
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

16ª Reunião Ordinária 11 de Novembro de 2014 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
174/2014

Deputado
Orlando Bolçone

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Maria
Thereza Góes Gottardi" à passarela localizada no
km 450+943 da Rodovia Washington Luís, SP
310, em Mirassol.

Deputado Rogério
Nogueira

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição,Justiça e
Redação 

Item 2 - Requerimento do Deputado Antonio Mentor, que solicita convite ao Senhor Gilmar da Silva Gimenes, ex diretor administrativo e financeiro da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, para comparecer perante esta Comissão e esclarecer as denúncias se enriquecimento incompatível com a
renda auferida como diretor, investigadas pela Corregedoria Geral da Administração. (Vistas: CP, RM, GB, RN, JC)
 
Item 3 - Requerimento do Deputado Edmir Chedid, que solicita a convocação dos dirigentes das construtoras Gomes Lourenço S/A e Betonetec Engenharia e
Construções Ltda, em especial dos Srs. Leonardo Gomes Francisco e Carlos Lourenço, bem como do Diretor Regional do DER de Itapetininga (Diretor do DER-2), para
explicar os atrasos e irregularidades na execução do Contrato n.º 19.035-4, referente ao Edital n.º 061/13 (serviços de pavimentação da SP 249, trecho Apiaí - Ribeirão
Branco) e na obra objeto do Edital n.º 059/13 (duplicação da SP 264, trecho de Sorocaba - Salto de Pirapora), em data e local a serem definidos pelos nobres membros
desta Comissão. (Vistas: ASB)
 
Item 4 - Requerimento do Deputado Carlão Pignatari, que solicita convite ao responsável pelo setor de telefonia fixa digital da empresa Vivo e ao responsável pela
empresa RCom Equipamentos e Serviços para Telecomunicações - prestadora de serviços da empresa Vivo, com o objetivo de prestar esclarecimentos a esta Comissão,
sobre problemas no atendimento aos clientes da telefonia fixa digital.
 
Item 5 - Requerimento do Deputado Rogério Nogueira, que solicita seja oficiado o Senhor Secretário de Estado dos Transportes, Sr. Clodoaldo Pelissioni, para prestar
as seguintes informações:
1 - Quais foram os contratos celebrados pelo DER, nos últimos 4 anos, para a realização de obras de duplicação, manutenção e melhorias das estradas paulistas?
Encaminhar cópias dos respectivos contratos.
2 - Houve desconto em algum dos certames licitatórios relativo aos contratos mencionados no item 1? Se houve, de quanto foi a "margem de desconto" obtidas nestes
certames?



3 - As licitações feitas pelo DER, relativas aos contratos mencionados no item 1, tiveram a anuência da Secretaria dos Transportes?
4 - Foi permitida a formação de consórcios para as licitações referentes aos contratos do item 1? Se sim, quais foram?
5 - É de conhecimento dessa Secretaria haver um senhor chamado Ilso, que presta algum tipo de serviço ao DER ou à Secretaria dos Transportes, seja como funcionário
de carreira, contratado ou terceirizado? Se sim, qual sua função e cargo?
 
Para Ciência
Item 6 - Ofício n.º 00484/14, da Câmara Municipal de Itapeva, que encaminha o Requerimento n.º 0857/2014, de autoria do Vereador Eliel Ferreira, que solicita ao Sr.
Deputado Samuel Moreira, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para que apresente um Projeto de Lei transformando a vicinal Faustino
Daniel da Silva em Rodovia SP.
 
Item 7 - Ofício n.º 0738-2014, da Câmara Municipal de Teodoro Sampaio, que encaminha cópia do Requerimento n.º 289/2014, de autoria do Vereador Genivaldo
Alves dos Reis, que solicita seja oficiado o Sr. João Augusto Ribeiro, Diretor Regional do DER - Departamento de Estradas de Rodagem de Presidente Prudente - SP,
(DER-12), no sentido de que o mesmo, em parceria com a municipalidade, tome as providências, objetivando a execução dos serviços de reparos necessários na
pavimentação da vicinal (SPV-26) que dá acesso ao Assentamento Fusquinha, neste Município de Teodoro Sampaio - SP.


