
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

11ª Reunião Ordinária 03 de Maio de 2016 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Orlando Morando

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
531/2015

Deputado
Rodrigo Moraes

Altera a Lei nº 13.296, de 2008, que estabelece o
tratamento tributário do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA,
acrescentando o inciso IX ao seu artigo 13.

Deputado Luiz
Fernando

favorável

2 Projeto de lei
1504/2015

Deputado Luiz
Carlos Gondim

Torna obrigatória a sinalização luminosa em
todas as caçambas coletoras de entulho utilizadas
em vias públicas do Estado.

Deputada Beth
Sahão

favorável

3 Projeto de lei
1641/2015

Deputado
Ricardo

Madalena

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção
no pagamento de tarifas dos serviços de
transporte coletivo intermunicipal, suburbano e
r o d o v i á r i o  d o  E s t a d o  a o  t r a b a l h a d o r
d e s e m p r e g a d o .

Deputado Rogério
Nogueira

favorável



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

11ª Reunião Ordinária 03 de Maio de 2016 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Orlando Morando

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

4 Projeto de lei
222/2014

Deputado
Alexandre da

Farmácia

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Arnolfo
Fernandes dos Santos" ao viaduto localizado no
km 55,400 da Rodovia dos Tamoios, em
Paraibuna.

Deputada Beth
Sahão

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado e contrário

ao substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação

5 Projeto de lei
561/2015

Deputado Mauro
Bragato

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Dra.
Mônica Sanches Pretel e Pretel" ao trevo
localizado no km 592 da Rodovia Raposo
Tavares - SP 270, entre os Municípios de Santo
Anastácio e Presidente Bernardes.

Deputado Chico
Sardelli

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado e contrário

ao substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação

6 Moção 19/2016 Deputado
Marcos Damasio

(CONCLUSIVA) Apela para a Sra. Presidente da
República a fim de que determine aos órgãos
competentes, especialmente o Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN), a adoção das medidas
necessárias para que todos os veículos de
propriedade das prestadoras de serviços públicos
de água, luz, telefonia, televisão por assinatura e
saneamento básico, quando empregados na
realização de instalações e reparos, apenas sejam
autorizados a circular se, na sua parte traseira,
forem instaladas películas refletivas.

Deputado Campos
Machado

favorável

Para deliberação:
 
Item 7 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo, que requer a convocação do Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), Senhor Paulo



Menezes Figueiredo, para prestar informações sobre a série de medidas recentemente realizadas pela Companhia e que afetam diretamente os direitos dos usuários da
malha metropolitana da Capital. (Vista: LF)
 
Item 8 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo, que requer a convocação do Secretário dos Transportes Metropolitanos, Senhor Clodoaldo Pelissioni, para prestar
informações sobre a série de medidas recentemente realizadas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e que afetam diretamente os direitos dos usuários
da malha metropolitana da Capital. (Vista: LF)
 
Item 9 - Requerimento do Deputado Orlando Morando, que requer seja encaminhado requerimento de informação para ARTESP, DER, Ecovias e Polícia Militar
Rodoviária para que esclareça a ocupação das pistas por ambulantes que comercializam produtos em lugares com alto índice de acidentes, e a ocupação das pistas de via
sob tutela da Ecovias. (Vista: LF)
 
Item 10 - Requerimento do Deputado Carlos Neder, que, na condição de Coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia SP-255, dá conhecimento do
teor de moções aprovadas nas Câmaras Municipais de Avaré, Barra Bonita e São Manuel, por meio das quais vereadores requerem a discussão, em audiência pública,
sobre a expansão em curso do programa de concessão de rodovias paulistas, em especial no que se refere à Rodovia SP-255. Propõe sejam convidados o Secretário de
Estado de Logística e Transportes, o Superintendente do DER e o Diretor Geral da ARTESP.
 
Item 11 - Requerimento do Deputado Ricardo Madalena, que requer o envio de ofício ao Senhor Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Presidente do Departamento
Hidroviário (DH), para que forneça todos os documentos relacionados à assinatura do Protocolo de Intenções nº 01/11 - MT, elencados no requerimento.
 
Item 12 - Requerimento do Deputado Ricardo Madalena, que requer o envio de ofício ao Senhor Alberto Macedo, Secretário Adjunto da Secretaria Estadual de
Logística e Transportes, para que responda as seguintes questões relacionadas à Licitação de melhorias de obras na rodovia Raposo Tavares (SP-270): 1. A Licença
Ambiental de Instalação (LI) para o empreendimento em epígrafe já foi emitida? 2. Quando se realizará a Licitação de melhorias de obras na rodovia Raposo Tavares
(SP-270), no trecho compreendido entre o km 168+200 e o km 373+300?
 
Para ciência:
 
Item 13 - Of. nº 054/2016-NAE, do Coordenador do Núcleo de Avaliação Estratégica, que informa à Egrégia Mesa Diretora da ALESP o número de internações junto à
Secretaria de Estado da Saúde decorrentes de acidentes ocorridos nas rodovias do Estado de São Paulo no período dos últimos cinco anos.


