
PAUTA 
PARA A 40ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 08 DE ABRIL DE 2013
 
Em pauta por 5 (cinco) sessões, para conhecimento, recebimento de
emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo
com o artigo 156 e o item 2 do parágrafo único do artigo 148 do Regimento
Interno.

1ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 186, de 2013, de autoria do deputado Jooji Hato. Institui o
"Dia Estadual do Mahikari".
 
2 - Projeto de lei nº 187, de 2013, de autoria da deputada Beth Sahão. Dispõe
sobre o oferecimento na rede pública de saúde do Estado dos exames e
avaliação para diagnóstico precoce do autismo.
 
3 - Projeto de lei nº 188, de 2013, de autoria do deputado Gerson Bittencourt.
Cria o Sistema de Monitoramento Integrado de Informações e de Controle de
Fluxos nas rodovias do Estado.
 
4 - Projeto de lei nº 189, de 2013, de autoria da deputada Analice Fernandes.
Dá a denominação de "Salustiano Pupim" ao viaduto localizado no km 578 da
Rodovia Euclides da Cunha - SP 320, em Estrela D'Oeste.
 
5 - Projeto de lei nº 190, de 2013, de autoria do deputado Alex Manente.
Institui o "Programa de Conscientização e Distribuição de Sementes de
Crotalária para o Combate à Dengue" no Estado.
 
6 - Projeto de lei nº 191, de 2013, de autoria do deputado Dilmo dos Santos.
Institui a "Semana da Cultura Evangélica".
 
7 - Projeto de lei nº 192, de 2013, de autoria do deputado Marcos Neves.
Institui o "Dia do Nascituro".



2ª Sessão

Projeto de lei Complementar nº 9, de 2013, de autoria do Tribunal de Justiça.
Altera a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 183, de 2013, de autoria da deputada Beth Sahão. Institui o
"Dia Estadual de Respeito aos Ciclistas".
 
2 - Projeto de lei nº 184, de 2013, de autoria do deputado Mauro Bragato.
Declara de utilidade pública a "Associação de Pais e Amigos do Centro
Cultural Irmãos Quagliato - APACCIQ", em Ourinhos.
 
3 - Projeto de lei nº 185, de 2013, de autoria do deputado Itamar Borges.
Declara de utilidade pública a "Missão Salesiana de Mato Grosso - MSMT -
UniSalesiano Lins", naquele Município.
 
4 - Moção nº 21, de 2013, de autoria do deputado José Bittencourt. Apela para a
Sra. Presidenta da República a fim de que determine ao Banco Central do
Brasil (BACEN) a adoção das medidas cabíveis no sentido de que a
fiscalização das instituições financeiras seja ainda mais aperfeiçoada,
especificamente em decorrência da cobrança de tarifas indevidas referentes à
prestação de serviços de cartão de crédito.

4ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 181, de 2013, de autoria do deputado Itamar Borges.
Declara de utilidade pública a "Missão Salesiana de Mato Grosso - MSMT -
UniSalesiano Araçatuba", em Araçatuba.
 
2 - Projeto de lei nº 182, de 2013, de autoria do deputado Itamar Borges.
Declara de utilidade pública a "Missão Salesiana de Mato Grosso - MSMT -
Salesiano Dom Lasagna", em Araçatuba.
 
3 - Moção nº 19, de 2013, de autoria do deputado Itamar Borges. Apela para os
Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como
para os líderes partidários, a fim de que encaminhem às Comissões de
Educação e Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e do Senado o
nosso pleito para permitir a opção das cooperativas educacionais ao sistema de
tributação do Simples Nacional (LC 123/2006).



 
4 - Moção nº 20, de 2013, de autoria do deputado Itamar Borges. Apela para a
Sra. Presidenta da República a fim de que determine ao Ministro da Fazenda,
ao Ministro da Educação e ao Ministro da Previdência Social que façam
gestões junto ao Congresso Nacional para permitir a opção das cooperativas
educacionais ao sistema de tributação do Simples Nacional (LC 123/2006).

5ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 174, de 2013, de autoria da deputada Célia Leão. Dispõe
sobre a obrigatoriedade das Operadoras de Planos Privados de Assistência à
Saúde de fornecer aos beneficiários resposta, por escrito e em prazo
determinado, às solicitações de autorização de procedimento.
 
2 - Projeto de lei nº 175, de 2013, de autoria do deputado Jorge Caruso. Dispõe
sobre a obrigatoriedade em manter-se no mínimo um vagão em cada
composição de trem ou metrô para uso exclusivo de mulheres, em todo o
Estado.
 
3 - Projeto de lei nº 176, de 2013, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Declara de utilidade pública a "Associação Beneficente Lar Mãe da
Providência - Santa Maria Maior", em São Roque.
 
4 - Projeto de lei nº 177, de 2013, de autoria da deputada Rita Passos. Classifica
como Estância Turística o Município de Torre de Pedra.
 
5 - Projeto de lei nº 178, de 2013, de autoria da deputada Rita Passos. Classifica
como Estância Turística o Município de Pardinho.
 
6 - Projeto de lei nº 179, de 2013, de autoria da deputada Rita Passos. Classifica
como Estância Turística o Município de Cerquilho.
 
7 - Projeto de lei nº 180, de 2013, de autoria da deputada Rita Passos. Classifica
como Estância Turística o Município de Itatinga.
 
Em pauta por 2 (duas) sessões, para conhecimento, recebimento de
emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo
com o § 1º do artigo 151 do Regimento Interno (Redação).

1ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 59, de 2006, de autoria do deputado Geraldo Vinholi. Inclui
o filtro solar na lista de medicamentos distribuídos pelo programa Dose Certa.



Parecer nº 382, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação.
 
2 - Projeto de lei nº 480, de 2007, de autoria do deputado Baleia Rossi. Cassa a
eficácia da  inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, dos
estabelecimentos que comercializarem bebidas alcoólicas e anfetaminas
inibidoras de sono nas Rodovias do Estado, sem prescrição médica.  Parecer nº
383, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação.
 
3 - Projeto de lei nº 573, de 2008, de autoria do deputado João Caramez.
Autoriza o Poder Executivo a instituir o "Programa Tributo Cidadão (PTC)",
com o objetivo de angariar recursos destinados a programas sociais e/ou ações
emergenciais nas áreas da saúde, da agricultura e da segurança pública.  Parecer
nº 384, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação.
 
4 - Projeto de lei nº 241, de 2010, de autoria do deputado Luis Carlos Gondim.
Dispõe sobre criação de sistemas de coleta locais com recipientes para
recolhimento, transporte, depósito, armazenagem e destino final de pilhas
comuns e alcalinas e baterias usadas. Parecer nº 391, de 2013, da Comissão de
Justiça e Redação
 
5 - Projeto de lei nº 300, de 2010, de autoria do deputado José Bruno. Institui o
"Dia Estadual do Combate à Pedofilia e o Abuso Sexual Infantojuvenil" no
Estado de São Paulo. Parecer nº 392, de 2013, da Comissão de Justiça e
Redação
 
6 - Projeto de lei nº 407, de 2010, de autoria do deputado Roberto Morais.
Autoriza o Poder Executivo a criar mecanismos de incentivo a captação da
água de chuva. Parecer nº 393, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação
 
7 - Projeto de lei nº 607, de 2010, de autoria do deputado Vinícius Camarinha.
Institui o "Programa Telhado Verde - PTV", a ser implantado pela Secretaria do
Meio Ambiente, no Estado. Parecer nº 394, de 2013, da Comissão de Justiça e
Redação
 
8 - Projeto de lei nº 493, de 2011, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a
denominação de "Gaspar Teodoro" à passarela localizada no km 403,2 da
Rodovia Cândido Portinari - SP 334 em Franca.  Parecer nº 385, de 2013, da
Comissão de Justiça e Redação.
 
9 - Projeto de lei nº 533, de 2011, de autoria do deputado Pedro Tobias. Dá a
denominação de "Maria Helena Santos Miranda" ao viaduto localizado no km
420 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - SP 294, em Garça.



Parecer nº 386, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação.
 
10 - Projeto de lei nº 741, de 2011, de autoria do deputado Rodrigo Moraes.
Institui a Campanha Educativa Permanente "Lazer com Responsabilidade", na
rede estadual de ensino Fundamental II e Médio. Parecer nº 387, de 2013, da
Comissão de Justiça e Redação
 
11 - Projeto de lei nº 1081, de 2011, de autoria do deputado Ary Fossen. Dá a
denominação de "Trevo Villa Verde" ao trevo situado no km 41 da Rodovia
Presidente Tancredo de Almeida Neves - SP 332, em Franco da Rocha. Parecer
nº 388, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação
 
12 - Projeto de lei nº 1211, de 2011, de autoria do deputado Pedro Tobias. Dá a
denominação de "Prof. Henrique Rocha de Andrade" à Escola Estadual
Residencial Nova Bauru, localizada no Conjunto Habitacional Nova Bauru, em
Bauru. Parecer nº 389, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação
 
13 - Projeto de lei nº 1215, de 2011, de autoria do deputado José Bittencourt.
Institui o "Dia das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos no
Estado". Parecer nº 395, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação
 
14 - Projeto de lei nº 148, de 2012, de autoria do deputado Baleia Rossi. Dá a
denominação de "Waldemar de Freitas Assunção" ao viaduto localizado no km
439+100 da Rodovia Washington Luis - SP 310, em São José do Rio Preto.
Parecer nº 372, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação.
 
15 - Projeto de lei nº 163, de 2012, de autoria do deputado Geraldo Vinholi. Dá
a denominação de "Soledade Bonini" ao viaduto localizado no cruzamento das
Rodovias Marechal Rondon - SP 300 (km 492) e Assis Chateaubriand - SP 425
(km 294), em Penápolis. Parecer nº 373, de 2013, da Comissão de Justiça e
Redação.
 
16 - Projeto de lei nº 174, de 2012, de autoria do deputado Fernando Capez. Dá
a denominação de "Prof. Dr. Aldo Castaldi" à passarela localizada no km
270+300 m, sentido oeste, da Rodovia Marechal Rondon, em São Manuel.
Parecer nº 374, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação.
 
17 - Projeto de lei nº 392, de 2012, de autoria do deputado Gilson de Souza. Dá
a denominação de "Augusto Ataliba Lamesa" à passarela situada no km
182+780 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - SP 225, em
Jaú. Parecer nº 375, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação.



 
18 - Projeto de lei nº 398, de 2012, de autoria da deputada Célia Leão. Dá a
denominação de "Luiz Geraldo Zanco" ao retorno localizado no km 181+230m
da Rodovia SP 340, em Estiva Gerbi. Parecer nº 376, de 2013, da Comissão de
Justiça e Redação.
 
19 - Projeto de lei nº 592, de 2012, de autoria da deputada Célia Leão. Institui o
"Dia do Profissional de Eventos". Parecer nº 378, de 2013, da Comissão de
Justiça e Redação.
 
20 - Moção nº 65, de 2011, de autoria do deputado José Bittencourt. Apela para
os Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como
para os líderes partidários, a fim de que empreendam esforços para a aprovação
da PEC 446 de 2011, denominada PEC 300, que institui um piso salarial para
os servidores policiais.  Parecer nº 397, de 2013, da Comissão de Justiça e
Redação.
 
21 - Moção nº 94, de 2011, de autoria do deputado Welson Gasparini. Apela
para a Sra. Presidenta da República e para os Srs. Presidentes do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados a fim de que determinem providências no
sentido de que seja regulamentado pelo Ministério da Saúde o funcionamento
dos hospitais de retaguarda, facultando-lhes a inscrição no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  Parecer nº 398, de 2013, da Comissão
de Justiça e Redação.
 
22 - Moção nº 8, de 2012, de autoria do deputado José Bittencourt. Apela para a
Sra. Presidente da República e para os Srs. Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados a fim de que aprovem o mais breve possível as PECs
555/2006, que extingue gradativamente a cobrança de contribuição
previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas, e 270/2008,
que volta a garantir ao servidor que aposente-se por invalidez permanente o
direito aos proventos integrais com paridade. Parecer nº 379, de 2013, da
Comissão de Justiça e Redação.
 
23 - Moção nº 19, de 2012, de autoria do deputado José Bittencourt. Apela para
os Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a fim de que
o Projeto de Lei nº 4330, de 2004, que dispõe sobre o contrato de prestação de
serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes, seja analisado
urgentemente, pois da forma como está não se vislumbra segurança alguma nos
contratos de terceirização de serviços, para os dois lados. Parecer nº 380, de
2013, da Comissão de Justiça e Redação.



 
24 - Moção nº 106, de 2012, de autoria do deputado José Bittencourt. Apela
para a Sra. Presidenta da República a fim de acolher esta Petição Popular para
que o número do consumo de álcool por jovens e adolescentes seja
enfraquecido, pois proibindo o estímulo de bebidas alcoólicas, diminuímos a
violência, o suicídio e acidentes de trânsito, e preservamos assim as gerações
futuras. Parecer nº 381, de 2013, da Comissão de Justiça e Redação.
 
Em pauta por 3 (três) sessões, para conhecimento e recebimento de
recursos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o § 1º
do artigo 33 do Regimento Interno (Pauta para Recursos).

1ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 1235, de 2011, de autoria do deputado João Caramez.
Declara de utilidade pública a "Associação Cultural e Educacional Futuro
Melhor", em Barueri.
 
2 - Projeto de lei nº 504, de 2012, de autoria do deputado Gerson Bittencourt.
Declara de utilidade pública a "RUMO - Educação para a Cidadania", em
Campinas.
 
3 - Projeto de lei nº 594, de 2012, de autoria do deputado Aldo Demarchi.
Declara de utilidade pública a "Associação Vida Bem Vivida - AVBV", em
Monte Azul Paulista.


