
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

14ª Reunião Ordinária 14 de Junho de 2016 às 15:00 horas no Plenário D. Pedro I.

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 C.M.

2 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 C.M.



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

14ª Reunião Ordinária 14 de Junho de 2016 às 15:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Orlando Morando

Para deliberação:
 
Item 3 - 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, RE, RN)
 
Item 4 - 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. (Vista: RE, RN)
 
Item 5 - Requerimento do Deputado Roberto Massafera, que requer sejam tomadas as providências necessárias para que a Comissão encaminhe ofício ao Diretor Geral
da ARTESP, solicitando informações sobre as causas das paralisações das obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares pelo CART - Consórcio Auto Raposo
Tavares.
 
Item 6 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi, que requer sejam convocados o Senhor Clodoaldo Pelissioni, Secretário de Estado dos Transportes
Metropolitanos, e o Senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM), para que
esclareçam as informações sobre a proposta discutida pelo Governo Estadual de concessão à iniciativa privada da operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da
CPTM, que juntas transportam mais de um milhão de passageiros ao dia e são consideradas "nobres".
 
 
Para ciência:
 
Item 7 - Ofício n. 45/2016, da Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado JHC - PSB/AL, ao Senhor Presidente da ALESP, sugerindo a realização de uma audiência
pública com os membros da Frente Parlamentar Mista pela Internet Livre e Sem Limites com integrantes da ALESP, com a sociedade civil e com órgãos de defesa do
consumidor, para debater o tema da internet.
 



Item 8 - Ofício M. 83/16, da Câmara Municipal de Campinas, que encaminha cópia da Moção nº 83/2016, de autoria dos Vereadores Carlão do PT e Paulo Bufalo,
apelando ao Governo do Estado para a realização de audiência pública destinada a tratar sobre o projeto executivo das obras das marginais da Rodovia Santos Dumont,
em Campinas.


