
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

16ª Reunião Ordinária 10 de Setembro de 2013 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

277/2012
Deputado André

Soares
Assegura aos usuários do sistema de transporte
público do Estado a oferta de acesso gratuito à
internet sem fio.

Deputado Marcos
Neves

favorável

2 Projeto de lei
571/2012

Deputado André
Soares

Dispõe sobre a instalação de suporte para a
colocação e transporte de bicicletas nos ônibus
intermunicipais do Estado.

Deputado Rogério
Nogueira

favorável ao projeto com emenda

3 Projeto de lei
720/2012

Deputado Carlos
Cezar

Isenta, no ano da aquisição, de pagamento de IPVA
os veículos novos automotores uti l izados
exclusivamente para transporte de carga e/ou
passageiros.

Deputado Campos
Machado

favorável

4 Projeto de lei
747/2012

Deputado Marcos
Martins

Obriga as empresas prestadoras de serviços
públicos de telefonia a identificar suas torres de
transmissão através de placas contendo o nome
visível da empresa no local.

Deputado Antonio
Mentor

favorável

5 Projeto de lei
253/2013

Deputado Antonio
Salim Curiati

Dispõe sobre a isenção do IPVA para pessoa
aposentada por invalidez e sobre a restituição
proporcional na hipótese de privação dos direitos de
propriedade do veículo em decorrência de dano
causado por alagamento, enchente ou inundação.

Deputado Campos
Machado

favorável



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

16ª Reunião Ordinária 10 de Setembro de 2013 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
6 Projeto de lei

6/2012
Deputada Célia

Leão
(CONCLUSIVA) Dá a denominação de Corredor
Metropolitano "Vereador Biléo Soares" ao Corredor
Metropolitano Noroeste que liga as Cidades da
Região Metropolitana de Campinas.

Deputado Rogério
Nogueira

favorável

7 Projeto de lei
776/2012

Deputado Itamar
Borges

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Neto
Rossafa" ao dispositivo de retorno localizado no km
605+443 da Rodovia Euclides da Cunha, em
Aspásia.

Deputado Gerson
Bittencourt

favorável

8 Projeto de lei
153/2013

Deputado Orlando
Morando

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Antonio
Vanzella" à passarela situada no km 9,700 da
Rodovia Anchieta - SP 150, na Capital.

Deputado Campos
Machado

favorável ao projeto com a emenda
apresentada pela CCJR

9 Projeto de lei
209/2013

Deputado Antonio
Salim Curiati

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Joelmir
José Beting" ao túnel localizado na pista ascendente
da Rodovia dos Imigrantes - SP 160 (TA 11/10),
km 52,9, em Cubatão.

Deputado Marcos
Neves

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

10 Projeto de lei
325/2013

Deputada Regina
Gonçalves

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Heroah
José Ahwener" à passarela localizada no km
343+605 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega -
SP 55, em Peruíbe.

Deputado Gerson
Bittencourt

favorável



11 Moção 40/2012 Deputada Heroilma
Soares Tavares

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados, bem como para os líderes
partidários, a fim de que engendrem esforços para
que a proposta de regulamentação da Anatel seja
revista com a máxima brevidade possível no que se
refere à redução do número de telefones públicos
no território nacional.

Deputado Campos
Machado

favorável

Para deliberação:
 
Item 12 - 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, AM, AD)
 
Item 13 - 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, OM, AD)
 
Item 14 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor e Alencar Santana Braga, requerendo o convite ao Sr. Luiz Carlos Frayze David, ex-Presidente da Companhia do
Metropolitano de São Paulo (METRÔ), para prestar esclarecimentos sobre denúncias apontadas em matéria veiculada na reportagem da TV Bandeirantes em 21/08/2013.
(Vista: AD)
 
Item 15 - Requerimento do Deputado Antonio Mentor, requerendo que encaminhe, para manifestação dos Membros da Comissão, o Ofício GPE nº 880/2013, do Prefeito
de Mogi das Cruzes, sobre possível acordo entre a Prefeitura Municipal e a empresa Telefônica Vivo para a utilização de um prédio pertencente à referida empresa e
localizado no Centro Tradicional do município, para a realização de atividades coletivas de desenvolvimento local nos segmentos sócio-educativos e culturais.
 
Item 16 - Requerimento do Deputado Orlando Morando, requerendo oficiar à Concessionária ECOVIAS, para prestar esclarecimentos sobre o acidente ocorrido no dia 5
de setembro, por volta das 6h30, na Rodovia Imigrantes, no sentido São Paulo, altura da cidade de São Bernardo do Campo, onde engavetamento com 10 carros deixou
uma pessoa ferida.
 
Item 17 - Requerimento do Deputado Edmir Chedid, solicitando seja convidado o Presidente da Nextel Telecomunicações Ltda. para que preste esclarecimentos acerca da
ausência de cobertura integral de sua rede no território do Estado.
 
 
Para ciência:
 
Item 18 - Ofício da Siemens Ltda., em atenção ao Ofício CTC-CI/2013, comunicando que a Siemens e seus representantes encontram-se impedidos de prestar, no



momento, esclarecimentos a respeito dos contratos que foram mencionados em matérias jornalísticas, motivo pelo qual seu Presidente, Sr. Paulo Stark, não poderá
comparecer à reunião para a qual foi convidado.
 
Item 19 - e-mail do Senhor Ricardo Nunes de Souza, relatando problema de sua empresa com a VIVO, devido a falta de manutenção de um cabo rompido que conduz o
sistema do armário da VIVO até a empresa.


