
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

6ª Reunião Ordinária 15 de Março de 2016 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Orlando Morando

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
234/2015

Juntado o Projeto
de lei 1411/2014

Deputado Mauro
Bragato

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Plínio
de Arruda" ao trevo com dispositivo de segurança
- passagem superior da Avenida José Bonifácio -
situado no km 648 da Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros - SP 294, em Dracena.

Deputado Luiz
Fernando

contrário R.M.,
L.F.,
R.E.

2 Moção 1/2016 Deputado Luiz
Fernando

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Prefeitos dos
645 municípios e a todos os órgãos de trânsito do
Estado para que cumpram os termos prescritos na
Resolução nº 304, de 2008, do Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN, de forma que expeçam
as credenciais destinadas às pessoas portadoras de
deficiência e/ou dificuldade de locomoção para
estacionamento em vaga especial com validade
em todo o território nacional.

Deputado Chico
Sardelli

favorável

3 Moção 8/2016 Deputado
Orlando
Morando

(CONCLUSIVA) Aplaude a direção do jornal
Diário do Grande ABC, bem como todos os
jornalistas e colaboradores daquela publicação,
que diariamente escrevem nossa história,
colaborando assim com empreendedorismo,
integração e comunicação social da Região do
Grande ABC.

Deputado Rogério
Nogueira

favorável J.Z.P.

Para deliberação:
 



Item 4 - Requerimento do Deputado Chico Sardelli, que requer a convocação do Senhor Marcelo Alves Ribeiro, responsável pelo transporte escolar na Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, bem como do Chefe da Comissão de Licitação da mesma Secretaria, responsável pela contratação de serviços de transportes de
alunos na Região do ABC, para que expliquem a contratação do terceiro colocado no certame, em detrimento do primeiro e segundo colocados, conforme publicou o
Diário do Grande ABC na edição de 22 de novembro de 2015. (Vista: RE, OM, RMad, RN, RMor, IB, CS)
 
Item 5 - Memorando 73/2015, do Deputado Paulo Correa Junior, que solicita informar sobre o eventual procedimento de concessão da Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega à iniciativa privada. E requer a realização de audiências públicas com a sociedade civil e autoridades da região para discutir o impacto econômico social de
eventual procedimento da indigitada rodovia. (Vista: RMor, RE, CS, AD, IB)
 
Item 6 - Requerimento do Deputado Edmir Chedid, que requer sejam convidados os representantes da ARTESP, do Sindicato das Empresas de Ônibus, da Associação
Paulista dos Municípios, da Associação das Prefeituras Estâncias Paulistas e Presidente da AVESP (Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo), para discorrer
sobre o Processo de Licitação do Transporte Coletivo no Estado de São Paulo. (Vista: RMor, AD, IB, RE)
 
Item 7 - Requerimento da Deputada Márcia Lia, que requer seja convidado o Diretor Geral da ARTESP, Senhor Giovanni Pengue Filho, com a finalidade de prestar
informações e esclarecimentos sobre o projeto das novas concessões de rodovias estaduais de São Paulo e abordar com detalhamento específico a proposta de concessão
do lote C, no qual está compreendida a SP 255. (Vista: AD, LF, IB, JZP, OM)
 
Item 8 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo, que requer que o Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), Senhor Paulo Menezes
Figueiredo, seja convocado a fim de prestar informações a respeito da série de medidas recentemente anunciadas pela Companhia, e que afetam diretamente os direitos
dos trabalhadores dessa empresa. (Vista: OM)
 
Item 9 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo, que requer que o Secretário dos Transportes Metropolitanos, Senhor Clodoaldo Pelissioni, seja convocado, a fim de
prestar informações a respeito da série de medidas recentemente anunciadas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), e que afetam diretamente os
direitos dos trabalhadores dessa empresa. (Vista: OM)
 
Para ciência:
 
Item 10 - Ofício nº 160/2016, da Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais, que encaminha cópia da Moção nº 054/2016, de autoria do Vereador Juninho
Gaspar, subscrita pelos Vereadores Sabará, Professor Ricardo e Marilda Covas, para que não seja instalada nova praça de pedágio na Rodovia Estadual Altino Arantes,
entre os Municípios de Batatais e Altinópolis.


