
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

3ª Reunião Extraordinária 27 de Setembro de 2017 às 12:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
584/2011

Deputado
Orlando
Morando

Dispõe sobre o transporte gratuito dos integrantes
das Guardas Civis Municipais (GCMs) nos
ônibus intermunicipais do Estado.

Deputado Carlão
Pignatari

favorável

2 Projeto de lei
335/2013

Juntado o Projeto
de lei 381/2016

Deputado
Fernando Capez

Assegura tratamento prioritário no embarque de
veículos nos serviços de travessia marítima por
balsas, aos Juízes de direito, desembargadores,
membros do Ministério Público, defensores
públicos, procuradores do Estado, procuradores
Autárquicos e delegados de polícia, notadamente
por ocasião de seu correspondente embarque.

Deputado Carlão
Pignatari

favorável à aprovação do Projeto de
Lei n° 335, de 2013, na forma do

substitutivo ora proposto, e
contrário tanto à emenda

apresentada pela Relatora Especial,
em substituição à Comissão de

Constituição, Justiça e Redação,
quanto ao Projeto de Lei n.º 381, de

2016.

3 Projeto de lei
452/2016

Deputada Beth
Sahão

Dispõe sobre a isenção de tarifa no transporte
coletivo rodoviário intermunicipal regular de
passageiros para o trabalhador desempregado, de
modo que o mesmo possa procurar emprego em
localidade diversa daquela onde reside.

Deputado Carlão
Pignatari

favorável ao Projeto de Lei n.º 452,
de 2016, com a emenda apresentada

pela Comissão de Constituição,
Justiça e Redação.



4 Projeto de lei
466/2016

Deputado Hélio
Nishimoto

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação
d e  p a s s a g e i r o  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o
intermunicipal quando o percurso da viagem seja
igual ou superior a 100 km (cem quilômetros).

Deputado Gileno
Gomes

favorável à aprovação do Projeto de
Lei com a emenda apresentada pela
Comissão de Constituição, Justiça e

Redação.

5 Projeto de lei
251/2017

Deputado Márcio
Camargo

Dispõe sobre o acondicionamento de bicicletas
nos ônibus utilizados no serviço de transporte
intermunicipal de passageiros do Estado.

Deputado Campos
Machado

favorável.

REQUERIMENTOS PARA DELIBERAÇÃO:
 
Item 06 - Requerimento n. 01/2016, 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, ainda, que sejam
convidados o Secretário de Estado de Logística e Transportes, o Superintendente do DER e o Diretor Geral da ARTESP. (Vistas: Roberto Massafera, Léo Oliveira,
Roberto Morais, Fernando Cury, Ênio Tatto).
 
Item 07 - Requerimento n. 02/2016 (Ofício CN nº 402/2016), dos Deputados Carlos Neder, Coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia - SP 255,
Edson Giriboni, Coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão - SP 258, Márcio Camargo, Coordenador da Frente
Parlamentar em Defesa da Rodovia Raposo Tavares - SP 270, e Ricardo Madalena, Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da SP 270 - Raposo
Tavares, que requerem que a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Transportes e Comunicações, promova, em audiência pública, a discussão sobre as
citadas rodovias e a possibilidade de sua expansão através do atual Programa Estadual de Concessão de Rodovias Paulistas, promovido pelo Poder Executivo. (Vistas:
Roberto Massafera, Léo Oliveira, Roberto Morais, Fernando Cury e José Zico Prado).
 
Item 08 - Requerimento n. 08/2017, dos Deputados Celso Nascimento e Chico Sardelli, solicitando a realização de uma audiência pública, com a maior brevidade, a fim
de debater a construção de uma passarela no trecho da Rodovia Anhanguera (Km 134 + 500 m) que atravessa o perímetro urbano de Limeira, com a presença do Senhor
Diretor Geral da ARTESP e de representantes da concessionária CCR Autoban, da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, da Promotoria de Justiça de Limeira,
da Câmara Municipal e da Prefeitura de Limeira (Vistas: Fernando Cury).
 
Item 09 - Requerimento n. 11/2017, do Deputado Edmir Chedid, solicitando o convite ao Senhor Giovanni Pengue Filho, diretor-geral da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), a fim de prestar informações sobre: a extinção, por termo contratual, dos contratos de
concessões rodoviárias da 1ª etapa do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias; as hipóteses de prorrogação contratual; eventuais casos de caducidade ou
encampação de contratos vigentes e suas razões (Vistas: Fernando Cury).
 
Item 10 - Requerimento n. 13/2017, do Deputado Carlos Giannazi, solicitando a realização de uma Audiência Pública na cidade de São Sebastião, a fim de debater a



proposta de privatização do porto local, assim como os possíveis impactos aos trabalhadores e à Companhia Docas de São Sebastião, com a presença dos representantes
dos sindicatos das categorias envolvidas.
 
Item 11 - Requerimento n. 14/2017, do Deputado João Paulo Rillo, solicitando a convocação do Senhor Laurence Casagrande Lourenço, Secretário Estadual de
Logística e Transportes, e do Senhor Otávio Figueiredo, diretor-executivo da concessionária Triângulo do Sol, para prestarem esclarecimentos sobre as providências
tomadas em relação à decisão judicial de 20/07/2017 que determina a construção da terceira faixa de rolagem na Rodovia Washington Luís, entre os municípios de
Cedral e Mirassol.
 
Item 12 - Requerimento n. 15/2017, do Deputado Aldo Demarchi, solicitando que se oficie ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a fim
de solicitar que o órgão promova melhorias e ajustes no projeto original do trevo de acesso da Rodovia SP-310 ao Distrito de Ida Iolanda, no município de Nhandeara,
de modo que seja viabilizado o acesso à antiga estrada boiadeira, NHD-460.
 
EXPEDIENTES E CORRESPONDÊNCIAS PARA CIÊNCIA:
Item 01 - Ofício Circular n. 3136/17 - G.P., da Câmara Municipal de Limeira, que encaminha cópia do Relatório Final do Processo n. 672/2017, emitido pela Comissão
Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos do Consumidor, dos Direitos da Criança e do Adolescentes e dos Direitos do Idoso, acerca dos riscos a que
estão sujeitos os pedestres que necessitam realizar a travessia da Rodovia Anhanguera, na altura do KM 134,5.
 
Item 02 - Ofício n. 477/2017, da Câmara Municipal de Itatiba, que encaminha cópia do requerimento n. 462/2017, de autoria do Vereador Thomas Capeletto de
Oliveira, solicitando intervenção junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para a realização de estudos de implantação de dispositivos de segurança na
Avenida Ângelo Piovani, que dá acesso à Rodovia das Estâncias, no Bairro Alto da Santa Cruz, em Itatiba.
 
Item 03 - Ofício C.M.H. n. 331-02/2017, da Câmara Municipal de Hortolândia, que encaminha a Moção n. 187/2017, de autoria do vereador Cleuzer Marques de Lima,
que congratula, pela posse, a nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER).
 
Item 04 - Ofício Especial da Câmara Municipal de Artur Nogueira solicitando apoio ao pleito dos vereadores junto aos Correios para que o serviço postal seja estendido
aos seguintes bairros do município: Parque das Flores, Cidade Jardim e Nosso Sonho.
 
Item 05 - Ofício GP n. 129/2017, da Câmara Municipal de Nova Campina, encaminhando cópia da Moção n. 008/17, de autoria do Vereador Juliano Vieira Camargo,
que apela ao Senhor Secretário Estadual de Logística e Transportes pela inclusão da Rodovia Luiz José Sguário no Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais.
 
Item 06 - Ofício Circular n. 05/2017, da Câmara Municipal de Taquarituba, encaminhando cópia da Moção n. 015/2017, de autoria do Vereador Éder Miano Pereira,
que apela pela participação das seguintes autoridades na Audiência Pública da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia SP-255, a realizar-se em 14/09/2017, na
sede da Câmara Municipal: Senhor Governador do Estado, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Secretário Estadual de Logística e Transportes e
Senhor Direto-Geral da ARTESP.
 



Item 07 - Ofício C.M.H, 353-02/2017, da Câmara Municipal de Hortolândia, encaminhando cópia da Moção n. 201/2017, de apoio à reativação da malha ferroviária
paulista.
 
Item 08 - Manifestação da Frente Nacional pela Volta das Ferrovias (Ferro Frente) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários
Regulamentados (CNTU) contrária à prorrogação antecipada da concessão da malha ferroviária paulista.
 
Item 09 -  Correspondência oriunda da Fraternidade Espírita São Francisco de Assis, "CASA DA LUZ", solicitando a viabilização do asfaltamento da Rodovia São
Paulo - Juquitiba SPA/07/230, com extensão de, aproximadamente, 4 km.
 
Item 10 - Ofício n. 310/2017, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, encaminhando manifestação de repúdio, de autoria de autoria vereador Luiz Tiago da Silva
Junior,  ao reajuste das tarifas de pedágio nas quatro praças localizadas na Rodovia Raposo Tavares, SP-270, na região de Presidente Prudente.
 
Item 11 - Ofício n. 951/2017, da Câmara Municipal de Taubaté, encaminhando a Moção n. 111/2017, de autoria do vereador Guará Filho, de apelo ao Senhor Presidente
da República para que confira celeridade à cessão de áreas de domínio da União para o Estado de São Paulo, a fim de que seja viabilizado o projeto "trem Intercidades",
na região metropolitana do Vale do Paraíba.
 
Item 12 - Ofício P. 1487-2017, da Câmara Municipal de Guaratinguetá, encaminhando requerimento de autoria do vereador João Pita Canettieri, que solicita
informações sobre eventuais medidas tomadas a fim de viabilizar a instalaçao de torre de telefonia móvel no Bairro de Rocinha, em Guratinguetá.


