
 

PAUTA 

PARA A 175ª SESSÃO ORDINÁRIA 

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

Em pauta por 5 (cinco) sessões, para conhecimento, recebimento de emendas e 

estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o artigo 156 e 

o item 2 do parágrafo único do artigo 148 do Regimento Interno. 

1ª Sessão 

1 - Projeto de lei nº 852, de 2016, de autoria do deputado Wellington Moura. Dispõe 

sobre a obrigatoriedade das empresas de venda de ingressos à distância 

disponibilizarem número de telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 

para atendimento aos consumidores no Estado. 

2 - Projeto de lei nº 853, de 2016, de autoria do deputado Cássio Navarro. Dispõe 

sobre a inclusão de curso de culinária saudável aos pais dos alunos matriculados nas 

unidades da rede estadual. 

3 - Projeto de lei nº 854, de 2016, de autoria do deputado Marcos Damasio. Autoriza 

o Governo do Estado a implantar Centros de Alta Resolutividade (CARE) - nos 

moldes do implantado no Hospital Pérola Byington - para o diagnóstico do câncer de 

mama em hospitais regionais estratégicos. 

4 - Projeto de lei nº 855, de 2016, de autoria do deputado Teonilio Barba. Dispõe 

sobre o reajuste automático dos valores repassados às Organizações da Sociedade 

Civil, por meio de termos de colaboração e de fomento, convênio ou outros termos de 

parcerias celebradas com a Administração Pública Estadual. 

2ª Sessão 

1 - Projeto de lei nº 846, de 2016, de autoria do deputado Carlos Giannazi. Dá a 

denominação  de "Professor Nelson José Neri" à Escola Técnica Estadual - ETEC de 

Apiaí, naquele Município. 



2 - Projeto de lei nº 847, de 2016, de autoria do deputado Cezinha de Madureira. 

Autoriza o Poder Executivo a implantar uma unidade do Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN - SP), em Pitangueiras. 

3 - Projeto de lei nº 848, de 2016, de autoria do deputado Edson Giriboni. Dá a 

denominação de "Desembargador Frank Célio Soares Hungria" à ponte sobre o Rio 

Guarapó, localizada no km 136+300m da Rodovia Castelo Branco - SP 280, na divisa 

dos municípios de Cesário Lange e Tatuí. 

4 - Projeto de lei nº 849, de 2016, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary. 

Declara de utilidade púbica a "Associação Beneficente Creche Menino Jesus", em 

Sorocaba. 

5 - Moção nº 74, de 2016, de autoria do deputado Cezinha de Madureira. Apela para 

os Srs. Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

bem como aos líderes partidários e ao Sr. Diretor-Presidente da Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC), para que envidem todos os esforços necessários no sentido 

de que não seja dada eficácia à resolução que instituiu as Emendas 04 e 06 ao 

Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC - 61), que regula a concessão e 

revalidação das licenças, habilitações e certificados para pilotos. 

 

3ª Sessão 

1 - Projeto de resolução nº 14, de 2016, de autoria do deputado Jorge Caruso e outros. 

Altera dispositivos da Resolução nº 576, de 1970, com suas alterações posteriores, 

que dispõe sobre o Regimento Interno da ALESP. 

2 - Projeto de lei nº 842, de 2016, de autoria da deputada Célia Leão. Dispõe sobre a 

inclusão da expressão "portador de epilepsia" ou "alérgico" na Carteira de Identidade 

e na Carteira Nacional de Habilitação. 

3 - Projeto de lei nº 843, de 2016, de autoria do deputado Paulo Correa Jr. Autoriza o 

Poder Executivo a criar o "Programa Impulso" para a Região Metropolitana da  

Baixada Santista e na Região do Vale do Ribeira. 

4 - Projeto de lei nº 844, de 2016, de autoria do deputado Fernando Cury. Declara de 

utilidade pública a "Casa Espírita Allan Kardec", em Botucatu. 

5 - Projeto de lei nº 845, de 2016, de autoria da deputada Rita Passos. Torna 

obrigatório as empresas de ônibus intermunicipais a oferecerem curso de prestação de 

primeiros socorros a todos os motoristas e cobradores. 



6 - Moção nº 73, de 2016, de autoria do deputado Léo Oliveira. Apela para Sua 

Excelência Reverendíssima Dom Paulo Roberto Beloto, Bispo da Diocese de Franca, 

para que em uma soma de esforços adote medidas cabíveis, urgentes e necessárias 

com vistas à suspensão ou ao adiamento dos procedimentos relativos à transferência 

do Padre Vilmar Volpato. 

4ª Sessão 

1 - Projeto de lei nº 840, de 2016, de autoria da deputada Leci Brandão. Determina o 

cancelamento automático da prestação de serviços de passe livre em pedágios e 

estacionamentos, de televisão por assinatura, de telefonia móvel e de serviços de 

internet nos casos de inatividade do uso por período superior a noventa dias. 

2 - Projeto de lei nº 841, de 2016, de autoria do deputado Pedro Tobias. Dá a 

denominação de "Antonio Simões Fontes" ao viaduto localizado no km 273+500m da 

Rodovia João Baptista Cabral Rennó - SP 225, em Cabrália Paulista. 

5ª Sessão 

1 - Projeto de lei Complementar nº 43, de 2016, de autoria do deputado Ed Thomas. 

Inclui os parágrafos 6º, 7º e 8º, no artigo 1º da Lei nº 3.201, de 1981, que "dispõe 

sobre a parcela, pertencente aos municípios, do produto da arrecadação do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS". 

2 - Projeto de lei nº 839, de 2016, de autoria do deputado Rodrigo Moraes. Dispõe 

sobre reconhecimento e titulação de "Notório Saber" para os cargos de professores no 

Estado. 

Em pauta por 3 (três) sessões, para conhecimento e recebimento de emendas e 

estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o item 1 do 

parágrafo único do artigo 148 do Regimento Interno (Prioridade). 

1 - Projeto de lei 850, de 2016, de autoria da Mesa. Prorroga, para o exercício 

financeiro de 2017, os efeitos da Lei nº 15.685, de 2015, que dispõe sobre o subsídio 

do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado. 

2 - Projeto de lei 851, de 2016, de autoria da Mesa. Prorroga, para o exercício 

financeiro de 2017, os efeitos da Lei nº 16.090, de 2016, que fixa o subsídio dos 

Deputados Estaduais. 

Em pauta por 3 (três) sessões, para conhecimento e recebimento de recursos das 

Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o § 1º do artigo 33 do 

Regimento Interno (Pauta para Recursos). 



2ª Sessão 

Projeto de lei nº 659, de 2016, de autoria do deputado Caio França. Declara de 

utilidade pública a "Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto", em Santos. 

3ª Sessão 

1 - Projeto de lei nº 125, de 2015, de autoria do deputado Itamar Borges. Dá a 

denominação de "Wilson Zangerolami" ao viaduto localizado no km 154+860 metros 

da Rodovia Assis Chateaubriand - SP 425, em Olímpia. 

2 - Projeto de lei nº 141, de 2015, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a 

denominação de "Benedito Francisco dos Santos - Ditão" à ponte localizada no km 

135 + 720m da SP 373 (Rodovia Genoveva Lima de Carvalho Dias), em Jaborandi. 

3 - Projeto de lei nº 812, de 2015, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a 

denominação de "Claudio Pereira da Silva" à passarela localizada no km 564 da 

Rodovia Raposo Tavares - SP 270, em Presidente Prudente. 

4 - Projeto de lei nº 1531, de 2015, de autoria da deputada Analice Fernandes. Dá a 

denominação de "Koei Arakaki" ao viaduto localizado no km 562+627m da Rodovia 

SP 320, em Fernandópolis. 

5 - Projeto de lei nº 1573, de 2015, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a 

denominação de "Ricieri Gasparin" ao Dispositivo SPD localizado no km 586 da 

Rodovia Raposo Tavares - SP 270, em Presidente Bernardes. 

6 - Projeto de lei nº 1575, de 2015, de autoria do deputado Carlão Pignatari. Dá a 

denominação de "José Cordeiro" ao dispositivo de retorno localizado no km 467 da 

Rodovia Euclides da Cunha - SP 320, em Bálsamo. 

7 - Projeto de lei nº 1587, de 2015, de autoria do deputado Hélio Nishimoto. Dá a 

denominação de "Vereador Washington de Salles Fonseca" à passarela localizada no 

km 45 da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna. 

8 - Projeto de lei nº 1593, de 2015, de autoria do deputado Hélio Nishimoto. Dá a 

denominação de "Servidor José Amâncio Diniz - Zé Feitor", à passagem inferior 

localizada no km 32+500m da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna. 

9 - Projeto de lei nº 1601, de 2015, de autoria do deputado Davi Zaia. Dá a 

denominação de "Governador Orestes Quércia" ao dispositivo de acesso e retorno 

localizado no km 18 da Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira - SP 083, em 

Campinas. 



10 - Projeto de lei nº 1626, de 2015, de autoria do deputado André Soares. Dá a 

denominação de "Enéas Tognini - Vila Mariana" à atual Estação Vila Mariana da 

Companhia do Metropolitano - METRÔ, Linha 1 Azul. 

11 - Moção nº 52, de 2016, de autoria do deputado Marcos Damasio. Apela para o Sr. 

Presidente da República, a fim de que determine as providências necessárias aos 

órgãos competentes para adoção das medidas necessárias para que todos os trechos 

iniciais das rodovias recebam sinalização, alertando o motorista para a 

obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o dia, conforme disposto na Lei 

13.290/2016. 


