
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

12ª Reunião Ordinária 10 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
90/2016

Deputado Chico
Sardelli

Obriga as empresas de transporte intermunicipal a
afixar placa com informações sobre o transporte
gratuito para idosos.

Deputado Aldo
Demarchi

favorável ao projeto com a emenda
proposta pela Comissão de

Constituição, Justiça e Redação



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

12ª Reunião Ordinária 10 de Maio de 2016 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Orlando Morando

Para deliberação:
 
Item 2 - 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, CM)
 
Item 3 - 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, CM)
 
Item 4 - 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. (Vista: RMor)
 
Item 5 - Requerimento do Deputado Roberto Morais, que requer a convocação de representante da Ecovias para que esclareça o ocorrido no dia 22 de abril, que causou
transtornos no sistema de subida e descida da Serra, além de elucidar os critérios e adoção de estratégias, corriqueiros dessa atividade.
 
Para ciência:
 
Item 6 - Ofício nº 2001/2016/ASPAR/GM-MT, do Ministério dos Transportes ao Senhor Presidente da ALESP, que encaminha cópia do Ofício nº
510/2016/ASPAR/DG/DNIT, sobre investigação dos acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga no Estado de São Paulo.
 
 


