
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

24ª Reunião Ordinária 26 de Novembro de 2013 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Moção 94/2013 Deputada Rita
Passos

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
bem como para os líderes partidários, a fim de
que empreendam estudos no sentido de apresentar
proposição visando elevar a contagem de
suspensão do direito de dirigir para quarenta
pontos para os motoristas de caminhão, levando
em consideração o tempo de exposição e as
peculiaridades que envolvem a atividade desses
profissionais.

Deputado Roberto
Morais

favorável à moção na forma do
substitutivo apresentado

M.N.,
O.M.

Para deliberação:
 
Item 2 - Requerimento do Deputado Antonio Mentor, Alencar Santana Braga e Gerson Bittencourt, requerendo o convite à Sra. Edna Flores, ex-secretária do Sr. José
Fagali Neto, para prestar esclarecimentos sobre denúncias em matéria veiculada no Jornal Folha de São Paulo, em 23 de setembro de 2013. (Vista: RN, CM, CS, MN,
AM, ASB)
 
Item 3 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor, Alencar Santana Braga e Gerson Bittencourt, requerendo o convite ao Sr. Eduardo José Bernini, com a
finalidade de prestar esclarecimentos a respeito de matérias veiculadas sobre o suposto cartel Alstom-Siemens. (Vista: CM, CS, RM, AM, GB)
 
Item 4 - Requerimento dos Deputados Antonio Mentor, Gerson Bittencourt e José Zico Prado, requerendo o convite ao Sr. João Roberto Zaniboni, ex-Diretor da CPTM,
para prestar esclarecimentos a respeito de denúncias veiculadas, sobre o recebimento de propinas para favorecimento em licitações do cartel Siemens-Aslton em matéria
apresentada no Jornal Nacional em 15 de outubro de 2013. (Vista: CS, RM, AM, ASB)
 
Item 5 - Requerimento do Deputado Antonio Mentor que solicita convite ao Sr. Henrique Fingermann,  ex-presidente da Empresa Paulista de Transmissão de Energia



Elétrica, com a finalidade de prestar esclarecimentos a respeito de movimentações financeiras suspeitas após investigações da Polícia Federal que revelam
enriquecimento inexplicável de suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção no Governo do PSDB no Estado de São Paulo. (Vista: RM, AM, ASB)
 
Item 6 - Of. GAM 672/2013, do Deputado Antonio Mentor, solicitando o envio de ofício ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Sr.
Clodoaldo Pelissioni, para que informe à Comissão a relação de todos os contratos firmados para os programas de recapeamento, conservação, sinalização e
gerenciamento, bem como os contratos de engenharia, constando o valor de referência dos contratos e os valores de desconto das propostas dos licitantes vencedores, no
período entre novembro de 2009 a outubro de 2013. (Vista: CP)
 
Item 7 - Requerimento do Deputado Orlando Morando, requerendo que a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo preste as seguintes informações a
respeito de supostos atrasos nas obras do Trecho Leste do Rodoanel que poderão gerar entrega inacabada: 1 - A obra será entregue conforme prazo contratual, conforme
projeto aprovado e licenciado? 2 - A obra será entregue inacabada? Se sim, quais os motivos? 3 - Quantas notificações já foram feitas ao concessionário que executa a
obra do trecho leste do rodoanel e qual o teor de cada uma delas? 4 - A Secretaria faz acompanhamento da obra e este possui algum cronograma? 5 - Quais critérios e
métodos estão sendo utilizados para acompanhar o desenvolvimento da obra (visitas in locu, sobrevoo, etc.)?


