
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

11ª Reunião Ordinária 02 de Outubro de 2019 às 13:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Caio França

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
221/2018

Deputado
Afonso Lobato

Dispõe sobre o mapeamento das zonas litorâneas
para a instalação de usinas de energia maremotriz
no Estado.

Deputado
Adalberto Freitas

contrário. Voto em Separado dos
Deputados Dirceu Dalben cota

propondo anexação ao Projeto de
Lei nº 640 de 2009, Luiz Fernando

T. Ferreira favorável. 

L.F.T.F.,
M.d.B.A
., C.P.,
A.F.,
S.S.,
D.D.,
C.M.,
M.L.

Item 02 - Requerimento da Senhora Deputada Monica da Bancada Ativista - Requer, nos termos regimentais, a realização de audiência pública para debater o projeto
Renasce Tietê e as obras de São Bernardo incluídos no Projeto de Lei nº 836/2019. (Vistas: Dep. Márcia Lia; Dep. Adalberto Freitas; Dep. Reinaldo Alguz; Dep. Carla
Morando; Dep.Luiz Fernando T. Ferreira)
 
Item 03 - Requerimento do Senhor Deputado Luiz Fernando T. Ferreira - Requer, nos termos do artigo 31, incisos III, IV e XV, do Regimento Interno, que os membros
desta Comissão realizem visita à área em que se pretende construir um Porto Seco, abrangendo territórios dos Municípios de Santo André, Rio Grande da Serra e
Ribeirão Pires, que implicará em desmatamento de grandes proporções em área de Mata Atlântica, colhendo depoimento de técnicos das universidades sediadas nas
cidades do Grande ABC sobre o tema. (Dep. Márcia Lia; Dep. Adalberto Freitas)
 
Item 04 - Requerimento do Senhor Deputado Luiz Fernando T. Ferreira - Requer, nos termos do artigo 31, incisos III, IV e XV, do Regimento Interno, que esta
Comissão envie ofício às Comissões de Meio Ambiente da Câmara e Senado Federal, informando acerca da visita que os membros desta Comissão realizarão à área em
que se pretende construir um Porto Seco, abrangendo territórios dos Municípios de Santo André, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que implicará em desmatamento
de grandes proporções em área de Mata Atlântica, colhendo depoimento de técnicos das universidades sediadas nas cidades do Grande ABC sobre o tema. (Dep. Márcia
Lia; Dep. Adalberto Freitas)
 
 



Item 05 - Requerimento da Senhora Deputada Márcia Lia - Requer, nos termos regimentais, que a Comissão convide o Vereador da cidade de São Paulo, Gilberto
Natalini, para expor, durante os trabalhos desta Comissão, o dossiê divulgado sobre as queimadas e desmatamento na cidade de São Paulo. Segundo o relatório, grande
parte desses focos de desmatamento foram realizados para a implementação de loteamentos clandestinos e/ou pela exploração do descarte de entulho e de restos de
material de construção, em locais conhecidos como áreas de bota-fora, apontando Parelheiros como a área mais afetada.  (Dep. Carla Morando; Dep. Luiz Fernando T.
Ferreira; Dep. Adalberto Freitas)
 
Para ciência:
 
Item 06 - Ofício nº 3080/2019, da Câmara Municipal de Serra Negra, encaminhando cópia da Moção nº 10/2019, de Apelo ao Exmo. Senhor Governador João Dória e
às Secretarias de Estado, órgãos e demais setores públicos competentes, para que sejam urgentemente reavaliados e revistos os critérios para determinar a quantidade de
vacinas antirrábicas para animais de pequeno porte (cães e gatos) que o Centro de Distribuição Logístico do Estado de São Paulo vem atualmente encaminhando aos
municípios, inclusive ao município de Serra Negra/SP, vez que a quantidade de doses destas vacinas é insuficiente para ser realizada qualquer campanha de vacinação
animal, prejudicando o controle e a continuidade dos trabalhos visando a erradicação da raiva.


