colocar aqui, inclusive para o
deputado Damasio, que acabou de entrar. Justamente a gente estava entrando em um
acordo para que não fosse feita convocação, e a gente tivesse aqui sim a questão de
convite, tirar as convocações.
E eu concordo com a deputa Monica, com a proposta que fez. E é justamente isso,
Marcos Damasio, pedir que a sua sensibilidade... Que o que a gente pede é para
justamente ouvir detalhadamente os projetos, e o que está acontecendo nas respectivas
regiões. Por isso que para a gente entender como está o andamento dos projetos a gente
precisa ouvir o governo, porque a gente só tem os projetos que a gente ouve em cada
região nossa, e como a gente ficou em pandemia, a gente não teve a possibilidade nem de
ouvir o governo como está o andamento disso.
Então, esse convite, esse pedido de convite é justamente isso que V. Exa. está
querendo, que é o que eu também quero. Entender melhor os projetos que tem para região,
mas é claro, se está dentro do regimento é sua prerrogativa. Mas apenas aqui um pedido
do seu colega, para que a gente possa sim ouvir.
E se caso a gente consiga estabelecer esse cronograma, que a gente respeite,
presidente, as questões de quem está em primeiro, os itens da pauta. Por exemplo, do item
quatro - que é o nosso que está sendo votado - caso não tenha pedido de vistas, o deputado
retire, que a gente faça isso e tenha um cronograma de uma sugestão de datas para que
seja convidada a prestar as explicações que a gente tanto espera.
É essa a minha solicitação, presidente.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Obrigada pela palavra,
deputado Paulo. Apenas para organizar aqui. Então a gente estava chegando a um
consenso entre os deputados aqui presentes, de transformar todos os pedidos de
convocação em convites e aprovar isso hoje, nessa sessão.
Deputado Marcos Damasio pediu vistas do item quatro e quero perguntar ao senhor,
nobre deputado Marcos Damasio, se é isso mesmo, se o senhor mantém as vistas, e se o
senhor vai pedir vista de mais algum item.
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O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Eu vou solicitar vista de alguns itens, eu não
sei se já posso fazer essas solicitações.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Sim, já pode. Mas falta
(Inaudível.). Só reiterando que ficou aqui um pedido do deputado Paulo, e do deputado
Marcos, para que a gente possa fazer esse acordo de transformar as convocações em
convites.

O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Eu vou fazer uma solicitação de vistas dos
itens quatro, cinco, sete, oito, nove, dez, onze e doze.

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - Pela ordem, presidente.

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

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - Eu quero fazer pedido de vistas conjuntas,
em conjunto.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Registrado o pedido de
vistas de V. Exa. Quero registrar também a presença da nobre deputada Márcia Lia.
Só reiterando, então você não pediu vistas do item seis e doze da pauta, certo?

O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Isso.

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - Presidente, eu peço vista em todos os
itens, por gentileza.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Então, a gente tem vistas
de todos os itens do deputado Paulo. E de todos os itens, menos os itens seis e doze do
deputado Marcos Damasio, é isso?

O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Não, o item doze eu solicitei.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Só o Item 6 que não?

Divisão de Registro de Pronunciamentos

O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Isso. Vou repetir - quatro, cinco, sete, oito,
nove, dez, onze e doze.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Combinado. Então...

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - Pela ordem, presidente.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Pode falar.

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - Só para uma questão de ordem, na verdade
não é pela ordem, é uma questão de ordem.
Quando... Só para eu lembrar, que a gente ficou um tempo enferrujado, sem
participar muito das comissões, mas quando você pede um pedido de vista em conjunto,
é justamente para poder voltar a pauta na próxima sessão. Correto?

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Exato.

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - É isso, não é? Então tá. Porque, quando
se pede apenas unilateral de um deputado, o deputado tem um prazo maior para ficar com
os projetos ou os requerimentos, o que seja. Procede?

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - É, regimentalmente, o
prazo é pré-determinado, mas como isso acontecia a partir dos processos físicos e
antigamente, quando não era virtual, a necessidade de vistas em conjunto é para garantir
que o processo ficasse com a secretaria.
Então, acho que a gente segue nessa lógica.

O SR. PAULO CORREA JR. - DEM - Então, eu quero deixar registrado,
presidente, que eu estou pedindo apenas o meu pedido de vista em conjunto é apenas para
dar celeridade para que os requerimentos sejam pautados o mais breve o possível. É só
por isso.
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A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Eu... Fica registrado,
então, o motivo do seu pedido de vista.

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Com a palavra, a deputada
Márcia Lia.

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Para retirar, para pedir a retirada do Item 6,
perdeu o objeto.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Registrado o pedido de
retirada do Item 6, que perde o objeto, então deixa de ser um item de pauta. Então...

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

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, deputada
Monica Seixas.

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Agora a gente vai
passar pelas moções, então, pelo que eu entendi, caiu toda a pauta e toda a pauta tinha a
ver com convocação de agentes do governo, não é?
Levando em consideração, mais uma vez, que a gente passou quase um ano sem se
reunir aqui na Comissão de Meio Ambiente e tem muitos temas e, talvez, entre
convocação, convites, disponibilidade do governo vir, não vir e etc., já é a segunda sessão
que a gente (Inaudível.) nesses convites e eu queria pedir a você, vice-presidente, ao Caio
e à direção da Comissão de Meio Ambiente que a gente pudesse, então, fazer, já que a
vontade de todos os deputados é essencial ao nosso trabalho, um calendário de convites
aos serviços mais básicos do meio ambiente do Estado de São Paulo.
O próprio secretário, a Cetesb, como era a vontade do deputado Carlos Correa, a
Sabesp, acho importante também avaliar os dois pedidos do Giannazi do Zoológico e do
Instituto Florestal, que estavam na extinção, a gente não sabe muito bem como é que vão
ficar esses dois serviços, tem muito questionamento a respeito.
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Acho que, por bem, a gente podia fazer isso de consenso - um calendário, da própria
Presidência, de convite aos órgãos para que, ao longo do ano, viessem aqui falar com a
gente, porque senão eu acho que vai ficar difícil passar alguma coisa aqui.

A SRA. PRESIDENTE - MARINA HELOU - REDE - Obrigada pelas palavras,
deputada (Inaudível.) elas. (Inaudível.) calendário de convites, me coloco à disposição
para construir junto com o deputado Caio. Quem sabe na próxima sessão a gente traga
aqui uma proposta.
Ao mesmo tempo que retorna a pauta os itens hoje com pedidos de vistas. Com essa
solicitação, eu devolvo a palavra ao presidente da comissão para fazer a leitura, então,
dos itens de ciência.
Obrigada, presidente, pela oportunidade. Conte sempre comigo.

***

- Assume a Presidência o Sr. Caio França.

***

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado, deputada Marina. É
sempre um prazer poder compartilhar com você da Presidência desta comissão.
Só para reforçar, deputada Monica, o secretário Penido inclusive se prontificou a
participar, como é uma reunião conjunta com a Comissão de Infraestrutura, parece que
eles já aprovaram ontem ou hoje o convite do secretário Penido. Ele é sempre muito
solícito nesse ponto; é mais a gente poder organizar a agenda com ele e com o presidente
da Infraestrutura, que é o deputado Jorge do Carmo.
Então eu me prontifico aqui já na próxima reunião a apresentar um cronograma.
Agora, é claro que esse cronograma não pode ser só da minha boa vontade, nós
precisamos aprová-lo aqui na Comissão. E eu entendo que a melhor forma, de fato, é
transformar tudo em convite. E caso eles não venham, a gente pode, na sequência, mudar,
fazer uma convocação. É mais ou menos isso que a gente sempre faz de praxe aqui nas
comissões.

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Pela ordem, presidente.

Divisão de Registro de Pronunciamentos

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Eles já vieram no
passado. Perdão a interrupção. Eles já vieram no passado.

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

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou passar ao deputado Paulo
e, na sequência, ao deputado Zerbini.

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Sr. Presidente, apenas fazer uma sugestão
para esta Comissão, o senhor na Presidência, para que a gente tenha uma subcomissão,
ou seja, uns três ou quatro deputados que sentirem desejo, a gente conversar com o líder
de Governo. A gente que está aí no segundo mandato, eu entrei junto contigo na Casa,
então a gente já sabe mais ou menos como funciona.
Então eu estou vendo que o Governo está meio que obstruindo, para até os convites
que a gente está propondo. É claro que estava aí como convocação, mas que a gente fale
com o líder do Governo, para que quando a gente já vier para a Comissão, ao invés de os
deputados toda vez terem que pedir vistas do projeto, e às vezes há pedido do Governo.

Eu sei porque eu já fiz várias vezes essas intervenções.
Então para que a gente venha e a gente não fique prolongando, né. Cada semana
que passa é uma semana, e a Comissão acaba não produzindo. Então, para a gente falar
com o líder do Governo e apresentar esse cronograma, para que quando a gente vier, já
venha mais ou menos com o acordo da Casa junto com o Governo para ouvir, então, essas
pessoas. Se não, é como disse a deputada Monica: já faz um ano, não consegue ser ouvido.
Então acho que dá para a gente construir esse acordo para que o pessoal do Governo
venha à Comissão a convite e, é claro, acordado entre ambos os Poderes.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado pela sugestão também,
deputado Paulo. Vamos fazer isso com o deputado Carlão Pignatari e com o deputado
Vinícius também. Com a palavra o deputado Zerbini.

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Sr. Presidente, é só para dizer que eu acho
que o grande problema da obstrução é em função da convocação. Então, o senhor manda
um convite, fica mais tranquilo e mais simpático. Eu não vejo nenhum problema em a

Divisão de Registro de Pronunciamentos

gente fazer o convite aos que foram citados aqui, e propor que eles apresentem dados para
vir. Porque se a gente também coloca, “tem que vir em tal data”, é um pouco complicado.
Então queremos ouvir o secretário, a presidente da Cetesb, não há nenhum problema, se
faça o convite a eles.
E façam sugestão de algumas datas quando eles poderiam vir. Aí não acho que há
nenhum problema. Eu acredito que o Governo tem que dialogar com a Assembleia. Só
acho que o convite tira um pouco dessa posição de oposição contra Governo. É só isso. E
até queria fazer uma pergunta para a deputada Monica, porque ela faz a convocação no
Item nº 5 do secretário de Meio Ambiente. Pareceu-me que seria mais adequado o

secretário de Agricultura. É só para tirar uma dúvida.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Passo a palavra à deputada
Monica.

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Eu, sinceramente,
ouvindo o senhor, acho que o senhor tem razão. Acho que o secretário de Agricultura
pode ajudar também, e bastante nisso. Mas tem questões específicas sobre as quais eu
gostaria de ouvir o secretário de Meio Ambiente. Mas eu acho que o senhor colaborou, o

senhor tem razão. Acho que é necessário também ouvir o secretário de Agricultura. Eu
vou trocar.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Ok, a gente aguarda então
o incremento do requerimento da deputada Monica em relação ao convite de outros
secretários também. A gente vai fazer isso, como já disse.
Além de tudo, há uma necessidade, inclusive, formal, já prevista pela Casa, de que
os secretários têm que prestar contas a cada seis meses nas comissões. O secretário Penido
sempre foi muito gentil.
O que eu sempre organizo é assim, não dá para o secretário vir para a comissão e já
falar "estou atrasado para ir para outra reunião", vamos organizar um dia que ele tenha
tempo para responder as perguntas e tal, porque eu entendo que também seja um momento
que a gente não tem tantas vezes assim, a oportunidade de poder conversar "tête-à-tête",
seja com o presidente de um órgão como a Cetesb, a Fundação Florestal ou mesmo com
o próprio secretário. Então, tanto eu quanto o deputado Jorge do Carmo estamos
organizando com o secretário Penido nesse sentido.
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Ele já fez duas audiências públicas sobre o 251, que eu acompanhei também. Então,
nesse ponto, nós não teremos dificuldades com o secretário Penido, não, e concordo com
o deputado Zerbini na transformação de convocação para convite aqui.
Pelo que eu entendi então em relação à pauta todos os itens tiveram pedido de vista,
certo? Só restou aqui...

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

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

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Só para fazer justiça ao deputado Paulo
Correa, eu acho que ele tem razão de coordenar isso junto com o líder do Governo, acho
que torna mais prático e ágil a coisa.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Faremos isso sim. Faremos isso,
para facilitar também, e aí a gente já cria um calendário via (Inaudível.) com as agendas
dos principais responsáveis pelos órgãos de licenciamento, fiscalização e o próprio
secretário.

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 - Olha, colegas, havendo
consenso entre nós de que vamos fazer convites, havendo consenso entre nós de que o
presidente vai articular com o governo quais são as melhores datas e condições, havendo
consenso de que no passado os organismos e os órgãos públicos não se negaram a vir e
que já é sabido que a Assembleia Legislativa tem essa demanda, a gente não pode aprovar
em forma de convites, só para os deputados que têm trabalho aqui puderem dizer que
conseguiram efetuar o trabalho a que se propuseram? Para o deputado Paulo Correa poder
dizer que conseguiu aprovar e que, enfim, vamos ouvir a Cetesb aqui no futuro, para o
Giannazi poder ouvir a Fundação Zoológico. Mas fica combinado entre nós que são
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convites e que a Presidência da comissão vai discutir com o governo a melhor
organização, datas, formatos e a gente aguarda.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputada Monica, a senhora
está propondo então que se retire o pedido de vista, é isso? Transforma em convite agora
com o seu aval aqui, com a minha permissão de transformação e aí retira as vistas, é essa
a proposta de Vossa Excelência?

A SRA. MONICA DA MANDATA ATIVISTA - PSOL - Sim, aí resolve? Será
que a gente consegue caminhar?

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Na verdade, o pedido de vista
aqui está com o deputado Marcos Damasio, correto? E com o deputado Paulo Correa, que
pediu vista só para não tirar da comissão o requerimento, pelo que eu compreendi.
Então, se quiser, passo a palavra ao deputado Marcos Damasio e, de repente, ao
deputado Paulo Correa para complementar. Preciso que V. Exa. libere o som, deputado
Marcos Damasio.
O que ela está propondo, então, só para esclarecimento, é a transformação de todas
as convocações em convite para que a gente possa, de repente, avançar com esses convites
e aí eu crio um calendário já com isso aprovado pela comissão. É isso que a deputada
Monica está propondo.

O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Isso é possível em uma próxima reunião da
comissão?

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É possível tanto nesta quanto na
outra. Nesse caso, obviamente, dependeria da retirada de vista que V. Exa. solicitou em
todos os itens.
Aí eu só quero a confirmação aqui, pode mandar no próprio grupo de "Messenger",
no chat, se a secretaria da comissão me confirma se, com a justificativa da deputada
Monica, eu posso aceitar isso aqui, sem precisar de uma formalização neste momento.
Ela me formaliza isso na sequência da reunião, transformando todos os requerimentos de
convocação em convites.
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O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Nós temos, presidente, uma data já prevista
para uma próxima reunião da comissão?

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - As reuniões das comissões são
todas as quartas-feiras, às 13 horas, todas as reuniões. Então, é possível que a gente se
reúna também na próxima quarta. Tem um feriado, se eu não me engano, na próxima
semana, eu não me lembro qual o dia, tanto que o deputado Jorge do Carmo já me
antecipou isso.
E aí, a ideia é que o secretário Penido possa vir na outra semana, mas a gente está
também dependendo da agenda que estamos estabelecendo com os assessores dele, e tal,
mas é possível que seja na próxima, sem ser nessa que vem, na outra, com secretário
Penido. E aí, na sequência, eu crio um calendário com os demais convidados, nessa ordem
aqui. Aí tem o presidente da Cetesb, presidente da Fundação Florestal, e outras
autoridades.

O SR. MARCOS DAMÁSIO - PL - Então, presidente, eu vou manter o pedido de
vista, até para ter mais uns dois, três dias, para eu avaliar e me inteirar desses assuntos.
Como eu disse, estou chegando agora, é a primeira reunião que eu estou participando. Eu
pouco sei a respeito dessas convocações, dos temas que aqui estão sendo abordados.
Então, eu mantenho o pedido de vista desses itens e, na próxima semana, a gente já
pode fazer esse entendimento.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, é regimental, um direito de
V. Exa. manter a vista de todos os itens. Dessa forma, o que nos resta aqui são apenas as
moções para ciência. Na última reunião, nós liberamos para que não precisasse fazer a
leitura. Eu quero confirmar isso com todos, se há necessidade, se alguém quer fazer
alguma colocação a respeito dos quatro itens que temos para ciência, ou se podemos dar
como lidos.
Com a palavra o deputado Zerbini. Só vou pedir para que possa liberar o seu som.
Está liberado, deputado Zerbini.

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Alô, está liberado? Eu acho que, como a
gente recebe a pauta por escrito, não tem sentido, para ciência, ler os itens. Já entendo
que todos têm ciência dos mesmos.
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Também concordo.
Portanto, dessa forma, antes de finalizar a nossa reunião, quero mais uma vez agradecer
a presença de todos os colegas, agradecer a presença da deputada, vice-presidente, Marina
Helou, da deputada Márcia Lia, do deputado Marcos Damasio, do deputado Marcos
Zerbini, do deputado Paulo Correa, do deputado Sebastião Santos, da deputada Monica
Seixas, da assessoria também, agradecer a TV Alesp, que está transmitindo ao vivo esta
reunião.
Garantir a convocação da nossa próxima reunião para o dia dois. Salvo engano, dia
dois, já, do próximo mês. É isso? Acho que é isso. Dia dois de junho, e aí eu já me
comprometo também de, na próxima semana, tentar apresentar um calendário.
É claro que fico no aguardo das aprovações, mas eu já vou criar um calendário de
agendas, que a gente consiga aprovar alguns requerimentos de projetos, e, ao mesmo
tempo, ouvir algumas das autoridades que estão sendo convidadas, na prática, a participar
conosco aqui, apresentar um pouco do que vêm fazendo em relação a sua pasta.
É isso. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, e
agradeço, mais uma vez, aos colegas, pela presença de todos. Uma boa tarde.

***

- Encerra-se a reunião.

***

