
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

17ª Reunião Ordinária 30 de Agosto de 2016 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Orlando Morando

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Moção 52/2016 Deputado
Marcos Damasio

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
Repúbl ica ,  a  f im de  que determine as
providências necessárias aos órgãos competentes
para adoção das medidas necessárias para que
todos os trechos iniciais das rodovias recebam
sinalização, alertando o motorista para a
obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o
dia, conforme disposto na Lei 13.290/2016.

Deputado Luiz
Fernando

favorável à moção na forma do
substitutivo

Para deliberação:
 
Item 2 - Requerimento do Deputado Carlos Neder, que, na condição de Coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia SP-255, dá conhecimento do
teor de moções aprovadas nas Câmaras Municipais de Avaré, Barra Bonita e São Manuel, por meio das quais vereadores requerem a discussão, em audiência pública,
sobre a expansão em curso do programa de concessão de rodovias paulistas, em especial no que se refere à Rodovia SP-255. Propõe sejam convidados o Secretário de
Estado de Logística e Transportes, o Superintendente do DER e o Diretor Geral da ARTESP. (Vista: RMor, RE, RN, RMas, RMad, IB, LF)
 
Item 3 - Requerimento do Deputado Roberto Morais, que requer a convocação de representante da Ecovias para que esclareça o ocorrido no dia 22 de abril, que causou
transtornos no sistema de subida e descida da Serra, além de elucidar os critérios e adoção de estratégias, corriqueiros dessa atividade. (Vista: RE, RN, BS, IB, AD)
 
Item 4 - Requerimento do Deputado Paulo Corrêa Júnior, que solicita o convite ao representante da ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo, bem
como à Prefeitura Municipal de Cubatão, para que prestem esclarecimentos quanto à obra e à organização do fluxo do Viaduto do Jardim Casqueiro, localizado na
Rodovia Anchieta (SP-150), em Cubatão.
 
Para ciência:
 



Item 5 - Ofício nº 0146/2016, da Câmara Municipal de Regente Feijó, que encaminha a cópia da Moção de Repúdio nº 0165/2016, de autoria de todos os Vereadores da
Câmara, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pela excessiva e nociva mora na entrega de correspondências na cidade de Regente Feijó.


