
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

11ª Reunião Ordinária 10 de Novembro de 2010 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Edmir Chedid

Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista

1 Projeto de lei
296/2009

Deputado Bruno
Covas

Dispõe sobre a concessão de prioridade na
travessia por balsas ou similares, por mar ou rio.

Deputado Rogério
Nogueira

favorável

2 Projeto de lei
719/2009

Deputada Célia
Leão

Obriga as empresas de transporte intermunicipal
de passageiros a inscreverem, nas duas laterais e
na parte dianteira externa dos veículos, o ano de
fabricação dos veículos utilizados para o
transporte.

Deputado Roberto
Morais

favorável ao projeto com a emenda
apresentada pelo Relator Especial

em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça

3 Projeto de lei
1424/2009

Deputado Carlos
Giannazi

Autoriza o Poder Executivo a criar o "Conselho
Estadual  da Aviação Civil" do Estado de São
Paulo.

Deputado João
Caramez

contrário

Para deliberação:
 
Item 4 - Requerimento s/nº do Deputado Edmir Chedid, solicitando à Comissão que encaminhe requerimento ao Sr. Secretário de Transportes Metropolitanos, a fim de
complementar as informações prestadas diante do requerimento nº 441/2009 e da cópia do contrato anteriormente fornecida.
 
Item 5 - Deliberação sobre as emendas coletivas a serem apresentadas por este Órgão Técnico ao Projeto de Lei 711/2010 - Projeto de Lei Orçamentária do Estado para
o exercício de 2011.
 
 
Para ciência:
 
Item 6 - Documento s/nº da Telefônica Telecomunicações de São Paulo S/A, apresentando informações acerca da evolução e da situação atual do grupo com relação a
distribuição geográfica, principais empresas componentes, investimentos da telefonia, contribuição para a universalização da telefonia fixa, geração de empregos,



formação e qualificação de recursos humanos, fundações e indicadores de qualidade dos serviços prestados.
 
Item 7 - Ofício Dir. Sinderesp nº 0021/10, do Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (Sisderesp), informando que a
aprovação da Lei 1080/08 prejudicou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) no que se refere à necessidade de contratar funcionários por meio de concurso
público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, antigos cargos de Trabalhador Braçal e Oficial de Serviços e Manutenção, que são extintos quando vagos,
impedindo o atendimento da demanda de recursos humanos e o cumprimento das metas do órgão. Diante do exposto, solicita que a Comissão manifeste-se junto à Casa
Civil no sentido de alterar o artigo 51, incisos I e II, da referida lei, para que não se aplique ao DER.
 
Item 8 - Ofício nº 1613/2010, da Câmara Municipal de Barretos, encaminhado pela Mesa desta Casa à Comissão, solicitando empenho para a execução da duplicação
dos trechos compreendidos entre Barrretos e Colômbia - da Rodovia Brigadeiro Faria Lima - e entre Guaíra e Olímpia - da Rodovia Assis Chateaubriand-, ou pelo
menos a urgente implantação da terceira faixa, ressaltando-se a ocorrência de inúmeros acidentes e mortes nesses trechos. Demanda também o envio de e-mails aos
Senhores Deputados Estaduais, solicitando-lhes manifestação de apoio à presente proposta junto ao Governo do Estado e às Secretarias competentes.



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

11ª Reunião Ordinária 10 de Novembro de 2010 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Edmir Chedid

Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista

9 Projeto de lei
606/2008

Deputado Waldir
Agnello

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Agenor
Moreira de Souza" à ponte localizada no km 336
da Rodovia Francisco Alves Negrão - SP 258, em
Itararé.

Deputado Rogério
Nogueira

favorável

10 Projeto de lei
883/2009

Deputado
Olímpio Gomes

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "José
Ariovaldo Mambrini" ao trevo localizado no km
401 da Rodovia Cândido Portinari - SP 334, em
Franca.

Deputado Rogério
Nogueira

favorável ao projeto com a emenda
apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça

11 Projeto de lei
1232/2009

Deputado Pedro
Tobias

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Augusto
Pegoraro" ao viaduto de acesso localizado no km
400,5 da Rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros  - SP 294, em Gália.

Deputado Orlando
Morando

favorável ao projeto na forma do
substitutivo e contrário à emenda

apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça


