
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

1ª Reunião Extraordinária 09 de Agosto de 2018 às 11:30 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado José Zico Prado

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
335/2013

Juntado o Projeto
de lei 381/2016

Deputado
Fernando Capez

Assegura tratamento prioritário no embarque de
veículos nos serviços de travessia marítima por
balsas, aos Juízes de direito, desembargadores,
membros do Ministério Público, defensores
públicos, procuradores do Estado, procuradores
Autárquicos e delegados de polícia, notadamente
por ocasião de seu correspondente embarque.

Deputado Carlão
Pignatari

favorável à aprovação do Projeto de
Lei n° 335, de 2013, na forma do

substitutivo ora proposto, e
contrário tanto à emenda

apresentada pela Relatora Especial,
em substituição à Comissão de

Constituição, Justiça e Redação,
quanto ao Projeto de Lei n.º 381, de

2016.

C.S.,
E.T.

2 Projeto de lei
3/2017

Deputado Edson
Giriboni

Dispõe sobre o horário de funcionamento dos
radares nas vias urbanas e rodovias do Estado.

Deputado Léo
Oliveira

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição, Justiça e
Redação

C.S.

3 Projeto de lei
861/2017

Deputado Junior
Aprillanti

Autoriza o Poder Executivo a credenciar pessoa
natural ou jurídica de direito privado para o
exercício dos serviços de remoção, depósito e
guarda de veículo automotor apreendido por
descumprimento das normais de trânsito e
transporte.

Deputado Chico
Sardelli

favorável



4 Projeto de lei
1055/2017

Deputado Luiz
Fernando T.

Ferreira

Fixa validade das credenciais expedidas pelos
órgãos ou entidades executivas Municipais de
trânsito para estacionamento em vagas reservadas
para veículos que transportem pessoas portadoras
de deficiência e com dificuldade de locomoção,
em todo o Estado.

Deputado Edmir
Chedid

favorável, na forma do substitutivo
ora apresentado

E.T.

5 Projeto de lei
1115/2017

Deputado Márcio
Camargo

Autoriza o Poder Executivo a isentar do
pagamento do pedágio no km 46+300 da Rodovia
Raposo Tavares - SP 270, aos moradores dos
bairros Juca Rocha, Caeté, Carmo, Jardim
Camargo, Pilão Dàgua, Horizonte Verde I, II e
III, Vila Lino e Pesqueiro Taipa de Pedra, em São
Roque.

Deputado Milton
Vieira

favorável



COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Extraordinária 09 de Agosto de 2018 às 11:30 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado José Zico Prado

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

6 Projeto de lei
544/2015

Deputado
Roberto

Massafera

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Prefeito
Belmiro Joveliano" ao viaduto localizado entre os
kms 318 e 319 da Rodovia Brigadeiro Faria
Lima, SP 326, em Santa Ernestina.

Deputado Aldo
Demarchi

favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo proposto pela
Comissão de Constituição, Justiça e

Redação

7 Projeto de lei
1586/2015

Deputado Hélio
Nishimoto

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Atleta
Hélio de Paula - Zulu" à passarela localizada no
km 28 da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna.

Deputado Milton
Vieira

favorável à aprovação do Projeto,
na forma do Substitutivo proposto

pela Comissão de Constituição,
Justiça e Redação

8 Projeto de lei
104/2016

Deputado Mauro
Bragato

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Rômulo
Neves Baptista" ao acesso localizado no km 586
da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, em
Presidente Bernardes.

Deputado Carlão
Pignatari

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo ora proposto

R.M.

9 Projeto de lei
525/2016

Deputado
Roberto Engler

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Doutor
Wiliam Wanderley Jorge" ao dispositivo de
acesso e retorno com viaduto localizado no km
414+390m da SP 334 Rodovia Cândido Portinari,
em Cristais Paulista.

Deputado Carlão
Pignatari

favorável conclusivamente



10 Projeto de lei
638/2016

Deputado
Welson

Gasparini

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "José
Sebastião Ferreira de Freitas" à rotatória
localizada no Km 5 + 100m da Rodovia SPA
024/333, em Serra Azul.

Deputado Roberto
Morais

favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo apresentado
pela Comissão de Constituição,

Justiça e Redação

11 Projeto de lei
920/2016

Deputado
Roberto Engler

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Imperídio de Queiroz" à passarela localizada no
km 410+200m da Rodovia Cândido Portinari - SP
334, em Cristais Paulista.

Deputado Chico
Sardelli

favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo proposto pela
Comissão de Constituição, Justiça e

Redação

12 Projeto de lei
929/2016

Deputado
Marcos Damasio

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Ruth
Alves Lima" ao trevo localizado no km 138 da
Rodovia Marechal Rondon - SP 300, em Porto
Feliz.

Deputado Enio
Tatto

favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo ora

apresentado

13 Projeto de lei
34/2017

Deputado Marco
Vinholi

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Segundo Tenente Maurilio Figueira Pereira" à
passarela localizada no km 32,8 da Rodovia
Castelo Branco.

Deputado Ricardo
Madalena

favorável conclusivamente ao
projeto, na forma do substitutivo

proposto pela Comissão de
Constituição, Justiça e Redação

14 Projeto de lei
270/2017

Deputado
Rodrigo Moraes

(CONCLUSIVA) Dá a denominação  de "João
Venâncio de Andrade" à Ponte Engenho Velho,
situada sobre o Ribeirão Cabreúva, na SP - 312,
Rodovia dos Romeiros, no km 81 + 460 m, em
Cabreúva.

Deputado Enio
Tatto

favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo apresentado
pela Comissão de Constituição,

Justiça e Redação

15 Projeto de lei
310/2017

Deputado Junior
Aprillanti

(CONCLUSIVA) Altera a Lei nº 13.428, de
2009, denominando o atual Viaduto Claudinê
Barranqueiros, localizado na altura do km 58 da
Rodovia Anhanguera (SP - 330), para Complexo
Viário Claudinê Barranqueiros, em Jundiaí.

Deputado Enio
Tatto

favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo ora

apresentado, e contrário ao
substitutivo proposto pela Comissão
de Constituição, Justiça e Redação.

16 Projeto de lei
312/2017

Deputado
Roberto

Massafera

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Ludovico Altomani" ao viaduto localizado no
km 242 + 800 m da Rodovia Tales de Oliveira -
SP 318, em São Carlos.

Deputado Edmir
Chedid

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição, Justiça e
Redação



17 Projeto de lei
605/2017

Deputado Itamar
Borges

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Flávio
Henrique Rodrigues" ao dispositivo de acesso
SPD 344/563 localizado no km 344 + 300 m da
Rodovia Euphly Jalles - SP 563, em Jales.

Deputado Léo
Oliveira

favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo proposto pela
Comissão de Constituição, Justiça e

Redação

18 Projeto de lei
14/2018

Deputado Itamar
Borges

(CONCLUSIVA) Dá denominação a trechos da
Rodovia - SP 595, ficando revogada a Lei nº
16.465, de 2017.

Deputado Léo
Oliveira

favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo ora

apresentado

PARA DELIBERAÇÃO:
 
Item 19 - Requerimento n. 11/2017, do Deputado Edmir Chedid, solicitando o convite ao Senhor Giovanni Pengue Filho, diretor-geral da Agência Reguladora
deServiços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), a fim de prestar informações sobre: a extinção, por termo contratual, dos contratos de
concessões rodoviárias da 1ª etapa do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias; as hipóteses de prorrogação contratual; eventuais casos de caducidade ou
encampação de contratos vigentes e suas razões (Vistas: Fernando Cury, Carlão Pignatari, Enio Tatto, Roberto Morais, Chico Sardelli).
 
Item 20 - Requerimento n. 08/2018, da Deputada Beth Sahão. Requer, nos termos constitucionais e regimentais, o convite aos Senhores Júlio Fontana Neto, Diretor-
Presidente da Empresa Rumo S.A; Charles Magno Nogueira Beniz, diretor de infraestrutura ferroviária do DNIT; e Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da ANTT,
com a finalidade de apresentarem e discutirem os projetos em curso para a modernização da infraestrutura e da operação das linhas ferroviárias concedidas pelo
Governo Federal para a exploração dos serviços de transporte ferroviário de cargas, que interferem na estrutura urbana dos municípios do Estado de São Paulo,
especialmente o tramo que situado entre Araraquara e São José do Rio Preto.
 
Item 21 - Requerimento n. 12/2018, do Deputado Léo Oliveira. Requer que seja oficiado o Ministério Público do Estado de São Paulo, para que forneça a essa Comissão
de Transportes e Comunicações, cópia do relatório elaborado por aquele órgão, acerca das condições das estradas pedagiadas em todo o estado.
 
Item 22 - Requerimento n. 15/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da AUTOBAN -
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., controlada pela CCR S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do
Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme
noticiado pela imprensa.
 
Item 23 - Requerimento n. 16/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da AUTOVIAS,
concessionária controlada pela ARTERIS S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São
Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 24 - Requerimento n. 17/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da CENTROVIAS,



concessionária controlada pela ARTERIS S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São
Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 25 - Requerimento n. 18/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da CART -
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo
sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 26 - Requerimento n. 19/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da RODOVIA DAS
COLINAS S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as condições das
rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 27 - Requerimento n. 20/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da ECOPISTAS,
concessionária controlada pelo Grupo EcoRodovias, para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de
São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 28 - Requerimento n. 21/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da ECOVIAS,
concessionária controlada pelo Grupo EcoRodovias, para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de
São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 29 - Requerimento n. 22/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da ENTREVIAS,
concessionária controlada pela ARTERIS S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São
Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 30 - Requerimento n. 23/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da INTERVIAS,
concessionária controlada pela ARTERIS S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São
Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 31 - Requerimento n. 24/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da RENOVIAS,
concessionária controlada pela CCR S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo
sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 32 - Requerimento n. 25/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da Concessionária
do Rodoanel Oeste S.A., controlada pela CCR S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de
São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 



Item 33 - Requerimento n. 26/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de
São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 34 - Requerimento n. 27/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., vinculada ao Grupo Odebrecht, para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do
Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme
noticiado pela imprensa.
 
Item 35 - Requerimento n. 28/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da
CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as
condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 36 - Requerimento n. 29/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da SPVIAS -
Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A., controlada pela CCR S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do
Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme
noticiado pela imprensa.
 
Item 37 - Requerimento n. 30/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado
de São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 38 - Requerimento n. 31/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da TEBE -
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São
Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 39 - Requerimento n. 32/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da Concessionária
TRIÂNGULO DO SOL, controlada pela Empresa Leão & Leão Ltda., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério
Público do Estado de São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela
imprensa.
 
Item 40 - Requerimento n. 33/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da Concessionária
VIANORTE - Vianorte S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as
condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 



Item 41 - Requerimento n. 34/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da VIAOESTE -
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo, controlada pela CCR S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do
Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme
noticiado pela imprensa.
 
Item 42 - Requerimento n. 35/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da VIA PAULISTA,
concessionária da Rodovias dos Calçados, para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo
sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
Item 43 - Requerimento n. 36/2018, da Deputada Beth Sahão em conjunto com o Deputado Ênio Tatto. Requer a convocação do Diretor Presidente da VIARONDON
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A., para prestar informações sobre as investigações ora em andamento por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo
sobre as condições das rodovias paulistas sob concessão, face as obrigações contratuais das concessionárias, conforme noticiado pela imprensa.
 
PARA CIÊNCIA:
Item 01 - Ofício n. 19/2018, do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Santos (SINHORES), solicitando informações acerca das medidas em curso
para solucionar o problema da interdição da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, Mogi-Bertioga (SP-098), no trecho entre os quilômetros 69 e 98.
 
Item 02 - Ofício n. 01-92/2018, da Câmara Municipal de Alumínio. Encaminha cópia do requerimento n. 205/2018, de autoria do Vereador Eduardo da Delegacia,
dirigido à concessionária CCR Via Oeste, solicitando informações acerca das condições da passarela 'Credo Negrelli' e das obras no trecho da Rodovia Raposo Tavares
que corta o município de Alumínio.
 
Item 03 - Ofício n. 873/2017, da Câmara Municipal de Sumaré. Encaminha Moção, de autoria do Vereador Willian Souza, apelando pela disponibilização de recursos
orçamentários para efetuar obras de duplicação da Rodovia José Lozano de Araújo (SPA-110/330), entre a Avenida Emílio Bosco e o Campo de Provas da Pirelli.
 
Item 04 - Ofício n. 038/2018 - LCMM, da Câmara Municipal de Monte Mor. Encaminha cópia da Moção n. 06/2018, de autoria dos vereadores da edilidade, apelando
pela duplicação da Rodovia 'Jornalista Francisco Aguirre Proença', SP-101.
 
Item 05 - Ofício da Deputada Beth Sahão informando que recebeu a Moção nº 21/2018, da Câmara Municipal de Bertioga, apelando para que o DER (Departamento de
Estradas e Rodagem, vinculado à Secretaria estadual de Logística e Transportes) cancele a retirada dos comerciantes em trecho da Rodovia Rio Santos. Encaminha
também cópia de um Requerimento de Informação direcionado ao Secretário de Logística e Transportes e um ofício direcionado ao Superintendente do DER tratando do
assunto. A Deputada encaminha os documentos para ciência e providencias que a Comissão entender cabíveis.
 
Item 06 - Ofício n. 98/2018, da Câmara Municipal da Estância Turística de Eldourado. Encaminha cópia do requerimento n. 42/2017, de autoria do Vereador Oziel dos
Santos, que solicita a tomada de medidas cabíveis para a viabilização de obras de construção e recapeamento da Rodovia SP 193 - trecho entre Jacupiranga e Eldourado.
 



Item 07- Ofício n. SUP/SLT - 449-08/05/2018, do Superintendente do DER - Departamento de Estradas de Rodagem em resposta ao Ofício CTC nº 03/2018, que tratou
do Requerimento nº 19/2017, de autoria do Deputado Leo Oliveira, referente a informação acerca da estrada José Riul, que liga Jardinópolis ao Distrito de Jurucê.
 
Item 08 - Ofício n. 433/2018/GP, da Câmara Municipal de Botucatu. Encaminha o requerimento n. 415/2018, que solicita a realização de esforços para elaborar
legislação que conceda isenção de impostos, como IPI e ICMS, aos mototaxistas e moto entregadores, para aquisição de veículos novos destinados ao uso profissional,
tal qual ocorre com os taxistas.
 
Item 09 - Ofício SUP/EXT - 325, da Superintendência do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Encaminha resposta ao requerimento n.15/2017, do Deputado
Aldo Demarchi, sobre melhorias no trevo de acesso da Rodovia SP-310, no Distrito de Ida Iolanda, de modo a contemplar a antiga Estrada Boiadeira.
 
Item 10 - Ofício SLT GS n. 221/2018, do Senhor Secretário de Logística e Transportes. Responde às indagações formuladas pelo Deputado Léo Oliveira, em seu
requerimento n. 001/2017, sobre a duplicação da Rodovia Arthur Costa Curta.
 
Item 11 - Ofício 03-126/2018, da Câmara Municipal de Mairinque. Encaminha Moção de autoria do Vereador Túlio Camargo, que repudia o posicionamento da
ARTESP acerca da duplicação e das melhorias da Rodovia Raposo Tavares, em trecho que corta bairros de Mairinque.
 
Item 12 - Ofício n. 35/2018, da Câmara Municipal de Rio Claro. Solicita da Comissão de Transportes respostas às indagações que apresenta sobre uma rotatória na saída
do perímetro urbano do município.
 
Item 13 - Ofício n. 39/2018, da Câmara Municipal de Rio Claro, que reitera os termos do ofício n. 35/2018, acima.
 
Item 14 - Ofício  SUP/EXT n. 0664/2018, da Superintendência do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Encaminha resposta ao pedido de informações
formulado pelo Deputado Léo Oliveira sobre viaduto existente na Rodovia Abrão Assed, SP-333, altura do km 30, no município de Serra Azul.
 
Item 15 - Ofício n. 26/2018, da Federação dos Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo (FETACESP). Solicita os préstimos do poder legislativo para que decreto
estadual seja editado a fim de autorizar os postos de combustíveis a conceder preferência ao abastecimento de táxis (por ocasião da greve nacional dos caminhoneiros).


