
PAUTA
PARA A 31ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 26 DE MARÇO DE 2008
 
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 Complementar nº 11, de 2008, de autoria do Sr. Governador.
Altera dispositivos das Leis Complementares nºs 689 e 696, de 1992, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 1.020, de 2007, com o objetivo de
aperfeiçoar a legislação que instituiu o Adicional de Local de Exercício.
 
2 - Projeto de lei Complementar nº 12, de 2008, de autoria do Sr. Governador.
Institui no Quadro da Defensoria Pública do Estado as classes de apoio que
especifica.
 
3 - Projeto de lei nº 173, de 2008, de autoria do deputado Antonio Carlos.
Assegura aos servidores da Administração Pública Estadual Direta e Indireta
que passaram à inatividade por problemas de saúde o fornecimento de cesta de
medicamentos compatível e necessária para a manutenção do tratamento
médico-clínico.
 
4 - Projeto de lei nº 174, de 2008, de autoria da deputada Rita Passos. Institui o
"Dia Estadual do Plantio de Árvores Nativas".
 
5 - Projeto de lei nº 175, de 2008, de autoria do deputado Roberto Massafera.
Dá a denominação de "Julio Ruscito" ao viaduto localizado no km 244 da
Rodovia Washington Luis - SP-310, acesso ao Jardim Cruzado, em Ibaté.
 
6 - Projeto de lei nº 176, de 2008, de autoria do deputado Fernando Capez.
Institui o Programa de Compensação de Carbono para neutralizar as emissões
de Gases de Efeito Estufa geradas por todos os órgãos integrantes da
Administração Direta e Indireta e dos demais Poderes do Estado.



 
7 - Projeto de lei nº 177, de 2008, de autoria do deputado Luis Carlos Gondim.
Declara de utilidade pública a "Associação de Produtores Rurais da Água
Choca", em Pereiras.
 
8 - Projeto de lei nº 178, de 2008, de autoria da deputada Rita Passos. Dá a
denominação de "Dom Amaury Castanho" à Faculdade de Tecnologia de Itu,
Unidade de Ensino Tecnológico do Centro Estadual de Educação Tecnológica
"Paula Souza" - CEETEPS, em Itu.
 
9 - Projeto de lei nº 179, de 2008, de autoria da deputada Maria Lúcia Prandi.
Autoriza o Poder Executivo a instalar o Restaurante Popular Bom Prato na
Zona Noroeste de Santos.
 
10 - Moção nº 14, de 2008, de autoria do deputado Bruno Covas. Apela para o
Sr. Presidente da República a fim de que o Estado Brasileiro diligencie junto à
Organização das Nações Unidas, ao Governo Chinês e a outras organizações
internacionais no sentido de que cessem os atos de violência e repressão
praticados contra tibetanos e se inicie um processo de diálogo com seus líderes
para solução pacífica da questão do Tibete.
 
11 - Moção nº 15, de 2008, de autoria da deputada Ana Perugini e outros. Apela
para os Srs. Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania e para os Ministros
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para que seja
encontrada uma solução jurídica que privilegie a legalidade e garanta a inclusão
dos funcionários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo -
ITESP, como legítima parte interessada no processo nº 312.827.5/-07.

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 171, de 2008, de autoria do deputado Afonso Lobato e
outros. Altera a Lei nº 6.374, de 1989, objetivando a isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente no consumo de energia elétrica das Santas Casas de Misericórdia.
 
2 - Projeto de lei nº 172, de 2008, de autoria do Sr. Governador.  Autoriza o
Poder Executivo  a doar o acervo dos museus estaduais aos municípios onde se
localizem os respectivos equipamentos culturais.
 
3 - Moção nº 12, de 2008, de autoria do deputado Afonso Lobato e outros.
Apela para os Srs. Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara



dos Deputados e para os líderes partidários das Casas do Congresso Nacional a
fim de que empreendam os esforços necessários à concessão, em nível
nacional, de isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no consumo de energia
elétrica das Santas Casas de Misericórdias.
 
4 - Moção nº 13, de 2008, de autoria do deputado Mauro Bragato. Apela para o
Sr. Presidente da República no sentido de que adote as necessárias providências
para construção de viaduto na BR-153, Rodovia Transbrasiliana, no
cruzamento com a SP-270, Rodovia Raposo Tavares, no município de
Ourinhos, próximo à fronteira do Estado de São Paulo com o Estado do Paraná.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 168, de 2008, de autoria do deputado Bruno Covas. Dá a
denominação de "Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista Rubens Lara" à
Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista.
 
2 - Projeto de lei nº 169, de 2008, de autoria do deputado Celso Giglio. Dá a
denominação de "Prefeito Olímpio Andrade" ao trevo localizado no km 99 da
Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), em Boituva.
 
3 - Projeto de lei nº 170, de 2008, de autoria do deputado Celso Giglio. Dá a
denominação de "Aymoré de Mello Dias" ao trevo localizado no km 22 da
Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), em Barueri.
 
4 - Projeto de decreto legislativo nº 11, de 2008, de autoria do deputado
Campos Machado e outros. Susta os Decretos nºs 52.801, 52.785, 52.723,
52.714,52.709,  52.708, 52.696 e 52.695, de 2008, de declaração de utilidade
pública.
 
5 - Moção nº 10, de 2008, de autoria do deputado Celso Giglio. Apela para o
Sr. Presidente da República a fim de que resulte dos processos de negociação
coletiva uma carreira justa e eqüitativa para todos os servidores do Ministério
da Saúde.
 
6 - Moção nº 11, de 2008, de autoria do deputado Chico Sardelli. Apela para os
Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e para os Srs.
Líderes Partidários no sentido de aprovarem emenda ao texto da Medida
Provisória nº 416, de 2008, visando a inclusão dos Guardas Municipais no
Programa Bolsa Formação.



4ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 161, de 2008, de autoria do deputado Said Mourad. Proíbe
em todo o Estado a fabricação e comercialização de incenso que contenha na
composição benzeno, formol, tolueno, estireno,  acetadehido e monóxido de
carbono em quantidades que causem dano à saúde.
 
2 - Projeto de lei nº 162, de 2008, de autoria do deputado Rui Falcão.
Regulamenta a iniciativa popular realizada por meio da rede mundial de
computadores.
 
3 - Projeto de lei nº 163, de 2008, de autoria do deputado Roberto Massafera.
Dá a denominação de "Escrivão Jorge Bedran" ao 2º Distrito Policial de
Araraquara.
 
4 - Projeto de lei nº 164, de 2008, de autoria do deputado Luciano Batista.
Inclui no calendário turístico do Estado a "Corrida AT Revista Guarujá 8 Km",
naquele Município.
 
5 - Projeto de lei nº 165, de 2008, de autoria do deputado Luciano Batista.
Inclui no calendário turístico do Estado a "Meia Maratona A Tribuna Praia
Grande", naquele Município.
 
6 - Projeto de lei nº 166, de 2008, de autoria do deputado Luciano Batista.
Inclui  no calendário turístico  do Estado a "Corrida Escolar A Tribuna São
Vicente", naquele Município.

5ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 156, de 2008, de autoria do deputado Vanderlei Siraque.
Altera a redação do artigo 7º da Lei nº 12.521, de 2007, que disciplina o
funcionamento de estabelecimentos comerciais de desmonte de veículos
automotores de via terrestre.
 
2 - Projeto de lei nº 157, de 2008, de autoria da deputada Maria Lúcia Prandi.
Declara de utilidade pública a "Casa de Cultura de Guarujá (CCG)", naquele
Município.
 
3 - Projeto de lei nº 158, de 2008, de autoria do deputado Mozart Russomanno
e outros. Altera a Lei nº 9.192, de 1995, que autoriza o Poder Executivo a
instituir a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon.



 
4 - Projeto de lei nº 159, de 2008, de autoria do deputado Edson Giriboni.
Autoriza o Poder Executivo a alienar mediante doação às Prefeituras
Municipais e às entidades beneficentes os veículos de sua frota que estão sendo
substituídos por outros, ou aqueles que não são mais utilizados.
 
5 - Projeto de lei nº 160, de 2008, de autoria do deputado Edson Giriboni. Dá a
denominação de "Joaquim Aleixo Machado" ao prédio da Casa da Agricultura
em Itapetininga.
 
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).

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 834, de 2001, de autoria da deputada Mariângela Duarte.
Institui o Dia Estadual de Prevenção e Combate às Hepatites. Parecer nº 738, de
2008, da Comissão de Redação.
 
2 - Projeto de lei nº 465, de 2005, de autoria do deputado Pedro Tobias. Dá a
denominação de "Prefeito Michel Neme" à ponte sobre o Rio Tietê - trecho Jaú,
Pederneiras e Bauru, localizada no km 199,800 da Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros - SP 225, em Pederneiras. Parecer nº 740, de 2008, da
Comissão de Redação.
 
3 - Projeto de lei nº 508, de 2005, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a
denominação de "Anna Thereza Villela Rosa Rodrigues Alves" à Rodovia SP-
384, que liga o Município de Restinga à Rodovia Cândido Portinari - SP 334.
Parecer nº 741, de 2008, da Comissão de Redação.
 
4 - Projeto de lei nº 712, de 2005, de autoria do deputado Valdomiro Lopes. Dá
a denominação de "Armando de Moura" à passarela de pedestres localizada no
Núcleo Habitacional "Tancredo Neves"- COHABs I e II, no bairro Jardim
Brasília, km 270,386 da Rodovia Marechal Rondon, em São Manoel. Parecer nº
742, de 2008, da Comissão de Redação.
 
5 - Projeto de lei nº 821, de 2005, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a
denominação de "Kenithi Fukuhara" à via de acesso ao Núcleo Industrial de
Presidente Prudente e Recinto de Exposições de Animais, no km 563, da
Rodovia Raposo Tavares - SP 270,  em Presidente Prudente. Parecer nº 743, de
2008, da Comissão de Redação.



 
6 - Projeto de lei nº 966, de 2005, de autoria do deputado Vanderlei Macris. Dá
a denominação de  "Luiz Castellan Thomaz" ao viaduto localizado no km
235,40 da SP 310 - Dispositivo de entroncamento da Rodovia SP 318 e acesso
de São Carlos/São Paulo. Parecer nº 744, de 2008, da Comissão de Redação.
 
7 - Projeto de lei nº 351, de 2006, de autoria do deputado Sidney Beraldo. Dá a
denominação de "Dr. Amadeu Vieira Guerra" ao viaduto localizado entre os km
252 e 253 da Rodovia SP-340, no trecho Mococa/Casa Branca. Parecer nº 746,
de 2008, da Comissão de Redação.
 
8 - Projeto de lei nº 764, de 2007, de autoria do deputado João Barbosa. Dá a
denominação de "Asp. Giovani Martins Rodrigues" ao Centro de Detenção
Provisória I de Guarulhos, naquele Município. Parecer nº 747, de 2008, da
Comissão de Redação.
 
9 - Projeto de lei nº 864, de 2007, de autoria do deputado Antonio Carlos. Dá a
denominação de "Professora Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso" à Escola
Estadual do Jardim São Judas Tadeu, em São José dos Campos. Parecer nº 748,
de 2008, da Comissão de Redação.
 
10 - Projeto de lei nº 869, de 2007, de autoria do deputado Davi Zaia. Dá a
denominação de "Adauto Campo Dall'Orto" à Rodovia SPA 110/330, que liga
o Município de Paulínia à Rodovia Anhangüera, em Sumaré. Parecer nº 749, de
2008, da Comissão de Redação.
 
Em pauta por 3 (três) sessões, para conhecimento e recebimento de
recursos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o
parágrafo único do artigo 33 do Regimento Interno (Pauta para Recursos).

1ª Sessão

Projeto de lei nº 1174, de 2007, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Declara de utilidade pública o "Grupo Arco Íris", em Mococa.

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 688, de 2004, de autoria do deputado Luis Carlos Gondim.
Inclui no calendário turístico do Estado o "Festival Agrícola Furusato Matsuri",
de Mogi das Cruzes.
 
2 - Projeto de lei nº 456, de 2007, de autoria da deputada Haifa Madi. Inclui no
calendário turístico do Estado a "Prova dos 10km Tribuna FM", em Santos.



 
3 - Projeto de lei nº 464, de 2007, de autoria do deputado Gilson de Souza.
Declara de utilidade pública a "Associação Núcleo de Apoio e Recuperação da
Vida - NAREV", em Franca.
 
4 - Projeto de lei nº 992, de 2007, de autoria do deputado Ed Thomas. Inclui no
calendário turístico do Estado o "Festival de Pipas Raul Albieri", em Presidente
Prudente.
 
5 - Projeto de lei nº 1059, de 2007, de autoria do deputado Ed Thomas. Inclui
no calendário turístico do Estado a "Travessia a Nado do Rio Paraná", em
Panorama.
 
6 - Moção nº 10, de 2005, de autoria do deputado Jonas Donizette. Apela para o
Sr. Presidente da República a fim de determinar ao Banco Central do Brasil a
suspensão de tarifa de serviços bancários por sustação de pagamento de
cheques roubados ou furtados e a manutenção da não cobrança por devolução
dos mesmos quando apresentados à cobrança.
 
7 - Moção nº 32, de 2005, de autoria do deputado Caldini Crespo. Apela para o
Congresso Nacional a fim de aprovarem o Projeto de Lei do Senado nº 233/05,
que proíbe a cobrança de tarifas bancárias nas contas funcionais.
 
8 - Moção nº 37, de 2005, de autoria da deputada Ana do Carmo. Apela para o
Senhor Presidente da República a fim de isentar os servidores públicos das
tarifas bancárias de suas contas funcionais.
 
9 - Moção nº 4, de 2006, de autoria da Comissão de Economia e Planejamento.
Apela para Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
bem como, para os líderes partidários, a fim de aprovarem projeto de lei
destinado a estabelecer sanções penais para as práticas de fabricação,
comercialização e uso da mistura de cola e vidro moído, denominada "cerol",
usada nas linhas para pipas.
 
10 - Moção nº 44, de 2007, de autoria do deputado Marcos Martins. Apela para
Sr. Presidente da República no sentido de adotar providências, visando ao
barateamento do catalisador utilizado em veículos automotores.


