COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2ª Reunião Extraordinária 27 de Abril de 2022 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputado Caio França

Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

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

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 27 de Abril 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 231/2021

favorável, conclusivamente

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.

Vista

6

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 07 - Requerimento CMADS nº 05/2022, de autoria do Senhor Deputado Enio Tatto, que requer, nos termos do item 6 do § 1° do artigo 13 da Constituição do
Estado, a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL por esta Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a presença do Senhor
Secretário Marcos Penido, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para que, juntamente com bem como a EMAE, SABESP, CETESB, sociedade civil e
representantes do município, contribuam para informar, debater, dialogar com a população sobre o futuro e preservação da Represa Billings.
Item 08 - Requerimento CMADS nº 06/2022, de autoria do Senhor Deputado Caio França - Requer, nos termos do disposto nos artigos 31, inciso XVII, itens 1 e 2, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a constituição da Subcomissão ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), com a
finalidade de promover estudos e fomentar políticas públicas, instruir, avaliar e examinar proposições legislativas acerca dos ODS; realizar audiências públicas,
fiscalizar, receber petições, reclamações, representações ou queixas de quaisquer pessoas contra os atos ou omissões de autoridades públicas relacionadas aos ODS.
Item 09 - Requerimento CMADS nº 07/2022, de autoria do Senhor Deputado Castello Branco - Requer, nos termos regimentais, a realização de Audiência Pública
Presencial, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, com data a ser agendada, para debater a qualidade da água e ocupações irregulares da Represa do Guarapiranga,
com a participação dos seguintes convidados: 1) Representante da Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo; 2) Representante da Sabesp; 3)
Representante da CETESB; 4) Representante da EMAE; 5) Representando do Ministério Público de São Paulo; 6) Representante da Universidade de São Paulo (USP);
7) Representante da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente; 8) Representante da Associação Nossa Guarapiranga.
Item 10 - Requerimento CMADS nº 08/2022, de autoria da Senhora Deputada Monica da Mandata Ativista - Solicita, nos termos regimentais, a realização de
AUDIÊNCIA PÚLICA na ALESP, para tratar da demarcação de terras indígenas em Iguape, a fim de buscar conciliação para conflitos entre caiçaras, indígenas e
demais famílias afetadas.

Para ciência:
Item 11 - Ofício nº 07/2022, da Câmara Municipal de Bálsamo, encaminhado pela Presidência da Casa à Comissão, apresentando 'MOÇÃO DE APELO ao ViceGovernador do Estado de São Paulo, amigo de Bálsamo, Exmo. Sr. Rodrigo Garcia e ao Presidente da ALESP, e grande parceiro, o Deputado Estadual Exmo. Sr. Carlão
Pignatari, para que envidem seus esforços no sentido de conseguir a vinda do Programa 'Meu Pet Contêiner' a Bálsamo, para promover a castração gratuita de cães e
gatos na cidade.'.
Item 12 - Ofício Of. PR/DL 9/2022, da Câmara Municipal de Jundiaí, encaminhado pela Presidência da Casa à Comissão, apresentando 'MOÇÃO DE APOIO ao
Deputado Delegado Bruno Lima, pela realização de abaixo-assinado contra testes de cigarros em animais.'.
Item 13 - Exemplar nº 107 (Primeiro trimestre de 2022), da Revista Limpeza Pública, encaminhada pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública ABLP.

ITENS RELATIVOS À PAUTA DO DIA 23/02/2022 (recolocados para apreciação em atendimento à Resposta do Senhor Presidente da Alesp à Questão de Ordem
apresentada pelo Senhor Deputado Vinicius Camarinha na 1ª Sessão Extraordinária de 15/03/2022.):
Para deliberação:
Item 14 - Requerimento CMADS nº 14/2021, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que requer, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a convocação: 1- do Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido; e 2- do Diretor-Executivo da Fundação Florestal, Rodrigo
Levkovicz, para explicarem, perante esta Comissão Permanente, sobre os sérios prejuízos sociais, ambientais e econômicos com a concessão para exploração do Parque
Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR. (Vistas já concedidas: Deputado Prof. Walter Vicioni; Deputado Marcos Zerbini)
Item 15 - 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).
Item 16 - 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).
Item 17 - 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.
Item 18 - Requerimento CMADS nº 03/2022, de autoria do Senhor Deputado Paulo Fiorilo, que requer, nos termos regimentais, a convocação por esta Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Audiência Pública - O risco de concessão em parques públicos, em especial o PETAR - Parque Estadual Turístico do Alto
Ribeira, do ponto de vista técnico científico, com o respectivo convite de especialistas e autoridades interessadas no tema, a ser realizada do dia 25 de fevereiro, às 10h,
em formato virtual.
Item 19 - Requerimento CMADS nº 04/2022, de autoria da Senhora Deputada Marina Helou propondo Moção de autoria da Comissão, manifestando solidariedade às
vítimas e familiares de Petrópolis em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade, resultado de mais um fenômeno extremo que vêm ocorrendo no Brasil,
sendo urgente a discussão sobre a emergência climática e a necessidade de planejamento urbano, tendo em vista medidas de adaptação, prevenção e mitigação de riscos,
e com a preocupação social imediata com aqueles que mais sofrem com as diversas formas de desigualdade, especialmente, a desigualdade no acesso à habitação segura.
Para ciência:
Item 20 - Documento recebido da Comissão das Classes de Apoio e Assistentes Técnicos da Pesquisa Científica e Tecnológica solicitando apoio à demanda junto ao
Exmo. Governador do Estado de São Paulo para a urgente necessidade de recomposição salarial.
Item 21 - Mensagem eletrônica recebida dos Movimentos: 'SOS Parques'; 'SOS Parque da Água Branca' e 'Água Branca', encaminhando Nota Pública, dando
conhecimento à sociedade, parlamentares, órgãos de imprensa e ao Ministério Público, da MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO pela forma como o Governo do Estado e
sua Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) estão conduzindo a concessão, por 30 anos, dos Parques da Água Branca/Dr. Fernando Costa; Villa-Lobos e
Cândido Portinari.
Item 22 - Ofício nº 367/2021, proveniente da Câmara do Município de Martinópolis, encaminhada pela Presidência da Alesp à Comissão, sobre a Indicação nº
0552/2021, dirigida ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Carlão Pignatari, para que realize as intervenções necessárias,
junto ao Governo do Estado, a fim de que MARTINÓPOLIS-SP seja contemplada com uma unidade de consultório veterinário em contêiner.
Item 23 - Moção nº 26/2021, proveniente da Câmara Municipal de Altinópolis, encaminhada pela Presidência da Alesp à Comissão, de APOIO às iniciativas que
buscam combater os testes de cigarros realizados em animais.
Item 24 - Ofício nº 002/2021 - PMN - Praia Grande, proveniente do 'Partido da Mobilização Nacional da Praia Grande-SP', encaminhado pela Presidência da Alesp à
Comissão, manifestando contrariedade à substituição do Aterro Sítio das Neves pela Usina de Incineração de Resíduos Sólidos, na área continental do município de
Santos e também alertando sobre os danos causados pelo próprio Aterro.

