COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
15ª Reunião Ordinária 04 de Dezembro de 2019 às 13:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Caio França

Item

Proposição

1

Projeto de lei
189/2019

Autor

OBJETO

Deputado Carlão O b r i g a o s f a b r i c a n t e s , i m p o r t a d o r e s ,
Pignatari
distribuidores e comerciantes de produtos
fármacos a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa para que essas substâncias e suas
embalagens sejam direcionadas à coleta em locais
previamente estabelecidos, de forma
independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Relator

Voto

Deputado
Sebastião Santos

favorável ao projeto, com a emenda
apresentada pela CCJR

Vista

2

Processo
3454/2019

Câmara
Municipal de São
José do Rio
Pardo

Solicita informações em relação à barragem de
rejeitos radioativos localizada em Poços de
Caldas/MG, que podem causar contaminação na
Bacia do Rio Pardo.

Deputado Luiz
Fernando T.
Ferreira

Cota Propondo os seguintes
encaminhamentos, além de outros a
serem sugeridos pelos integrantes
da Comissão: I - Expedição de
Ofício ao Sr. Secretário de Estado
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável SEMAD do Estado de Minas
Gerais, o qual não respondeu ao
reclamo remetido por este
Parlamentar, reiterando os
questionamentos expostos; II Expedição de Ofício à Promotoria
de Justiça da Comarca de CaldasMG, bem como à Coordenadoria
Regional das Promotorias de Justiça
do Meio Ambiente da Bacia do Rio
Grande, as quais, segundo
informações prestadas pelo
Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, por seu CAPO-MA Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa do
Meio Ambiente, Patrimônio
Cultural, Urbanismo e Habitação
(doc. 02), foram instadas a
manifestarem-se sobre o tema, sem
envio de resposta de qualquer
natureza.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
15ª Reunião Ordinária 04 de Dezembro de 2019 às 13:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Caio França
Item

Proposição

3

Moção 19/2019

4

Moção 108/2019

Autor

OBJETO

Relator

Voto

Deputada Márcia (CONCLUSIVA) Manifesta veemente protesto
Lia e outros.
ao Governo João Doria pela fusão das Secretarias
de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos
Hídricos e Energia e Mineração, dando origem à
atual Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente - SIMA, sem transparência, consulta ou
participação de técnicos ou da sociedade civil,
colocando em risco o meio ambiente do Estado.

Deputado
Sebastião Santos

contrário

Deputada Márcia (CONCLUSIVA) Manifesta veemente protesto
Lia
ao Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro,
por inviabilizar a proteção integral da Floresta
Amazônica mediante falhas existentes no sistema
de fiscalização, pela fragilização do Código
Florestal, legalização da grilagem por meio do
Programa Terra Legal, execução descuidada de
grandes obras na região e sinalização negativa
para o meio ambiente produzidas por suas
declarações, corroborando assim com aumento no
desmatamento da floresta amazônica e com o
ataque desenfreado às nossas reservas naturais.

Deputado
Sebastião Santos

contrário

Vista

5

Moção 113/2019

Deputada Marina (CONCLUSIVA) Manifesta veemente repúdio às
Helou
recentes declarações do Sr. Presidente da
República, Jair Bolsonaro, nas quais ele insinua
que as organizações não governamentais
poderiam ser responsáveis pelas queimadas em
curso na Amazônia.

Deputado Bruno
Ganem

favorável. Voto em Separado do
Deputado Adalberto Freitas
contrário.

A.F.,
M.L.

Para deliberação:
Item 06 - Requerimento do Senhor Deputado Bruno Ganem: Requer, nos termos do item 9, do parágrafo 1º, do artigo 13, da Constituição Estadual, que sejam
convidados os Senhores: Jefferson da Silva, responsável pela 'LOJA MULTICAP', inscrita no CNPJ 11.427.725/0001-87; Marcio Cruz Meirelles, Presidente da 'B2W Companhia Digital' (Americanas), Thiago Mendes Barreira, Diretor Comercial da 'B2W - Companhia Digital'; Stelleo Tolda, Diretor de Operações (COO) da
'Ibazar.com Atividades De Internet Ltda' (Mercado Livre); Julio Cesar Trajano Diretor Comercial do E-commerce da 'MAGAZINE LUIZA S/A'; e Abel Ornelas Vieira,
Vice-Presidente Comercial e de Operações da 'VIA VAREJO S/A' (Extra, Casas Bahia, Ponto Frio), com o objetivo de prestar à Comissão informações sobre a venda de
produtos destinados à perfuração das patas de animais, por meio de loja virtual.
Para ciência:
Item 07 - Ofício nº 233/2019-NAE, do Núcleo de Avaliação Estratégica desta Casa, encaminhando, para ciência e eventuais providências, cópia da Representação nº
88/2018, que trata de denúncia referente ao terreno, na região de Sorocaba, contaminado por chumbo, ser utilizado para garimpo.
Item 08 - Ofício nº 249/2019-NAE, do Núcleo de Avaliação Estratégica desta Casa, encaminhando, para ciência e eventuais providências, cópia da Representação nº
15/2018, que trata de solicitação de amplo levantamento das condições do sistema de drenagem, caixas de coleta e retenção de efluentes líquidos originários de
tombamento de caminhões-tanque que transitam no sistema viário Rodoanel - trecho Sul, dentro da área de Proteção da Bacia da Represa Billings.

