
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

14ª Reunião Ordinária 27 de Agosto de 2013 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
318/2007

Deputado Baleia
Rossi

Estabelece a gratuidade de passagem de
transporte aéreo, ferroviário, marítimo e
rodoviár io  para  pessoas  por tadoras  de
necess idades  espec ia is .

Deputado Gerson
Bittencourt

favorável ao projeto com emenda O.M.,
R.N.

2 Projeto de lei
88/2013

Deputado Milton
Vieira

Torna gratuito o transporte coletivo urbano aos
doadores de sangue, medula óssea, tecidos
musculoesqueléticos e órgãos duplos.

Deputado Gerson
Bittencourt

favorável ao projeto com emenda



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

14ª Reunião Ordinária 27 de Agosto de 2013 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Para deliberação:
 
Item 3 - Requerimento dos Deputados Gerson Bittencourt, Alencar Santana Braga e Antonio Mentor, requerendo a convocação dos Senhores Secretários da Fazenda,
Andrea Calabi, e dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a participação do ICMS na composição dos
custos do Transporte Público no Estado de São Paulo. (Vista: OM, RM, DB, CP)
 
Item 4 - Requerimento do Deputado Gerson Bittencourt, requerendo a convocação de Mario Fioratti Filho, Diretor de Operações do METRÔ-SP, com o objetivo de
prestar esclarecimentos sobre o descarrilamento ocorrido no dia 05 de agosto de 2013 na linha 3-Vermelha do Metrô. (Vista: DB, CP)
 
Item 5 - Requerimento dos Deputados Alencar Santana Braga, Antonio Mentor, Gerson Bittencourt e José Zico Prado, requerendo a CONVOCAÇÃO do Sr. Luiz
Antonio Carvalho Pacheco, Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ), para prestar esclarecimentos sobre as licitações e contratos
firmados com a empresa Siemens, bem como com os consórcios dos quais faça o tenha feito parte, especialmente em relação às denúncias feitas pela Siemens ao CADE
de formação de cartel entre as empresas em licitações para metrôs e trens e sistemas auxiliares firmados com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ) e
com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e que as empresas teriam desembolsado mais de 400 milhões de reais apenas em propinas a funcionários
do Governo de São Paulo, o que pode ter elevado os custos para o Poder Público nesses contratos. (Vista: DB, CP)
 
Item 6 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi, requerendo sejam convocados: 1- o Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), Sr.
Luiz Antonio Carvalho Pacheco; 2- o Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Sr. Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira; 3- o
Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, para que esclareçam as graves e sérias denúncias de desvio de verbas
públicas e formação de cartéis nas licitações de obras de aquisição de trens, manutenção e ampliação da rede do metrô e de trens metropolitanos de São Paulo,
divulgadas recentemente pela Revista Isto É, com base nas declarações feitas por executivos da empresa multinacional alemã Siemens ao CADE. (Vista: DB)
 
Item 7 - Requerimento do Deputado Orlando Morando, requerendo a convocação do Senhor José Carlos M. Britto Pereira, Diretor-Presidente da Concessionária
SPMAR, responsável pelas obras do TRECHO LESTE DO RODOANEL, a fim de prestar esclarecimentos necessários sobre o processo de desapropriação de dezenas
de imóveis (na sua maioria residenciais), no bairro de Calmon Vianna, no município de Poá, que serão atingidos pelo traçado do RODOANEL-LESTE. Ouvir também a
respeito do cronograma de entregas das obras do trecho leste do Rodoanel e sobre a qualidade da manutenção que vem sendo feita no TRECHO SUL do RODOANEL.



 
Para ciência:
 
Item 8 - Resposta da Secretaria de Logística e Transportes ao Requerimento de Informação nº 166/2013, da Comissão de Transportes e Comunicações, requerendo ao
Sr. Diretor Geral da ARTESP informações, já anteriormente solicitadas pelo Requerimento de Informação 339/12, sobre a alteração do artigo 11 e seus incisos, da Lei
Complementar nº 1.121/10, a fim de estender o pagamento do Bônus por Resultado para os servidores do DER colocados à disposição da ARTESP.
 
Item 9 - Ofício nº 269/2.013-SL, da Câmara Municipal de Registro, encaminhando cópia do Requerimento nº 32/2013, de autoria do Vereador Luis Marcelo Comeron,
para que estudem a possibilidade de ser reativada a rede ferroviária, para o transporte de passageiros e de carga, no município de Registro.


