
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

10ª Reunião Ordinária 09 de Junho de 2010 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Edmir Chedid

Item 1 - Requerimento da Comissão de Transportes e Comunicações, que requer, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o Projeto de lei nº
1303/2009, de autoria da Comissão de Transportes e Comunicações, que cria o programa "Estrada Limpa". (Vista: CM, CG, RM, JZP, RN, AM)
 
Item 2 - Requerimento do Deputado José Zico Prado, que solicita à Comissão convidar o Diretor Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São
Paulo - CPTM, Sr. Sérgio Henrique Avelleda, para comparecer perante a Comissão, em data a ser determinada, a fim de prestar esclarecimentos sobre a veiculação pela
imprensa de suposta negligência no trato de gestão pública, com reflexos à segurança e integridade física de usuários do sistema de transporte ferroviário e moradores
lindeiros. (Vista: RN, JZP, AM)
 
Item 3 - Requerimento do Deputado Antonio Mentor, que requer a convocação do Sr. José Jorge Fagali, Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano de São
Paulo - METRÔ, para prestar à Comissão informações sobre a participação e as providências adotadas por aquela Empresa para apuração e esclarecimentos das
suspeitas de fraude em laudos feitos por peritos do Instituto de Criminalística - IC da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e que beneficiaram o
Consórcio Via Amarela, que constrói a Linha 4 - Amarela do Metrô. (Vista: RN, JZP, EC)
 
Item 4 - Ofício GAM 208/2010, do Deputado Antonio Mentor, que solicita à Comissão a confecção e publicação de 3.000 exemplares do Caderno com as Propostas
Aprovadas pela 1ª Conferência Nacional de Comunicação - Etapa Estadual - CONFECOM-SP, bem como, com as Resoluções Aprovadas na Etapa Nacional, a fim de
permitir a todos os cidadãos que se interessam pelo tema das Comunicações no Estado de São Paulo ter conhecimento das importantes conclusões da Conferência.
 
Para ciência:
 
Item 5 - Resposta da Secretaria dos Transportes à Indicação nº 3465/2009, da Comissão de Transportes e Comunicações, que indica ao Sr. Governador providências,
junto ao órgão competente, objetivando encaminhar, através de Mensagem a esta Casa, projeto de lei complementar instituindo o Prêmio de Incentivo à Produtividade e
Qualidade Rodoviária - PIPQR aos servidores pertencentes ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
 
Item 6 - Of. nº 253/2010, da Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal, que encaminha cópia da Moção nº 01/2010, de iniciativa da Vereadora Cristina Brandão
Domingues, em apoio ao Projeto de lei nº 220/2004, de autoria do Deputado Pedro Tobias, que "institui gratuidade de passagem para policiais civis e outros servidores
que especifica, no sistema de transporte coletivo intermunicipal".



 
Item 7 - Ofício 119/2010, da Câmara Municipal de Araçatuba, que encaminha cópia do Requerimento nº 162/2010, de autoria do Vereador Dr. Nava, que consignou
Voto de Protesto pela cobrança de taxa de pedágios e pela aplicação de multas aos veículos-ambulância que se destinam ao transporte de pacientes de baixa renda.
 
Item 8 - Expediente da Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores - FENEAUTO, que informa o lançamento em âmbito nacional do
projeto intitulado de "Projeto de Educação no Trânsito - Autoescola na Escola" e que encaminha a cartilha, a carteira do Agente Mirim e o Certificado, material
pedagógico que será entregue às crianças do ensino fundamental antecedido de uma prospecção didática.
 
Item 9 - Of. nº 714-04/10 CMH, da Câmara Municipal de Hortolândida, que encaminha a Moção nº 056/10, de autoria do Vereador Paulo Pereira Filho, que apela ao
Governo do Estado e a CCR AutoBAn pela construção de retorno no trevo da Rodovia Anhanguera (SP-330) com a Rodovia José Lozano de Araújo (SP-110).
 
Item 10 - Ofício CG 72/2010, da Chefe de Gabinete da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que, acusando o recebimento do Ofício CTC nº 13/2010, informa que
o Sr. Secretário se coloca à inteira disposição desta Casa de Leis para agendamento de uma reunião conforme previsto na Emenda Constitucional nº 27. Em virtude de
convite de igual teor da Comissão de Serviços e Obras Públicas, sugere a realização de reunião conjunta, otimizando assim esforços e tempo.
 
Item 11 - OF/DP/287/2010, do Diretor Presidente da EMTU, que, acusando o recebimento do Ofício CTC nº 28/2010, se coloca à inteira disposição desta Casa de Leis
para o agendamento de uma reunião para prestar contas da gestão e dar transparência às ações da EMTU/SP.
 
Item 12 - OF.P 315, do Diretor Presidente do METRÔ, que, acusando o recebimento do Ofício CTC nº 21/2010, se coloca à disposição desta Comissão para o
agendamento de uma reunião para expor o trabalho, as ações e os investimentos do Metrô.



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

10ª Reunião Ordinária 09 de Junho de 2010 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Edmir Chedid

Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista

13 Projeto de lei
914/2009

Deputado Edmir
Chedid

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "José
Benedito Bonafé" ao trevo de acesso à Rodovia
Nelson Ferreira Pinto - SP 153, localizado no km
39,200 da Rodovia Dr. Oswaldo Cruz - SP 125,
em São Luís do Paraitinga.

Deputado Roberto
Morais

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça

14 Projeto de lei
176/2010

Deputado Mozart
Russomanno

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Sirana
Koukdjian" ao viaduto de acesso localizado
próximo ao km 303 da Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega - SP 055, em Mongaguá.

Deputado Antonio
Mentor

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça


