
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

10ª Reunião Ordinária 08 de Novembro de 2017 às 11:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
812/2011

Deputada Telma
de Souza

Disciplina o tempo de espera e o monitoramento
dos serviços de travessia litorânea de veículos no
Estado.

Deputado Edmir
Chedid

contrário

2 Projeto de lei
1346/2015

Deputado
Cezinha de
Madureira

Altera redação da Lei nº 13.296, de 2008, que
estabelece o tratamento tributário do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA.

Deputado Edmir
Chedid

favorável ao projeto na forma do
substitutivo ora apresentado.

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.. Voto em

Separado do Deputado Edmir
Chedid favorável ao projeto, à

emenda proposta pela CCJR e à
emenda que propõe.. 

E.C.



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.. Voto em Separado do
Deputado Edmir Chedid favorável
ao projeto, à emenda proposta pela

CCJR e à emenda que propõe . 

E.C.

5 Projeto de lei
53/2017

Deputado
Ricardo

Madalena

Proíbe a  cobrança de taxas  de adesão,
mensalidades ou similares, pela utilização de
dispositivos eletrônicos - TAGs, para pagamento
de tarifas de pedágio nas rodovias do Estado.

Deputado Chico
Sardelli

favorável

6 Projeto de lei
129/2017

Deputado João
Caramez

Altera a redação do artigo 14 da Lei nº 13.296, de
2008, que estabelece o tratamento tributário do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

Deputado Carlão
Pignatari

favorável C.P.,
J.Z.P.,
E.T.,
G.G.

7 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.. Voto em Separado do
Deputado Edmir Chedid favorável

ao projeto com a emenda
apresentada.. 

E.C.

8 Projeto de lei
309/2017

Deputado Rafael
Silva

Dispõe sobre a isenção da cobrança de passagens
para pessoas portadoras de deficiências em
ônibus interurbanos.

Deputado Carlão
Pignatari

favorável. Voto em Separado do
Deputado Edmir Chedid favorável

ao projeto com a emenda
apresentada. 

E.C.

9 Projeto de lei
453/2017

Deputado
Coronel Telhada

Cria área de espera exclusiva de segurança
obrigatória para motocicletas pararem nos
semáforos em vias com mais de duas faixas no
mesmo sentido, no Estado.

Deputado Edmir
Chedid

favorável ao projeto com a emenda
apresentada



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

10ª Reunião Ordinária 08 de Novembro de 2017 às 11:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

10 Projeto de lei
932/2015

Deputado Mauro
Bragato

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Joice
Alves Pereira Brito" ao pontilhão localizado no
km 5 da Rodovia Julio Budisk - SP 501, em
Presidente Prudente.

Deputado Milton
Vieira

favorável na forma do substitutivo
apresentado pela Comissão de

Constituição, Justiça e Redação.

11 Projeto de lei
101/2016

Juntado o Projeto
de lei 103/2016

Deputado
Campos
Machado

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Maria
Vieira de Jesus" ao dispositivo de acesso
localizado no km 505+629m da Rodovia Euclides
da Cunha - SP 320, em Cosmorama.

Deputado Edmir
Chedid

favorável ao Projeto de Lei n.
103/2016, na forma do substitutivo

ora apresentado, e contrário ao
Projeto de Lei n. 101/2016.

12 Projeto de lei
517/2016

Deputado Roque
Barbiere

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Massamichi Yamamoto" ao trevo localizado no
km 624 da Rodovia Feliciano Salles da Cunha -
SP 310, em Pereira Barreto.

Deputado Gileno
Gomes

favorável conclusivamente ao
projeto na forma do substitutivo
apresentado pela Comissão de

Constituição, Justiça e Redação. 



13 Projeto de lei
940/2016

Juntado o Projeto
de lei 47/2017

Deputado Itamar
Borges

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Edelcio
Leme de Almeida" ao complexo viário localizado
no km 243, da Rodovia Engenheiro Thales de
Lorena Peixoto Junior - SP 318, em São Carlos.

Deputado Léo
Oliveira

favorável ao Projeto de Lei
0940/2016, na forma do substitutivo

apresentado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, e

contrário tanto ao substitutivo
apresentado pela Comissão de

Constituição, Justiça e Redação ao
Projeto de Lei n. 0047/2017, quanto
ao Projeto de Lei n. 0047/2017 em

sua forma original.

14 Projeto de lei
68/2017

Deputado Márcio
Camargo

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Jornalista Hamilton Galhano" à ponte localizada
no km 216 + 510 m  da Rodovia SP-052, em
Cruzeiro.

Deputado Roberto
Morais

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.

15 Projeto de lei
761/2017

Deputado
Welson

Gasparini

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Armando Vicensotti" ao viaduto no retorno em
desnível localizado no km 155 + 800 m da
Rodovia Professor Zeferino Vaz - SP 332, em
Artur Nogueira.

Deputado Léo
Oliveira

favorável conclusivamente

16 Moção 77/2017 Deputado Junior
Aprillanti

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
República a fim de que o artigo 148- A, da Lei nº
9.503, de 1997, incluído pela lei 13.103, de 2015,
seja alterado, visando extinguir a necessidade do
pagamento de taxa para que os motoristas
profissionais desempregados  realizem o exame
toxicológico na solicitação de emissão ou
renovação da CNH - Carteira Nacional de
Habilitação, nas categorias C, D e E.

Deputado André
do Prado

favorável conclusivamente.



17 Moção 81/2017 Deputado Doutor
Ulysses

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Governador
do Estado a fim de que autorize a Artesp -
Agência de Transportes do Estado de São Paulo,
a solicitar da concessionária CCR SP Vias a
confecção do projeto executivo da obra de
duplicação de dois trechos da rodovia Francisco
Alves Negrão - SP 258.

Deputado Chico
Sardelli

favorável conclusivamente ao
projeto na forma do substitutivo

proposto.

REQUERIMENTOS PARA DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
 
Item 18 - 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, Carlão Pignatari, Enio Tatto).
 
Item 19 - 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 (vistas: Léo Oliveira, Enio Tatto).
 
Item 20 - Requerimento n. 17/2017, do Deputado Léo Oliveira, solicitando que se oficie ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a fim de se obter as seguintes
informações sobre a "Estrada da Lapa", antiga ligação entre os municípios de Ribeirão Preto e Jardinópolis: se existe algum projeto de melhoria das condições da via; se
sim, qual o cronograma das obras; se existe a necessidade de obras complementares e se há óbices à realização das intervenções.
 
Item 21 - Requerimento n. 18/2017, do Deputado Itamar Borges, solicitando que se oficie ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a fim de se obter
informações quanto ao prazo para a realização da obra de recuperação da Ponte de Concreto sobre o Córrego do Contra,  na Rodovia SPA 631/320, Km 06+350 metros.
 
Item 22 - Requerimento do Deputado Léo Oliveira solicitando que se oficie ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a fim de se obter as seguintes informações
sobre a "Estrada José Riul", que liga Jardinópolis ao Distrito de Jurucê: se existe algum projeto de melhoria das condições da via; se sim, qual o cronograma das obras;
se existe a necessidade de obras complementares e se há óbices à realização das intervenções.
 
CORRESPONDÊNCIAS PARA CIÊNCIA:
 
Item 01 - Ofício CMD/117/2017, da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, encaminhando cópia da Moção n.1796, apresentada pelo Vereador Professor
Evandro, apelando ao Senhor Governador pelo envio de verba para a implantação de rotatória no Bairro Jardim Vista Alegre.
 



Item 02 - Ofício 13012-EXP, da Câmara Municipal de São José dos Campos, encaminhando cópia do requerimento n. 3723/2017, solicitando que a Assembleia
Legislativa proponha ao Senhor Governador a extensão da linha férrea destinada ao transporte de passageiros de Mogi das Cruzes a Jacareí.
 
Item 03 - Ofício SLT GS n. 472/2017, da Secretaria de Logística e Transportes do Estado, em resposta às questões formuladas por meio do requerimento n. 16/2017, do
Deputado Léo Oliveira, sobre a implantação da passarela de pedestres em trecho da Rodovia SP-255 que corta o Jardim Manoel Pena, em Ribeirão Preto.
 
Item 04 - Ofício n. 855/10/2017-CMV, da Câmara Municipal de Jacareí, encaminhando cópia da Moção n. 562/2017, de apoio ao projeto de extensão da linha férrea do
trem de passageiros de Mogi das Cruzes até a cidade de Jacareí, na região do Jardim Liberdade.
 
Item 05 - Ofício n. 204/10/2017- CMS,   da Câmara Municipal de Jacareí, encaminhando cópia do Requerimento n. 410/2017, solicitando que a Assembleia Legislativa
proponha ao Governo do Estado de São Paulo a extensão da linha férrea do trem de passageiros de Mogi das Cruzes até a cidade de Jacareí, na região do Jardim
Liberdade.


