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Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

2 Projeto de lei
1262/2014

Deputado Carlos
Neder

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Estação
Largo da Batata" à Estação Faria Lima da Linha 4
- Amarela da Companhia do Metropolitano de
São Paulo - METRÔ.

Deputada Clélia
Gomes

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo

H.N.,
L.T.

Para deliberação:
Item 3 - Requerimento do Deputado Paulo Corrêa Jr solicitando seja pautado o debate acerca dos recentes acidentes ocorridos na Região Metropolitana da Baixada
Santista, quais sejam: tombamento de quarenta e sete contêineres no mar de Santos, ocorrido no dia 11 de agosto de 2017, bem como vazamento de óleo no lençol
freático do Município de São Vicente, em face do acidente ferroviário ocorrido no dia 18 de agosto de 2017.
 
Item 4 - Requerimento do Deputado Carlos Neder solicitando a aprovação da realização de audiência pública com o tema "Regularização Fundiária", a fim de obter
esclarecimentos sobre os processos referentes aos assentamentos e propostas de desenvolvimento social no Município de Riversul, dando continuidade ao já aprovado
no âmbito desta Comissão com o escopo de incluir no plano de trabalho da mesma a realização de audiências públicas nas regiões administrativas do Estado, requerendo
sejam convidados o Prefeito do Município de Riversul; o Presidente do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP); o Procurador-Geral de Justiça do Estado de
São Paulo; o Reitor da Universidade de São Paulo (USP) e o Diretor Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
 
Item 5 - Requerimento do Deputado José Zico Prado solicitando a convocação do Secretário de Transportes Metropolitanos e Municipais, Sr. Clodoaldo Pelissione, com
a finalidade de prestar informações e esclarecimentos sobre gestão, manutenção e operação do sistema de transporte ferroviário de passageiros na Região Metropolitana
de São Paulo, abordando o impacto econômico-financeiro e a garantia de segurança psíquica e física dos usuários do sistema.
 
Para ciência:
Item 6 - Ofício subscrito pela Presidente da Câmara Municipal da Estância de Ibirá em que a mesma propõe seja oficiado o Governador do Estado de São Paulo para
que o mesmo estude a possibilidade de interceder junto à Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
visando à boa tramitação do Projeto de criação de uma Frente Parlamentar de Apoio às Estâncias Turísticas que tenham na água mineral seu principal atrativo, com a
edição de uma nova legislação com relação à preservação desse precioso bem.  


