
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RELAÇÕES DO TRABALHO

1ª Reunião Extraordinária 27 de Junho de 2017 às 14:30 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Teonilio Barba

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
949/2013

Juntado os PLs:
372/2014,
200/2017

Deputado José
Bittencourt

Proíbe a inauguração de obras públicas
incompletas ou que não atendam ao fim a que se
destinam.

Deputado Marcos
Zerbini

favorável à aprovação do Projeto de
Lei 949, de 2013, e contrário aos
Projetos de Lei 372, de 2014, e

Projeto de Lei 200, de 2017.

2 Projeto de lei
1426/2014

Deputado
Afonso Lobato

Autoriza o Poder Executivo a conceder, mediante
uso dos órgãos competentes, especialmente a
Fundação Prefeito Faria Lima (CEPAM),
assistência técnica e financeira à modernização,
informatização e digitalização dos documentos
relativos à gestão municipal no Estado.

Deputado Edson
Giriboni

favorável ao projeto, com a emenda
proposta

3 Projeto de lei
1630/2015

Deputado Gil
Lancaster

Acrescenta dispositivos à Lei n.º 14.984, de 2013. Deputado Coronel
Camilo

favorável

4 Projeto de lei
453/2016

Deputado
Campos
Machado

Dispõe sobre a realização de perícia médica
admissional para pessoas com antecedentes de
neoplasia maligna.

Deputado Marcos
Zerbini

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

5 Projeto de lei
507/2016

Deputado
Afonso Lobato

Dispõe sobre a substituição de lâmpadas e
luminárias nos prédios da administração direta,
indireta e fundacional do Estado.

Deputado Edson
Giriboni

favorável



6 Projeto de lei
668/2016

Deputado Davi
Zaia

Altera a Lei nº 14.653, de 2011, que "institui o
regime de previdência complementar no âmbito
do Estado, fixa o limite máximo para a concessão
de aposentadorias e pensões de que trata o artigo
40 da Constituição Federal, autoriza a criação de
entidade fechada de previdência complementar,
na forma de fundação, e dá outras providências",
a fim de dar nova redação aos §§ 4º e 5º do artigo
1º e acrescentar os §§ 6º, 7º e 8º do mesmo
dispositivo legal.

Deputada Ana do
Carmo

favorável

7 Projeto de lei
Complementar

39/2016

Deputado
Campos
Machado

Autoriza o Poder Executivo a instituir a carreira
de Cirurgião Dentista e dá providências
correlatas.

Deputado Marcos
Zerbini

contrário

8 Processo
3583/2016

Sindicato dos
Aeroviários no
Estado de São

Paulo

Denuncia que as companhias aéreas brasileiras
tem adotado procedimento irregular e contrário às
disposições de normas de segurança de voo

Deputado Ricardo
Madalena

Cota propondo arquivamento dos
autos, por entender que a ANAC
(Agência Nacional de Aviação

Civil) é a agência responsável por
regulamentar e fiscalizar as

atividades de aviação civil no País,
não cabendo a esta Assembleia

Legislativa fiscalizar questões desta
espécie. Voto em Separado da

Deputada Ana do Carmo contrário
ao arquivamento e solicita que as

partes envolvidas sejam convidadas
para maiores esclarecimentos aos

membros desta Comissão. 

A.d.C.

9 Processo
4131/2016

Servidores da
Fundação Casa

Encaminha ofício relatando o risco iminente de
vida e saúde dos trabalhadores da Fundação
CASA. 

Deputado Edson
Giriboni

propondo Indicação



COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RELAÇÕES DO TRABALHO

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Extraordinária 27 de Junho de 2017 às 14:30 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Teonilio Barba

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

10 Projeto de lei
687/2016

Deputado Gil
Lancaster

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Jovem
Empreendedor" no Estado.

Deputado Davi
Zaia

favorável, na forma do substitutivo
apresentado.

11 Projeto de lei
856/2016

Deputado
Ramalho da
Construção

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Sindicalista". Deputado Marcos
Zerbini

favorável

12 Projeto de lei
906/2016

Deputado Gil
Lancaster

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Psiquiatra". Deputado Davi
Zaia

favorável

13 Moção 78/2016 Deputado Chico
Sardelli

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
República, ao Sr. Presidente do Senado Federal,
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, bem
como aos demais Líderes Partidários com
representação nestas Casas de Leis, no sentido de
que envidem todos os esforços para que os
membros da Guarda Civil Municipal sejam
excluídos da PEC 287, de 2016, a fim de que a
garantia de seus direitos previdenciários possam
se r  d i s cu t idos  em momen to  opo r tuno
conjuntamente com as demais forças de
segurança pública.

Deputado Coronel
Camilo

favorável



14 Moção 8/2017 Deputado Carlos
Giannazi

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Membros do
Congresso Nacional a fim de que rejeitem a
Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de
2016, que trata da Reforma da Previdência Social.

Deputada Ana do
Carmo

Cota propondo, nos termos do
artigo 31, parágrafo XVI, e 179 do

Regimento Interno, a juntada às
Moções 16 e 23, de 2017, pois
versam sobre matéria correlata

15 Moção 17/2017 Deputado Carlos
Neder

(CONCLUSIVA) Apela para os Senhores
Presidentes da República, do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, bem como aos líderes
dos partidos, a fim de que empreendam esforços
para a apreciação e aprovação, com a maior
brevidade possível, do Projeto de Lei do Senado
nº 349, de  2016, de autoria da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa do
Senado, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os profissionais
enfermeiros.

Deputada Ana do
Carmo

favorável

16 Moção 23/2017 Deputado
Alencar Santana

Braga

(CONCLUSIVA) Protesta contra a aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional - PEC 287,
que promove verdadeiro desmonte dos direitos de
proteção social do trabalhador e da trabalhadora,
tornando a previdência social inatingível aos
setores mais pobres da sociedade, especialmente
as mulheres, os trabalhadores rurais, e alijando os
jovens de um futuro digno, e conclama a Câmara
de Deputados para que rejeite a PEC que decreta
o fim da aposentadoria.

Deputada Ana do
Carmo

Cota propondo, nos termos do
artigo 31, parágrafo XVI, e 179 do

Regimento Interno, a juntada às
Moções 16 e 23, de 2017, por

versarem sobre matéria correlata



17 Moção 27/2017 Deputado
Alencar Santana

Braga

(CONCLUSIVA) Manifesta veemente protesto e
repúdio contra a aprovação da proposta de
reforma trabalhista que vai extinguir os direitos
conquistados e implicará na desregulamentação
do sistema civilizatório trabalhista do nosso país,
consti tuído há séculos,  fruto de lutas e
resistências da classe trabalhadora, e conclama o
Congresso Nacional para que rejeite a proposta.

Deputada Ana do
Carmo

favorável

Para deliberação:
 
Item 18: Requerimento do Senhor Deputado Teonílio Barba que, "nos termos do artigo 20, inciso XIV da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, combinado
com o artigo 21, inciso V da XIV Consolidação do Regimento Interno, convocação do Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade de São Paulo -USP, Dr. Marco
Antônio Zago, bem como, a Excelentíssima Sra Diretora Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo, com o objetivo de prestar informações sobre a situação dos
trabalhadores da educação e o processo de vagância e grave déficit no quadro de professores na USP leste."
 
Item 19: Memorando CG A-021/2017, do Senhor Deputado Carlos Giannazi, requerendo convocação da Senhora Maria Paula Pachi Monteiro da Silva (titular do 10º
Tabelionato de Notas da Capital), para que "esclareça as denúncias de violação dos direitos dos funcionários, demitidos sumariamente sem o pagamento dos direitos
trabalhistas e, ainda, impedidos de mesmo retirar seus pertences do local de trabalho."


