
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4ª Reunião Ordinária 08 de Maio de 2018 às 14:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Roberto Tripoli

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

2 Projeto de lei
919/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Torna obrigatório as farmácias e drogarias do
Estado a manter recipientes para a coleta de
m e d i c a m e n t o s ,  c o s m é t i c o s ,  i n s u m o s
farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com
prazo de validade expirado.

Deputado Milton
Leite Filho

favorável

Para deliberação:
 
Item 03 - Requerimento do Senhor Deputado Celso Nascimento, que solicita que seja encaminhado ao Senhor Presidente da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP, pedido de informações acerca do programa inovador desenvolvido para a produção de biometano, obtido a partir do tratamento do
esgoto urbano, para movimentar a frota de veículos da empresa na cidade de Franca. Diante da relevância do assunto para o desenvolvimento sustentável e econômico, é
conveniente saber o que já foi feito pela Sabesp, sobretudo, os resultados esperados em relação à nova tecnologia de ponta no setor de biogás como fonte alternativa de
combustível para automóveis, para incentivar prefeituras e entidades parceiras, em um primeiro momento, a replicarem a tecnologia.
 
Item 04 - Requerimento do Senhor Deputado Roberto Tripoli, que, mediante a realização de audiência pública para debater a 'EXPORTAÇÃO MARÍTIMA DE GADO
VIVO', que contará com uma palestra a ser ministrada pela médica veterinária australiana, Dra. Lynn Simpson, solicita, nos termos do artigo 32, § 1º, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, a contratação de serviço especializado de tradução simultânea do Inglês para o Português (para a plateia e autoridades) e do
Português para o Inglês (para a palestrante), com fornecimento de 150 receptores e fones auriculares, assim como transmissor com capacidade de alcance para o
auditório Paulo Kobayashi e suporte técnico para o evento, que será realizado no dia 23 de maio de 2018, às 10 horas.
 
Para ciência:
 
Item 05 - Ofício SMA/GAB 230/2018, da Secretaria do Meio Ambiente, encaminhado pela Presidência desta Casa à Comissão a fim de dar ciência, nos termos do
parágrafo único do Art. 15 da Lei n° 14.626 de 29 de Novembro de 2011, sobre a distribuição da TCFA Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental.
 



Item 06 - Ofício P-0151/2018, proveniente da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - Sabesp, em resposta ao Requerimento da Comissão, encaminhando
esclarecimentos acerca da campanha divulgada pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), intitulada: 'Sabesp: pare de jogar esgoto não tratado nos rios e
córregos de São Paulo'.


