
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

5ª Reunião Ordinária 25 de Agosto de 2015 às 14:30 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Roberto Tripoli

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

154/2014
Deputado José

Bittencourt
Obriga os fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes de óleos e gorduras de origem
vegetal ou animal a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
referidos produtos após o uso pelo consumidor, de
forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Deputado Chico
Sardelli

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo proposto

2 Projeto de lei
370/2015

Deputado Feliciano
Filho

Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a
soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos
em eventos realizados com a participação de
animais, ou em áreas próximas a locais onde se
abrigam animais, no Estado.

Deputada Célia Leão favorável ao projeto com a emenda
apresentada pela CCJR

3 Projeto de lei
503/2015 Juntado o

Projeto de lei
990/2015

Deputado Rogério
Nogueira

Torna obrigatória a instalação de equipamentos
para tratamento e reúso da água empregada na
lavagem de veículos.

Deputado Luiz
Turco

favorável ao PL503/2015 e contrário
ao PL990/2015

Para Deliberação:
 
Item 04 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi, solicitando a convocação do Sr. Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, Jerson Kelman e do Sr. Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Benedito Braga para que, perante esta Comissão Permanente,
esclareçam sobre a crise de abastecimento de água na Capital e no interior de São Paulo, em especial diante da divulgação de Parecer do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-SP), apontando a crise como "resultado da falta de planejamento das ações da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado", com alertas feitos ao Poder
Público desde o ano de 2004. (Vista: A.S.)
 
Item 05 - Requerimento de autoria dos Deputados Ana do Carmo e Luiz Turco, convocando o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Senhor Benedito Braga,



para prestar a esta Comissão informações detalhadas sobre os impactos da crise da falta de água que afeta o Estado de São Paulo, em especial as regiões Metropolitanas de
São Paulo e Campinas. Solicitam informações sobre o impacto no abastecimento domiciliar e nas atividades econômicas, as medidas emergenciais que estão sendo
adotadas para minorar o sofrimento da população e as providências de longo alcance para prevenir o agravamento desta crise e a ocorrência de outras no futuro. Solicitam
também, informações sobre a paralisação de obras e interceptação e tratamento de esgotos, perspectivas de retomada e consequências para a qualidade da água dos corpos
hídricos, com a manutenção ou aumento do lançamento de cargas de poluição.
 
Item 06 - Requerimento de autoria do Deputado Celso Nascimento, solicitando informções ao Comando de Policiamento Ambiental acerca da operação policial na
Rodovia Régis Bittencourt, que resultou na apreensão de 400 animais silvestres dentro de um automóvel, no dia 15/08/2015, a fim de identificar todas as espécies
capturadas, bem como as conclusões da apreensão até o momento.


