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3ª Reunião Ordinária 24 de Maio de 2017 às 11:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado João Caramez

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
0112/2003

Juntado os PLs:
177/2017,
351/2012

Deputada Célia
Leão

Dispõe sobre a concessão de passe livre, às
pessoas portadoras de deficiência, no sistema de
transporte coletivo intermunicipal, nos modais
rodoviário, ferroviário e aquaviário.

Deputado Campos
Machado

favorável à emenda de plenário
nº.01

J.Z.P.

2 Projeto de lei
683/2016

Deputado
Sebastião Santos

Obriga as empresas de ônibus intermunicipal do
Estado a fixar placas contendo informação a
respeito dos direitos do usuário em caso de
transbordo de passageiro.

Deputado Roberto
Morais

favorável E.T.,
M.V.,
A.d.P.,
R.M.,
G.G.
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Item 06 - 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. (Vistas: Roberto Massafera).
 
Item 07 - Ofício CN nº 402/2016, dos Deputados Carlos Neder, Coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia - SP 255, Edson Giriboni, Coordenador
da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão - SP 258, Márcio Camargo, Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia
Raposo Tavares - SP 270, e Ricardo Madalena, Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da SP 270 - Raposo Tavares, que requerem que a
Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Transportes e Comunicações, promova, em audiência pública, a discussão sobre as citadas rodovias e a possibilidade
de sua expansão através do atual Programa Estadual de Concessão de Rodovias Paulistas, promovido pelo Poder Executivo. (Vistas: Roberto Massafera)
 
Item 08 - Requerimento da Deputada Márcia Lia solicitando a realização de audiência pública no município de Américo Brasiliense, a fim de debater a implantação de
novas praças de pedágio na região. Caso aprovada a realização da audiência, requer que sejam convidados a participar o Senhor Secretário de Estado de Logística e
Transportes, o Senhor Diretor Geral da Agência de Regulação de Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), o Senhor Diretor do
Departamento de Estradas e Rodagem de Araraquara (DER 4), os senhores prefeitos e presidentes das Câmaras Municipais das cidades da região, assim como as
entidades representantes do comércio e da indústria regionais. (Vistas: José Zico Prado)
 
Item 09 - Requerimento do Deputado Sebastião Santos solicitando a convocação dos responsáveis da empresa concessionária  Rumo ALL para prestar informações
acerca do acidente ocorrido na linha férrea no município de São José do Rio Preto, em 27/03/2017. (Vistas: Milton Vieira)
 
Item 10 - Requerimento do Deputado João Paulo Rillo solicitando a convocação do presidente do Conselho de Administração da empresa Rumo ALL, Senhor Rubens
Ometto Silveira Melo, e do vice-presidente de operações da Malha Norte e Malha Paulista, Senhor Daniel Rockenbach, para prestarem esclarecimentos sobre as
condições da malha paulista, especificamente quanto ao trecho que corta o município de São José do Rio Preto, onde dois descarrilamentos foram registrados nos
últimos quatro anos. (Vistas: José Zico Prado)
 
Item 11 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo solicitando que a Comissão de Transportes oficie ao Secretário de Governo do Estado, Senhor Saulo de Castro



Abreu Filho, a fim de que responda as seguintes questões:
    11.1 - Qual o conteúdo o conteúdo detalhado das ações concretas que serão executadas por sua pasta, a fim de assegurar que os interesses do Estado de São Paulo
sejam considerados no âmbito dos debates para a renovação antecipada do contrato de concessão da malha paulista?
    11.2 - A Secretaria enviou ou enviará contribuição acerca da referida renovação à ANTT? Se sim, qual seu conteúdo detalhado? (Vistas: André do Prado)
 
Item 12 - Requerimento do Deputado José Zico Prado solicitando a convocação do Senhor Luiz Carlos Ciocchi, Presidente da EMAE (Empresa Metropolitana de Águas
e Energia do Estado de São Paulo), com a finalidade de prestar esclarecimentos e informações sobre o serviço de travessia de veículos e pessoas por balsa na ilha do
Bororé. (Vistas: Roberto Massafera).
 
Item 13 - Requerimento do Deputado Paulo Corrêa Jr. solicitando a convocação do Senhor Lourence Casagrande Lourenço, diretor-presidente da DERSA
(Desenvolvimento Rodoviário S/A), a fim de que apresente à Comissão de Transportes e Comunicações documentos referentes aos valores gastos com desapropriações
e aquisições de áreas para a realização das obras da Nova Tamoios.
 
Item 14 - Requerimento do Deputado Léo Oliveira solicitando o envio de ofício ao Senhor Secretário de Logística e Transportes do Estado, a fim de que preste as
seguintes informações sobre a duplicação da Rodovia Arthur Costa Curta: qual o consórcio ganhador da licitação e o valor do investimento, se as obras já foram
iniciadas e se existe a necessidade de obras de adequação complementares, previsão de conclusão para obras e cronograma de execução das mesmas.
 
Para ciência:
 
Item 01 - Ofício n. 629/2017 - GPC/DL, da Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, encaminhando cópia da Moção n. 359/2017, de autoria do vereador José
Antônio Ferreira, que apela por uma intercessão junto às operadoras de telecomunicações a fim de expandir os serviços de banda larga, fixa e móvel, no município de
Santa Bárbara D'Oeste.
 
Item 02 - Ofício n. 101/2017/SCM, da Câmara Municipal de Tapiritiba, encaminhando requerimento do vereador Adilson Sebastião Rodrigues, que solicita informações
e providências quanto ao recape da Rodovia SP-350 / Eduardo Vicente Nasser.


