
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INFORMAÇÃO

2ª Reunião Ordinária 17 de Agosto de 2016 às 11:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Orlando Bolçone

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1284/2015

Deputado Celso
Nascimento

Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de
estações de recarga de bateria para aparelhos
eletrônicos portáteis por meio de energia solar.

Deputado Davi
Zaia

favorável ao projeto na forma do
substitutivo proposto pela CCJR

Item 2 - Requerimento do Deputado Roberto Massafera - solicita o convite ao  Reitor da Universidade de São Paulo (USP), Prof. Dr. Marco Antônio Zago, no intuito de
comparecer à reunião da Comissão a fim de prestar contas da sua administração, conforme art. 52-A, da Constituição do Estado de São Paulo, bem como esclarecer as
razões pelas quais está sendo gasto mais do que se arrecada e o porquê da realização de pagamentos de elevados salários aos servidores administrativos.
 
Item 3 - Requerimento do Deputado Carlos Neder - solicita o convite ao Coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a fim de prestar
esclarecimentos sobre os imóveis dos institutos de pesquisa que constam do Anexo II do PL 328/2016, de autoria do Governador, que autoriza a alienação dos imóveis
que especifica e dá outras providências, e que tramita nesta Casa em regime de urgência.
 
Item 4 - Requerimento do Deputado Luiz Fernando Machado - solicita a realização de audiência pública, pela Comissão, para debater o PL 328/2016, de autoria do
Governador, que autoriza a alienação dos imóveis que especifica e dá outras providências, constante da ordem do dia.
 
Item 5 - Requerimento do Deputado José Zico Prado - solicita a convocação do Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento, Sr. Arnaldo Jardim, a fim de prestar
esclarecimentos sobre as ações e programas em andamento na Secretaria, em especial os Institutos de Pesquisas que a ela são vinculados.
 
Item 6 - Requerimento do Deputado Carlos Neder - solicita a realização de audiência pública para debater os fatos que levaram à situação atual e futura da Estação
Ciência, propondo sejam convidados para dela participarem o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e Vice Governador do Estado
de São Paulo, Sr. Márcio França; o Secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sr. Marcelo Mattos Araújo, o Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária da USP,
Sr. Marcelo de Andrade Romero; a Superintendente Jurídica da USP, Dra. Maria Paula Dallari Bucci e representantes da comunidade.    
 
 
 



Para ciência:
 
Item 7 - Comunicação, via email, feita ao Presidente desta Casa, Deputado Fernando Capez, pelo Pesquisador Científico Chefe da Unidade de Pesquisa e
Desenvolvimento da Gália, Centro Oeste Paulista, em que envia um documento apresentando a referida Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento e expõe o problema
relacionado à pretensão, do Governo, de aliená-la.
 
Item 8 - Ofício do Deputado Carlos Neder, na condição de Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas
do Estado de São Paulo, dando conhecimento aos Deputados membros da Comissão do pleito de diversos pesquisadores e do pessoal de apoio técnico e administrativo,
organizados na Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo e na Associação de Classes de Apoio aos Pesquisadores, havendo necessidade de se
realizar a previsão orçamentária de uma suplementação no patamar mínimo de 50% sobre os salários vigentes para a Carreira de Pesquisador Científico e Classes de
Apoio à Pesquisa, para as respectivas Secretarias, visando à reposição salarial prevista na Lei Estadual 12.391/2006.
 
Item 9 - Ofício 054/2016, do Presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Dr. Eder Gatti Fernandes, informando que a diretoria do sindicato vem solicitar a
realização de uma audiência pública para tratar do tema "A crise do Hospital Universitário da USP".  


