COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2ª Reunião Extraordinária 16 de Março de 2022 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputado Caio França
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Vista

1

Projeto de lei
723/2019

Deputado
Delegado Olim

Proíbe a comercialização de qualquer substância
ou produto cosmético, de beleza ou higiene
pessoal e perfumes cujo desenvolvimento,
fabricação ou manipulação envolva testes com
animais em seu desenvolvimento ou fabricação.

Deputado Bruno
Ganem

favorável. Voto em Separado do
Deputado Professor Walter Vicioni
favorável ao projeto na forma do
substitutivo ora apresentado.

P.W.V.,
D.B.L.,
M.L.,
M.Z.,
M.d.M.
A.

2

Projeto de lei
484/2021

Deputado
Delegado Olim

Institui a Campanha "Vida Animal", que visa
estimular a criação e manutenção de bancos de
sangue veterinários para animais domésticos.

Deputado Marcos
Zerbini

favorável

3

Projeto de lei
557/2021

Deputado Bruno
Ganem

Institui a Campanha de Incentivo à Instalação de
Painéis Fotovoltaicos no Estado de São Paulo.

Deputada Marina
Helou

favorável

S.S.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
2ª Reunião Extraordinária 16 de Março de 2022 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputado Caio França
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4

Moção 221/2020 Deputado Marcio (CONCLUSIVA) Repudia a atrocidade cometida Deputado Marcos
Nakashima
contra um cavalo, que foi puxado e arrastado com
Zerbini
violência por um carro no Município de Poções,
na Bahia.

favorável, conclusivamente

5

Moção 228/2021

Deputado
Maurici

Deputado
Adalberto Freitas

favorável, conclusivamente

6

Moção 231/2021

Deputado
Roberto Morais

(CONCLUSIVA) Apela ao Sr. Presidente da Deputado Marcos
República e ao Congresso Nacional para que
Zerbini
empreendam esforços com a devida urgência,
para a elaboração, aprovação e sanção de lei com
a finalidade de aumentar as sanções penais e
administrativas estabelecidas no artigo 42 da Lei
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

favorável, conclusivamente

(CONCLUSIVA) Apela ao consórcio de
empresas VOA-SP e ao Sr. Governador do
Estado pela manutenção da posse do terreno
ocupado pela Associação Mata Ciliar - AMC, a
fim de preservar a continuidade dos serviços de
conservação ambiental prestados pela entidade.

Vista

S.S.

7

Moção 237/2021 Deputado Marcio (CONCLUSIVA) Apela ao Sr. Presidente da Deputado Marcos
Nakashima
Câmara dos Deputados e aos líderes dos partidos
Zerbini
com assento naquela Casa Legislativa a fim de
que empreendam esforços visando à aprovação,
com a maior brevidade possível, de projeto de lei
que torne inafiançável, bem como majore a pena
para o crime de fabricar, vender, transportar ou
soltar balões que possam provocar incêndios,
previsto no artigo 42 da Lei Federal nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

favorável, conclusivamente

Para deliberação:
Item 08 - Requerimento CMADS nº 15/2021, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que requer à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a convocação da Diretora-Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, Sra. Patrícia Faga Iglecias Lemos, para explicar para
esta Comissão Permanente as razões da autorização emitida pela Companhia, para realização de aterramento em empreendimento da cidade de Itapecerica da Serra,
denominado 'Centro de Esportes e Eventos - CS7', em que pese o terreno esteja localizado, em sua totalidade, em área de proteção a mananciais. (Vistas já concedidas:
Deputado Prof. Walter Vicioni; Deputado Marcos Zerbini, Deputada Marina Helou).
Item 09 - Requerimento CMADS nº 01/2022, de autoria do Senhor Deputado Bruno Ganem, que requer a convocação do Sr. Paulo Kakinoff, presidente da GOL Linhas
Aéreas, para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre a fuga e desaparecimento da cadela Pandora, no dia 15 de dezembro de 2021, durante conexão, no aeroporto
de Guarulhos (SP). (Vista já concedida: Deputada Marina Helou).
Item 10 - Requerimento CMADS nº 02/2022, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que requer à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a convocação do Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Sr. Marcos Penido, para explicar para esta Comissão Permanente sobre os cortes
orçamentários na pasta, bem como sobre a subutilização das verbas destinadas a obras de infraestrutura antienchente e que deveriam ter sido usadas para evitar a
ocorrência de tragédias recentes, de deslizamentos de terras que causaram a morte de dezenas de pessoas. (Vista já concedida: Deputada Marina Helou).

