
ORDEM DO DIA
PARA A 21ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EM 22 DE AGOSTO DE 2007
 

PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA

1 - Veto - Votação adiada - Projeto de lei  nº 867, de 2005, (Autógrafo nº
26682), vetado totalmente, de autoria  do deputado Conte Lopes. Obriga o uso
de logotipo e telefone nas ambulâncias, com indicação do hospital a que
pertencem ou da empresa prestadora de serviços de remoção hospitalar. Parecer
nº 81, de 2006, de relator especial pela Comissão de Justiça, favorável ao
projeto. (Artigo 28, § 6º da Constituição do Estado).
 
2 - Votação adiada - Projeto de lei  nº 11, de 2006, de autoria  da deputada
Analice Fernandes. Institui o "Dia Estadual do Desbravador da Igreja
Adventista do Sétimo Dia".  Pareceres nºs 723 e 724, de 2006, de relatores
especiais, respectivamente, pelas Comissões de Justiça e de Cultura, favoráveis.
 
3 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 0668, de 2000, de autoria  do
deputado Luis Carlos Gondim. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver
campanha de esterilização de cães e gatos domésticos ou abandonados, como
medida de controle de zoonoses.  Parecer nº 380, de 2002, da Comissão de
Justiça, favorável com emenda. Pareceres nºs 381 e 382, de 2002,
respectivamente, das Comissões de Saúde e de Finanças, favoráveis ao projeto
e à emenda.
 
4 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 0551, de 2003, de autoria  do
deputado Afonso Lobato. Obriga a instalação de hidrômetros individuais para
cada unidade domiciliar ou de consumo. Parecer nº 1229, de 2006, de relator
especial pela Comissão de Justiça, favorável, com emenda. Parecer nº 1230, de
2006, da Comissão de Serviços e Obras, favorável ao projeto e à emenda.
Parecer nº 1231, de 2006, de relator especial pela Comissão de Finanças,
contrário.
 
5 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 0017, de 2004, de autoria  da
deputada Maria Lúcia Amary. Institui o Projeto "Deus na Escola" na rede



pública estadual de ensino fundamental. Com emenda. Pareceres nºs 835 e
1564, de 2004, de relatores especiais, respectivamente, pelas Comissões de
Justiça e de Educação, favoráveis ao projeto e contrários à emenda. Parecer nº
1565, de 2004, de relator especial pela Comissão de Finanças, favorável ao
projeto, com emenda e contrário à emenda de nº 1.
 
6 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 272, de 2005, de autoria  do
deputado Jonas Donizette. Institui devolução proporcional do IPVA pago
relativo a veículo furtado ou roubado. Pareceres nºs 153, 154 e 155, de 2006, de
relatores especiais, respectivamente, pelas Comissões de Justiça, de Transportes
e de Finanças, favoráveis.
 
7 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 679, de 2005, de autoria  do
deputado Celino Cardoso. Estabelece novo prazo para os servidores do
IAMSPE, ativos e inativos, requererem suas inscrições, bem como para
inscreverem seus beneficiários e agregados. Pareceres nºs 279, 280 e 281, de
2006, respectivamente, da Comissão de Justiça e de relatores especiais pelas
Comissões de Promoção Social e de Finanças, favoráveis.
 
8 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 85, de 2006, de autoria  do deputado
João Caramez. Reabre, por 90 (noventa) dias, o prazo estabelecido na Lei nº
10.726, de 2001, que dispõe sobre indenização às pessoas detidas sob a
acusação de terem participado de atividades políticas no período de 31 de
março de 1964 a 15 de agosto de 1979, que tenham ficado sob a
responsabilidade de órgãos públicos do Estado. Parecer nº 1299, de 2007, da
Comissão de Justiça, favorável. Parecer nº 1300, de 2007, de relator especial
pela Comissão de Direitos Humanos, favorável, com emenda. Parecer nº 1301,
de 2007, de relator especial pela Comissão de Finanças, favorável ao projeto,
com emenda, e à emenda da Comissão de Direitos Humanos.
 
9 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 476, de 2006, de autoria  do
deputado Waldir Agnello. Autoriza o Executivo a instalar, nas praças e parques
estaduais, equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de
crianças cadeirantes. Pareceres nºs 1403, 1404 e 1405, de 2007,
respectivamente, das Comissões de Justiça, Promoção Social e de Finanças,
favoráveis.
 
10 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 132, de 2007, de autoria  do
deputado Orlando Morando. Proíbe o uso de telefone celular nas escolas
públicas estaduais. Parecer nº 1406, de 2007, da Comissão de Justiça,
favorável, com emenda. Parecer nº 1407, de 2007, de relator especial pela
Comissão de Educação, favorável, com emenda e contrário à emenda da



Comissão de Justiça.
 
11 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 207, de 2007, de autoria  do
deputado Roque Barbiere. Altera a redação do artigo 5º da Lei nº 10.403, de
1971, que Reorganiza o Conselho Estadual de Educação. Com 2 emendas e 1
substitutivo. Pareceres nºs 1310, 1311 e 1312, de 2007, respectivamente, de
relatores especiais pelas Comissões de Justiça, Educação e de Finanças,
favoráveis ao projeto e contrários às emendas e ao substitutivo.
 
12 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 215, de 2007, de autoria  do
deputado Otoniel Lima. Determina que as empresas de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal e interestadual, prestem informações sobre os
procedimentos de segurança e de emergência em caso de acidentes. Pareceres
nºs 1410 e 1411, de 2007, respectivamente, das Comissões de Justiça e de
Transportes, favoráveis.
 
13 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 459, de 2007, de autoria  do
deputado Bruno Covas. Obriga o Poder Executivo a promover, anualmente, o
evento "Virada Cultural Paulista". Parecer nº 1416, de 2007, do Congresso de
Comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças, favorável, com emenda.
 
14 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 492, de 2007, de autoria  do
deputado Gil Arantes. Declara "Capital do Surfe" o município de Ubatuba.
Pareceres nºs 1417 e 1418, de 2007, respectivamente, de relator especial pela
Comissão de Justiça e da Comissão de Esportes, favoráveis.
 
15 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 124, de 2007, de autoria  do
deputado Davi Zaia. Dá a denominação de "Valdemar Fragnani" ao trevo
localizado no Km 161+200m da Rodovia Washington Luis, SP- 310, em
Cordeirópolis. Parecer nº 1408, de 2007, da Comissão de Justiça, favorável,
com substitutivo. Aprovado pela Comissão de Transportes em seu Parecer nº
1409, de 2007, na forma do substitutivo.
 
16 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 366, de 2007, de autoria  do
deputado Aldo Demarchi. Dá a denominação de "Jorge de Arruda Botelho" ao
viaduto localizado no acesso da Represa do Broa, km 99,100 da Rodovia
Engenheiro Paulo Nilo Romano SP-225, em Itirapina. Parecer nº 1333, de
2007, da Comissão de Justiça, favorável, com substitutivo. Aprovado pela
Comissão de Transportes em seu Parecer nº 1334, de 2007, na forma do
substitutivo.
 



17 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 396, de 2007, de autoria  do
deputado Chico Sardelli. Dá a denominação de "Prof. Antonio Rosas da Silva
Galvão" à Escola Estadual Bairro Ponte Alta, em Guarulhos. Aprovado, com
substitutivo, pelo Congresso de Comissões de Justiça e de Educação em seu
Parecer nº 1414, de 2007.
 
18 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 415, de 2007, de autoria  da
deputada Rita Passos. Dá a denominação de "Engenheiro Herculano de Godoy
Passos" ao contorno viário no município de Itu que interliga as Rodovias Dom
Gabriel Paulino Bueno - SP 300 e Deputado Archimedes Lammoglia - SP 75.
Aprovado pelo Congresso de Comissões de Justiça e de Transportes em seu
Parecer nº 1415, de 2007.
 
19 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 516, de 2007, de autoria  do
deputado Gilson de Souza. Dá a denominação de "Doutor Joaquim Pereira
Ribeiro" ao novo prédio sede do IML - Instituto Médico Legal, em Franca.
Parecer nº 1419, de 2007, de relator especial pela Comissão de Justiça,
favorável. Aprovado pela Comissão de Segurança Pública em seu Parecer nº
1420, de 2007.
 
20 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 587, de 2007, de autoria  do
deputado Ed Thomas. Declara de utilidade pública a "Associação de Apoio ao
Portador de Câncer de Presidente Prudente", naquele município. Aprovado pela
Comissão de Justiça em seu Parecer nº 1421, de 2007.
 
21 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 596, de 2007, de autoria  do
deputado Roberto Massafera. Dá a denominação de "Mathias Aniello Antonio
Filpi" ao viaduto localizado no km 82 da Rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros - SP - 255, que dá acesso ao Condomínio dos Oitis, em Araraquara.
Parecer nº 1422, de 2007, de relator especial pela Comissão de Justiça,
favorável, com substitutivo. Aprovado pela Comissão de Transportes em seu
Parecer nº 1423, de 2007, na forma do substitutivo.
 
22 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 597, de 2007, de autoria  do
deputado Roberto Massafera. Dá a denominação de "Rubens Cruz" ao viaduto
localizado no km 80+800m, cruzamento da Rodovia Comandante João Ribeiro
de Barros - SP-255, com acesso a Araraquara - SP 268/310, naquele Município.
Aprovado pelo Congresso de Comissões de Justiça e de Transportes em seu
Parecer nº 1424, de 2007.
 
23 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 616, de 2007, de autoria  do
deputado João Mellão Neto. Dá a denominação de "Leopoldo Gottardi" ao



trevo localizado no km 452, da Rodovia SP-310, em Mirassol. Aprovado, com
emenda, pelo Congresso de Comissões de Justiça e de Transportes em seu
Parecer nº 1425, de 2007.
 

PROPOSIÇÕES EM REGIME DE TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 0694, de 1995, de autoria  do
deputado Aloisio Vieira. Inclui no calendário turístico a "Festa do Tropeiro",
em Silveiras.  Pareceres nºs 956 e 957, de 1996, respectivamente das
Comissões de Justiça e de Esportes, favoráveis.
 
2 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 0801, de 1997, de autoria  do
deputado Paschoal Thomeu. Dispõe sobre a obrigatoriedade da introdução da
disciplina Ecologia no currículo do ensino fundamental e médio, da rede
escolar do Estado.  Parecer nº 176, de 1998, da Comissão de Justiça, favorável.
Parecer nº 177, de 1999, de relator especial pela Comissão de Educação,
favorável, com substitutivo. Em anexo os projetos de lei nºs 920, de 2003, do
deputado José Bittencourt; 218, de 2004, do deputado Gilson de Souza e 379,
de 2004, do deputado Orlando Morando.
 
3 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 0888, de 2003, de autoria  do
deputado José Bittencourt. Torna obrigatória a exibição de filme publicitário,
esclarecendo as conseqüências do uso de drogas, antes das sessões principais,
nos cinemas do Estado. Parecer nº 1619, de 2006, da Comissão de Justiça,
favorável, com emenda. Parecer nº 1621, de 2006, da Comissão de Saúde,
favorável ao projeto e à emenda. Em anexo o Projeto de lei nº 961, de 2003.
 
4 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 552, de 2005, de autoria  da
deputada Analice Fernandes. Institui o "Dia do Pastor Adventista". Pareceres
nºs 912 e 913, de 2006, respectivamente, das Comissões de Justiça e de
Cultura, favoráveis.
 
5 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 60, de 2006, de autoria  das
deputadas Célia Leão e Rosmary Corrêa. Institui o "Dia Estadual do Rotaract".
Pareceres nºs 1200 e 1201, de 2006, respectivamente, das Comissões de Justiça
e de Cultura, favoráveis. Em anexo o Projeto de lei nº 597, de 2006.
 
6 - Votação "ad referendum" - Projeto de lei  nº 0690, de 2003, de autoria  do
deputado Roberto Engler. Dá a denominação de "Professor Agostinho Lima de
Vilhena" à Escola Estadual Jardim Noêmia, em Franca. Parecer nº 709, de
2007, de relator especial pela Comissão de Justiça, favorável. Aprovado pela



Comissão de Educação em seu Parecer nº 710, de 2007.
 


