
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

14ª Reunião Ordinária 12 de Dezembro de 2017 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Roberto Tripoli

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
98/2016

Deputada Ana do
Carmo

Institui o Plano Estadual de Georreferenciamento
das Áreas Desertificadas, das Ravinas e das
Voçorocas no Estado.

Deputado Celso
Nascimento

favorável ao projeto na forma do
substitutivo da CCJR

Para deliberação:
 
Item 02 - Requerimento do Deputado Celso Nascimento, requer que sejam solicitadas informações ao Secretário de Meio Ambiente, Sr. Maurício Brusadin, no sentido
de esclarecer esta Casa quanto à possibilidade de implantar no Estado de São Paulo um sistema de inspeção veicular ambiental para todos os veículos movidos a diesel,
com vistas à redução da poluição provocada por ruídos e pela emissão de gases e partículas poluentes.
 
Item 03 - Requerimento do Deputado Celso Nascimento, requer que seja encaminhado ao Senhor Arnaldo Jardim, Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento,
pedido de informações sobre o estudo realizado pelo Instituto Biológico de São Paulo, que trata da abrangência de resíduos de agrotóxico proibido ou acima do limite, o
qual revela que 36% de alimentos comuns à dieta dos brasileiros e vendidos em feiras livres de São Paulo contêm níveis preocupantes para a saúde das pessoas. Solicita
que seja encaminhada a seguinte documentação e resposta ao questionamento:
1)	O envio da cópia do estudo e suas conclusões;
2)	Se os resultados obtidos pela análise dos alimentos foram notificados à ANVISA e à Coordenadoria do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Estado de São
Paulo.
 
Item 04 - Requerimento do Deputado Roberto Tripoli, solicitando a realização de audiência pública para debater "A exportação de gado vivo e o transporte terrestre,
marítimo e aéreo", a ser realizada no mês de maio de 2018, em data a ser posteriormente agendada. Para tal evento devem ser convidadas autoridades dos poderes
Executivo e Judiciário e representantes de ONGs envolvidas com o tema.


