
PAUTA
PARA A 34ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 31 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 nº 187, de 2008, de autoria do Sr. Governador.  Altera a Lei nº
10.310, de 1999, que dispõe sobre sorteio de imóveis da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.
 
2 - Projeto de lei nº 188, de 2008, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a
denominação de "Engenheiro Francisco Muccillo" à via de ligação da Rodovia
Arlindo Bettio - SP-613 à Divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, em
Rosana.

2ª Sessão

1 - Projeto de lei Complementar nº 13, de 2008, de autoria do deputado
Olímpio Gomes e outros. Dispõe sobre o emprego de policiais civis e militares
inativos por invalidez em atividades internas das Instituições.
 
2 - Projeto de lei nº 181, de 2008, de autoria do deputado Samuel Moreira. Dá a
denominação de "Antonio Rubens Costa de Lara" à Escola Técnica Estadual de
Registro, unidade integrante do Centro Estadual de Educação Tecnológica
"Paula Souza" - CEETEPS, em Registro.
 
3 - Projeto de lei nº 182, de 2008, de autoria do deputado Jonas Donizette.
Institui o Fundo de Custeio da Ampliação das Áreas Verdes Arborizadas
Urbanas.
 
4 - Projeto de lei nº 183, de 2008, de autoria do deputado Hamilton Pereira.
Autoriza a Fazenda do Estado a assumir a administração da Carteira de
Previdência dos Advogados de São Paulo, reorganizada pela Lei nº 10.394, de



1970, em face da criação da São Paulo Previdência - SPPREV pela Lei
Complementar nº 1.010, de 2007.
 
5 - Projeto de lei nº 184, de 2008, de autoria do deputado Hamilton Pereira.
Autoriza a Fazenda do Estado a assumir a administração da Carteira de
Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado,
reorganizada pela Lei nº 10.393, de 1970, em face da criação da São Paulo
Previdência - SPPREV pela Lei Complementar nº 1.010, de 2007.
 
6 - Projeto de lei nº 185, de 2008, de autoria do deputado Vitor Sapienza.
Declara de utilidade pública a "Associação Infanto-Juvenil Maria Vitória", em
Santa Cruz do Rio Pardo.
 
7 - Projeto de lei nº 186, de 2008, de autoria do deputado Barros Munhoz. Dá a
denominação de "Doutor Fernando Feres Ragil" à Delegacia Seccional de Mogi
Guaçu.
 
8 - Moção nº 16, de 2008, de autoria do deputado Fernando Capez. Apela para
os Srs. Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados e para os Srs. líderes partidários a fim de que proponham alteração
da redação do inciso III do artigo 585 do Código de Processo Civil, incluindo o
contrato de seguro de veículos no rol dos títulos executivos extrajudiciais.
 
9 - Moção nº 17, de 2008, de autoria do deputado Valdomiro Lopes. Apela para
o Sr. Presidente da República para que determine, através dos órgãos
competentes, que todos os maços e embalagens de cigarros comercializados no
Brasil sejam brancos, contendo apenas o nome do produto, dados de seu
fabricante e as mensagens e imagens de advertência determinadas pelo
Ministério da Saúde.

3ª Sessão

Projeto de lei nº 180, de 2008, de autoria do Sr. Governador.  Revaloriza os
pisos salariais mensais dos trabalhadores que especifica, instituídos pela Lei nº
12.640, de 2007.

4ª Sessão

1 - 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.
 



2 - 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.
 
3 - Projeto de lei nº 174, de 2008, de autoria da deputada Rita Passos. Institui o
"Dia Estadual do Plantio de Árvores Nativas".
 
4 - 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.
 
5 - 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.
 
6 - 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.
 
7 - 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.
 
8 - 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.
 
9 - 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.
 
10 - 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.

5ª 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.
 
Em pauta por mais 1 (uma) sessão para conhecimento, recebimento de
emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo
com o parágrafo único do artigo 226 do Regimento Interno (Urgência).
 
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.
 
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 resolução nº 3, de 2008, de autoria da Mesa. Acrescenta
parágrafo ao artigo 84 do Regimento Interno garantindo às Deputadas o direito
à licença-gestante. Parecer nº 944, de 2008, da Comissão de Redação.
 
2 - Projeto de lei nº 204, de 2007, de autoria do deputado Vinícius Camarinha.
Dá a denominação de "José Carlos Monteiro" à Escola Estadual de Julio
Mesquita, naquele Município. Parecer nº 928, de 2008, da Comissão de
Redação.
 
3 - Projeto de lei nº 205, de 2007, de autoria do deputado Vinícius Camarinha.
Dá a denominação de "Professora Sebastiana Ulian Pessine" ao Centro
Estadual de Ensino Supletivo - CEES, em Marília. Parecer nº 929, de 2008, da
Comissão de Redação.
 
4 - Projeto de lei nº 391, de 2007, de autoria do deputado Barros Munhoz. Dá a
denominação de "Vereador Aparecido De Foggi" ao viaduto localizado no Km
170+550m da Rodovia Assis Chateaubriand - SP-425, em Guapiaçu. Parecer nº
930, de 2008, da Comissão de Redação.
 
5 - Projeto de lei nº 514, de 2007, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a
denominação de "Professora Alieen Luiz Camargo" à Diretoria de Ensino da
Região de Adamantina, naquele Município. Parecer nº 931, de 2008, da
Comissão de Redação.
 
6 - Projeto de lei nº 600, de 2007, de autoria do deputado Roberto Massafera.
Dá a denominação de "Daniel Munhoz Garcia Perez" ao viaduto  localizado no
km 51+490m da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - SP- 255, que
dá acesso a Rincão, em Américo Brasiliense. Parecer nº 932, de 2008, da
Comissão de Redação.
 
7 - Projeto de lei nº 1058, de 2007, de autoria do deputado Ed Thomas. Dá a
denominação de "Hilário Piperno" ao viaduto localizado no km 42,8 da
Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Araçatuba. Parecer nº 933, de
2008, da Comissão de Redação.
 
Em pauta por 1 (uma) sessão para conhecimento, recebimento de emendas
e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o § 2º
do artigo 227 do Regimento Interno (Redação).



1ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 504, de 2006, de autoria do deputado Aldo Demarchi. Dá a
denominação de "José Idelberto Farsoni" ao complexo viário localizado no km
126,520 da Rodovia Engº Paulo Nilo Romano - SP-225, em Brotas. Parecer nº
926, de 2008, da Comissão de Redação.
 
2 - Projeto de lei nº 479, de 2007, de autoria da deputada Dárcy Vera. Autoriza
o Poder Executivo a instituir o Projeto "Casa Abrigo", destinado a acolher
mulheres vítimas da violência, em Ribeirão Preto. Parecer nº 925, de 2008, da
Comissão de Redação.
 
3 - Projeto de lei nº 515, de 2007, de autoria do deputado Roberto Morais. Cria
o "Programa de Atenção às Pessoas com Doenças Metabólicas Hereditárias".
Parecer nº 927, de 2008, da Comissão de Redação.
 
4 - Projeto de lei nº 1380, de 2007, de autoria da Mesa. Cria a Fundação "Nove
de Julho de Rádio e Televisão Legislativa - F9JL". Parecer nº 945, 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).

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 705, de 2005, de autoria do deputado Paschoal Thomeu. Dá
a denominação de "Paulo Ozi" ao viaduto localizado no km 168,4 da Rodovia
SP-127, em Itapetininga.
 
2 - Projeto de lei nº 64, de 2006, de autoria do deputado Vanderlei Macris. Dá a
denominação de "Jardim Helena/Vila Mara" à estação da linha "F", da
Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos - CPTM, localizada no
cruzamento com a Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, na Capital.
 
3 - Projeto de lei nº 253, de 2006, de autoria do deputado Sidney Beraldo. Dá a
denominação de "Jornalista Walter Lühmann" à ponte sobre o Rio Jaguari
Mirim, localizada no km 8 da Rodovia SPI-225/342, em São João da Boa Vista.
 
4 - Projeto de lei nº 487, de 2006, de autoria do deputado Pedro Tobias. Dá a
denominação de "Frederico Paulo Weiser" ao viaduto localizado no km 357 da
Rodovia SP-294, em Bauru.



 
5 - Projeto de lei nº 500, de 2006, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Dá a denominação de "Engenheiro João Marcelo de Souza Ribeiro Sandoval"
ao trevo localizado no km 0 das Rodovias Antonia Rios Quércia e Buritizal -
Igarapava e km 9 da Rodovia João Schiavotelo, em Buritizal.
 
6 - Projeto de lei nº 503, de 2006, de autoria do deputado Aldo Demarchi. Dá a
denominação de "José Clodoaldo Bagnariol" ao viaduto localizado no km
133,500 da Rodovia Engº Paulo Nilo Romano - SP-225, em Brotas.
 
7 - Projeto de lei nº 114, de 2007, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a
denominação de "Margarida da Graça Martins" à Rodovia SP-135, em Santa
Bárbara D'Oeste.
 
8 - Projeto de lei nº 277, de 2007, de autoria do deputado Vinícius Camarinha.
Dá a denominação de "João Durão Modena" ao viaduto ferroviário localizado
na altura do Km 199 da Rodovia Deputado João Lázaro Almeida Prado - SP
255, em São Manuel.
 
9 - Projeto de lei nº 450, de 2007, de autoria da deputada Dárcy Vera. Dá a
denominação de "Vereador Paschoal Ramponi" ao viaduto situado no Km 204
+ 230m da Rodovia Engenheiro Marcello de Oliveira Borges SP-346, em
Espírito Santo do Pinhal.
 
10 - Moção nº 23, de 2000, de autoria do deputado Afanasio Jazadji. Apela para
o Sr. Presidente da República no sentido de determinar a instalação  de escadas
rolantes, rampas e elevadores, para uso dos idosos e deficientes físicos, nas
estações ferroviárias.
 
11 - Moção nº 2, de 2004, de autoria do deputado Jonas Donizette. Apela para o
Sr. Presidente da República a fim de viabilizar a implantação de semáforo
sonoro para a travessia de pedestres para orientar pessoas portadoras de
deficiência visual.
 
12 - Moção nº 62, de 2005, de autoria do deputado Jonas Donizette. Apela para
o Senhor Presidente da República a fim de determinar que a ANATEL fiscalize
o uso de rádios-comunicadores por condutores de transportes coletivos, como
peruas e micro-ônibus.
 
13 - Moção nº 99, de 2007, de autoria dos deputados Rui Falcão e Simão Pedro.
Aplaude a realização do Edital (Aviso 03.06), que seleciona e autoriza o
funcionamento de rádios comunitárias no Município de São Paulo, e apela para



o Sr. Ministro Hélio Calixto da Costa a fim de agilizar as autorizações de
funcionamento.
 
14 - Moção nº 102, de 2007, de autoria do deputado Waldir Agnello e outros.
Apela para os Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a
fim de aprovarem a PEC nº 45/04, que ratifica a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo.
 
15 - Moção nº 1, de 2008, de autoria da Comissão de Transportes e
Comunicações. Apela para o Sr. Presidente da República a fim de que
determine ao Ministério das Comunicações a adoção de providências
destinadas à revisão da Resolução n.º 475/07 da Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel, com o intuito de integrar todos os municípios da
Região Metropolitana da Baixada Santista no sistema de tarifação única.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 747, de 2003, de autoria do deputado José Dilson. Institui o �
Dia do Alerta sobre o uso nocivo do Álcool�.
 
2 - Projeto de lei nº 772, de 2005, de autoria do deputado Carlos Neder. Altera
da data do "Dia Estadual do Cirurgião-Dentista".
 
3 - Projeto de lei nº 127, de 2006, de autoria do deputado Jonas Donizette.
Institui o "Dia Estadual do Técnico em Radiologia".
 
4 - Projeto de lei nº 140, de 2006, de autoria da deputada Rosmary Corrêa.
Institui o "Dia Estadual de Combate ao Stress".
 
5 - Projeto de lei nº 621, de 2006, de autoria do deputado João Carlos Caramez.
Institui o "Dia Estadual da Pessoa com Psoríase".
 
6 - Projeto de lei nº 1441, de 2007, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Dá a denominação de "José 'Juca Caldeira' Cardoso" ao viaduto localizado no
km 390 da Rodovia Armando de Salles Oliveira - SP 322, em Bebedouro.


