
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

10ª Reunião Ordinária 27 de Setembro de 2017 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Roberto Engler

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

6 Projeto de lei
448/2016

Deputada Beth
Sahão

Dispõe sobre a criação, no âmbito das Diretorias
R e g i o n a i s  d e  E n s i n o  d o  E s t a d o ,  d a s
C o o r d e n a d o r i a s  d e  I g u a l d a d e  R a c i a l .

Deputado Enio
Tatto

favorável E.T.,
W.M.

7 Projeto de lei
450/2016

Deputada Beth
Sahão

Inclui nos conteúdos programáticos da rede
estadual de ensino orientações de combate ao
mosquito "Aedes agegypti".

Deputado Edmir
Chedid

favorável E.T.,
W.M.

8 Projeto de lei
467/2016

Deputado André
Soares

Assegura aos usuários do sistema de transporte
público do Estado a oferta gratuita de solução de
álcool em gel antisséptico.

Deputado Edmir
Chedid

favorável, com emenda V.d.L.

9 Projeto de lei
481/2016

Deputado Luiz
Carlos Gondim

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
telas e gaiolas de proteção nas passarelas e
viadutos das rodovias estaduais administradas
pelo Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), bem como naquelas sob concessão da
iniciativa privada.

Deputado Teonilio
Barba

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela CCJR

E.T.,
W.M.

16 Projeto de lei
538/2016

Deputada Célia
Leão

Torna obrigatória, em todos os estabelecimentos
de saúde do Estado, a realização prévia de testes
alérgicos antes da execução de qualquer
procedimento médico.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável E.T.,
O.B.,
R.E.,
W.M.



17 Projeto de lei
562/2016

Deputado
Rodrigo Moraes

Dispõe sobre a isenção do ICMS incidente na
aquisição de veículos utilitários por agricultores
familiares.

Deputado Edson
Giriboni

favorável E.T.,
V.d.L.

20 Projeto de lei
609/2016

Deputado Celso
Nascimento

Autoriza o Poder Executivo a criar o "Fundo
Estadual de Recuperação de Nascentes de Rios
(FUEREN)", que define os recursos para seu
financiamento e estabelece os critérios para sua
utilização.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável W.M.

21 Projeto de lei
625/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação na
internet, com atualização mensal, da lista de
espera dos pacientes que serão submetidos a
cirurgias médicas eletivas realizadas com
recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Deputado Edmir
Chedid

favorável V.d.L.

24 Projeto de lei
666/2016

Deputado
Campos
Machado

Inclui no Calendário Oficial do Estado o "Troféu
Sérgio Del Grande".

Deputado Davi
Zaia

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

E.T.,
W.M.

41 Projeto de lei
782/2016

Deputado Carlos
Cezar

Institui a "Ação Coordenada Preventiva para a
Advertência, Orientação, Diagnóstico Precoce e
Tratamento da Celulite Ocular" no Estado.

Deputado Edson
Giriboni

favorável E.T.,
W.M.

(Os documentos abaixo encontram-se aqui de forma resumida. Para consultar o inteiro teor dos mesmos, favor contatar a Secretaria da Comissão)
 
REQUERIMENTOS PARA DELIBERAÇÃO
 
Item 51 - Requerimento nº 1/17, dos Deputados Enio Tatto, Teonílio Barba e Alencar Santana Braga, recebido nesta Comissão em 4/5/17, no sentido de convocar o
Senhor Hélcio Tokeshi, Secretário Estadual da Fazenda e o Senhor Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, Coordenador da Administração Tributária do Estado de SP,
para "prestar esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades, pagamento de propinas e desvio de recursos públicos estaduais junto ao Tribunal de Impostos e
Taxas do Estado de SP". Vistas concedidas: MVinholi, ETatto, DZaia, WMoura, PAuriel, REngler.
 
Item 52 - Requerimento nº 3/17, dos Deputados Enio Tatto e Alencar Santana Braga, recebido nesta Comissão em 23/5/17, para convite ao Presidente do TCE, Dr.
Sidney Beraldo, para debater nesta Comissão os encaminhamentos referentes aos contratos julgados irregulares e outras questões afins. Vistas concedidas: PAuriel,
EThomas, ETatto, VLima.
 



Item 53 - Requerimento nº 5/17, dos Deputados Enio Tatto, Teonílio Barba e Alencar Santana Braga, recebido nesta Comissão em 25/5/17, para convocação das
seguintes autoridades: 1 - Secretário de Planejamento e Gestão, Sr. Marcos Antonio Monteiro; 2 - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação, Sr. Márcio França; 3 - Diretor Presidente da FAPESP, Sr. Carlos Américo Pacheco; e 4 - Presidente do Conselho Superior da FAPESP, Sr. José Goldemberg,
para prestarem esclarecimentos e debater os problemas relacionados ao orçamento previsto para a FAPESP na Lei Orçamentária de 2017. Vistas concedidas: PAuriel,
ETatto.
 
Item 54 - Requerimento nº 6/17, do Dep. João Paulo Rillo, recebido nesta Comissão em 8/6/17, para convocação do Secretário da Fazenda, Sr. Hélcio Tokeshi, para
comparecer a esta Comissão para "prestar informações sobre os recursos para a educação: 1 - ADIN referente à LC 1010/07, lei esta que teria gerado perdas para a
educação de R$40 bilhões desde 2006, recursos esses que foram destinados para cobrir parte do rombo do SPPrev; 2 -a política salarial aplicada ao Magistério; 3 - a
reorganização das escolas e o fechamento de classes, que continua a despeito das ordens judiciais de 2015; 4 - as obras paradas em todo o estado e o sucateamento das
escolas; 5 - os escândalos nunca apurados a fundo envolvendo a FDE; 6 - o gerenciamento da merenda escolar, dando ensejo a esquemas como o revelado pela
Operação Alba Branca; 7 - a retirada de valores da base sobre a qual é aplicado o índice para repasse à USP, UNICAMP e UNESP; 8 - o tratamento dispensado à
FAPESP e aos demais entes da administração indireta vinculados à Educação, Ciência e Tecnologia; 9 - o sucateamento das universidades estaduais e a falta de
professores, com prejuízos à formação causados pela falta de concursos públicos e de infraestrutura, somada ao êxodo de cérebros e experiências provocado pelo teto
constitucional em valor irreal". Vistas concedidas: PAuriel, ETatto.
 
Item 55 - Requerimento nº 7/17, do Deputado João Paulo Rillo, recebido nesta Comissão em 8/6/17, para convocação do Secretário da Educação, Sr. José Renato Nalini,
para "prestar informações sobre os recursos para a educação" (itens da justificativa com o mesmo teor do requerimento acima). Vistas concedidas: PAuriel, ETatto.
 
Item 56 - Requerimento nº 8/17, do Deputado Edmir Chedid, recebido nesta Comissão em 02/08/17, para que seja convidado o Senhor Desembargador Dr. Luis Paulo
Aliende Ribeiro, Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios, para "vir prestar informações sobre a gestão e os critérios adotados para pagamento dos
precatórios pelo Tribunal de Justiça do Estado". Vistas concedidas: VLima.
 
Item 57 - Requerimento nº 10/17, do Deputado Edmir Chedid, recebido nesta Comissão em 16/08/17, para que sejam convidados os Senhores David Everson Uip,
Secretário Estadual da Saúde, Hélcio Tokeshi, Secretário Estadual da Fazenda e Marcos Antonio Moreno, Secretário Estadual de Planejamento e Gestão, com o objetivo
de "prestar esclarecimentos a esta Comissão, em conjunto com a Comissão de Saúde, em data a ser agendada de comum acordo, sobre as questões orçamentárias e
financeiras que tornam insustentáveis a situação do sistema de saúde pública do Estado, que passa por séria crise, em prejuízo da população que necessita desses
serviços". Em reunião de 15/8, foi apresentado e aprovado requerimento de mesmo teor na Comissão de Saúde. Vistas concedidas: VLima.
 
Item 58 - Requerimento nº 11/17, dos Deputados Roberto Morais, Davi Zaia, Fernando Cury e Vitor Sapienza, recebido na Comissão em 22/8/17, para convite ao
Senhor Secretário da Fazenda, Dr. Hélcio Tokeshi, para "prestar informações sobre a real situação do Programa Nota Fiscal Paulista". Vistas concedidas: VLima.


