
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

14ª Reunião Ordinária 24 de Junho de 2014 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

469/2013
Deputado Edmir

Chedid
(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Irineu
Padilha" ao trevo de acesso à cidade de Joanópolis,
no entroncamento da Estrada entre Serras e Águas
(SP 003/010) com a Rodovia José Augusto Freire
(SP 036), em Joanópolis.

Deputado Antonio
Mentor

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pelo Relator

Especial em substituição à CCJR

2 Projeto de lei
789/2013

Deputado João
Caramez

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Amilcar
Pereira Martins" à estrada da Barrinha - SP 216,
que interliga os Municípios de São Lourenço da
Serra e Embu-Guaçu.

Deputado Baleia
Rossi

favorável

3 Moção 56/2014 Deputado Orlando
Morando

(CONCLUSIVA) Apela para o Congresso Nacional
para que realize as alterações necessárias na
legislação federal para que, sem prejuízo da multa
aplicada, seja concedido aos veículos autuados por
falta ou atraso no Licenciamento, Pagamento de
IPVA e Seguro Obrigatório o prazo de 72h (setenta
e duas horas) para regularização dos documentos de
comprovação de pagamento antes que seja
efetivada a apreensão e retenção do veículo.

Deputado Marcos
Neves

favorável



4 Moção 57/2014 Comissão de
Transportes e
Comunicações

(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 esforços para que o Projeto de Lei
595/2003, que trata da flexibilização da Voz do
Brasil, permitindo que as emissoras iniciem  a
transmissão do programa entre 19h e 22h, seja
apreciado e aprovado o quanto antes.

Para ciência:
 
Item 5 - Of.n. 118/14/CMA/GP, da Câmara Municipal de Apiaí, encaminhando o Requerimento nº 21/2014, de autoria do Vereador Vanderlei Borges de Lima, no intuito
de que retorne com a máxima urgência o serviço gratuito de guincho na Rodovia SP 250, entre Capão Bonito-Ribera.
 
Item 6 - Of. PR/DL 212/2014, da Câmara Municipal de Jundiaí, encaminhando a Moção nº 121/2014, de autoria do Vereador Gerson Henrique Sartori, para que seja
suspenso qualquer reajuste de tarifas de pedágio nas rodovias paulistas, cujo poder concedente seja o Estado de São Paulo/Artesp, até sejam concluídos os trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as elevadas tarifas de pedágios cobradas no Estado.
 
Item 7 - OF.CGC.0233/14, do Chefe de Gabinete da ARTESP, informando que, em atendimento ao Ofício CTC nº 56/2014, foi realizada em 28 de maio reunião
preliminar entre os técnicos da ARTESP e da EMTU com os representantes da Assembleia Legislativa, com a presença do Deputado Afonso Lobato e das associações
AMVESP e ASLOVAN, para discutir as demandas da categoria de micro e pequenos empresários de transporte e fretamento de vans e ônibus.
 
Item 8 - Resposta da Secretaria de Logística e Transportes ao Requerimento de Informação nº 131/2014, da Comissão de Transportes e Comunicações, requerendo
informações sobre projetos de execução de obras da Centrovias Sistemas Rodoviários S/A, com a finalidade de prevenir acidentes e desobstruir o tráfego nos perímetros
urbanos dos municípios de Rio Claro e Cordeirópolis.


