COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
6ª Reunião Extraordinária 23 de Outubro de 2019 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.
Presidente: Deputado Itamar Borges

Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

1

Projeto de lei
706/2017
Juntado o Projeto
de lei 152/2018

Deputado Gil
Lancaster

Determina que, nas peças publicitárias de
lançamento imobiliário, conste o nome do autor
do projeto arquitetônico e urbanístico.

Deputado
Frederico d'Avila

contrário aos PLs nº 706/2017 e
152/2018

Vista

COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
6ª Reunião Extraordinária 23 de Outubro de 2019 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.
Presidente: Deputado Itamar Borges
Item

Proposição

Autor

OBJETO

Relator

Voto

2

Projeto de lei
611/2019

Deputada Dra.
Damaris Moura

(CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico
do Estado o Tatuí Classic Car, naquele
Município.

Deputado Sergio
Victor

favorável

3

Moção 26/2019

Deputado
Vinícius
Camarinha

(CONCLUSIVA) Apela ao Presidente do
Congresso Nacional, Sr. Davi Alcolumbre, e ao
Presidente do Banco Central do Brasil, Sr.
Roberto Campos Neto, para que determinem a
imediata realização dos estudos técnicos e demais
medidas que se fizerem necessárias, com a devida
urgência, visando a abertura de novas instituições
financeiras com autorização para operar no
mercado financeiro nacional, objetivando uma
maior competitividade no setor, com a
consequente redução dos juros, taxas, e melhorias
dos serviços para a população.

Deputado
Frederico d'Avila

favorável

4

Moção 43/2019

Deputada Erica
Malunguinho

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Secretário de
Infraestrutura e Meio Ambiente a fim de que
determine que o Parque da Água Branca adote as
providências necessárias para a viabilização da
IV Feira Nacional da Reforma Agrária naquele
espaço, conforme os anos anteriores.

Deputado
Frederico d'Avila

contrário

Vista

5

Moção 60/2019

Deputado Marcio ( C O N C L U S I V A ) A p l a u d e o s t r a b a l h o s
da Farmácia
realizados pela Associação Brasileira do
Agronegócio - ABAG e seus diretores,
funcionários e colaboradores, que proliferaram a
expansão do agronegócio em todo o Estado.

Deputado Ed
Thomas

favorável

6

Moção 97/2019

Deputada Valeria (CONCLUSIVA) Aplaude a 26ª Festa do
Bolsonaro
Morango de Monte Alegre do Sul pelo encontro
entre a gastronomia, a agricultura e o turismo,
além das primorosas apresentações que brindaram
o público nos dias do evento, bem como pelos
expressivos resultados alcançados, de capacitação
e desenvolvimento econômico, sendo motivo de
júbilo para os monte-alegrenses e digna de
aplauso de todo povo paulista.

Deputado Conte
Lopes

favorável

Item 7 - Emendas ao Projeto de Lei nº 1112, de 2019 - Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2020.
Item 8 - Requerimento CAE n.º 01/2019, de autoria do Deputado Sebastião Santos, solicitando seja convidado o Exmo. Sr. Júlio Serson, Secretário de Estado de
Relações Internacionais, para que preste esclarecimentos a respeito dos trabalhos executados no presente ano, bem como dos projetos a serem desenvolvidos em prol da
população do Estado de São Paulo. (Vista: Deputados Mauro Bragato, Carla Morando e Rafa Zimbaldi)
Item 9 - Requerimento CAE n.º 02/2019, de autoria do Deputado Paulo Fiorilo, que solicita seja convidado o Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento,
Senhor Gustavo Diniz Junqueira, com o objetivo de prestar informações detalhadas sobre as medidas de reestruturação em curso nessa Secretaria, manifestas nos
Decretos n.º 64.089 e 64.131, de 2019, além de outras alterações que impactam as políticas agropecuárias de Pesquisa, Defesa e Extensão. (Vista: Deputados Mauro
Bragato, Carla Morando e Rafa Zimbaldi)
Item 10 - Requerimento CAE n.º 05/2019, de autoria do Deputado Paulo Fiorillo, que solicita seja convidada a Sra. Juliana Augusto Cardoso, Coordenadora da CDRS Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (antiga CATI), para apresentar dados técnicos de execução dos Programas e Ações da Extensão Rural Paulista,
bem como os primeiros resultados dos Programas e Ações de governo que foram transferidos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para a Secretaria da
Agricultura e Abastecimento, por meio do Decreto n.º 64.131. Solicita que também seja convidado para a reunião o Secretário de Estado da Agricultura e
Abastecimento, Sr. Gustavo Junqueira, responsável pelo órgão que executa essas ações de governo. (Vista: Deputados Mauro Bragato, Carla Morando e Rafa Zimbaldi)
Item 11 - Requerimento CAE n.º 06/2019, de autoria do Deputado Paulo Fiorillo, que solicita seja convidado o Sr. Antônio Batista Filho, Coordenador da APTA Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, para apresentar dados técnicos de execução dos Programas e Ações do governo voltado para a pesquisa agropecuária

e prestar esclarecimentos sobre a situação de cada um dos seis renomados institutos de pesquisa que integram essa Coordenadoria. Solicita que também seja convidado
para a reunião o Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Sr. Gustavo Junqueira, responsável pelo órgão que executa essas ações de governo. (Vista:
Deputados Mauro Bragato, Carla Morando e Rafa Zimbaldi)
Item 12 - Requerimento CAE n.º 07/2019, de autoria do Deputado Paulo Fiorillo, que solicita seja convidado o Sr. Eduardo Soares de Camargo, Coordenador da CDA Coordenadoria de Defesa Agropecuária, para apresentar dados técnicos de execução dos Programas e Ações do governo voltados para a sanidade animal e vegetal;
solicita ainda uma apresentação sobre as alterações decorrentes da Portaria CDA 16 de 22-03-2018 e da Lei n.º 17.054 de 06 de maio de 2019 - Lei paulista dos
agrotóxicos. Solicita que também seja convidado para a reunião o Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Sr. Gustavo Junqueira, responsável pelo órgão
que executa essas ações de governo. (Vista: Deputados Mauro Bragato, Carla Morando e Rafa Zimbaldi)

Para ciência:
- Documento encaminhado pelo Deputado Campos Machado, referente a ofício dos Presidentes da Associação de Bares e Restaurantes - Seccional São Paulo
(ABRASEL), e da Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa (ABGJ), que trata de questões relacionadas à interpretação do SEFAZ/SP sobre recolhimento do
ICMS diferido nas operações com pescados, que deflagrou operação fiscal de todo o setor, e que impacta em bares, restaurantes e similares; sugere ciência aos
integrantes da Comissão para que, caso entendam da pertinência do assunto, possam, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, ouvir o Senhor Secretário
da Fazenda sobre o tema.
- Ofício da Câmara Municipal de Serra Negra, que encaminha Moção de Apelo para que sejam reavaliados e revistos os valores dos recursos financeiros do DADETURDepartamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, ligado à Secretaria de Estado do Turismo, repassados ao Município de Serra Negra - valores muito abaixo
dos disponibilizados em anos anteriores.
- Ofício da Deputada Marcia Lia, encaminhando documentação técnica sobre os riscos ambientais e socioeconômicos dos projetos de lei que visam a proteção de
espécies do tucunaré (Cichla piquiti - Tucunaré azul, Cichla kelberi - Tucunaré amarelo).

