
PAUTA
PARA A 51ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 24 DE ABRIL 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 281, de 2008, de autoria do deputado Barros Munhoz. Dá a 
denominação de "Doutor Leôncio de Souza Queiroz Filho" ao trevo localizado 
no entroncamento das Rodovias Magalhães Teixeira - SP-083, km 8,5, com a 
Rodovia Campinas-Valinhos - SP-091, em Campinas. 

2 - Projeto de lei nº 282, de 2008, de autoria do deputado Afonso Lobato. 
Declara de utilidade pública a "Casa Mulher e Vida", em Taubaté. 

3 - Projeto de lei nº 283, de 2008, de autoria do deputado José Cândido. Inclui 
no calendário turístico do Estado a "Festa de São Benedito" e a "Festa da Mãe 
Negra", na Capital. 

4 - Projeto de lei nº 284, de 2008, de autoria da deputada Dárcy Vera. Cria o 
Programa Estadual de Reservatórios de Contenção de Águas Pluviais em 
Percurso. 

5 - Projeto de lei nº 285, de 2008, de autoria do deputado João Carlos Caramez. 
Dispõe sobre a manutenção de nutricionistas nos estabelecimentos públicos ou 
privados que forneçam alimentação coletiva e nos estabelecimentos 
assistenciais de saúde. 

6 - Projeto de lei nº 286, de 2008, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a 
denominação de "Cabo PM Antônio Ramos da Silva" à Base Operacional de 
Piraju. 



7 - Projeto de lei nº 287, de 2008, de autoria do deputado Gilmaci Santos. 
Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar nas unidades de saúde pública do 
Estado a vacina contra o papilomavírus humano - HPV e o câncer de colo de 
útero. 

8 - Projeto de lei nº 288, de 2008, de autoria do deputado Olímpio Gomes. 
Veda aos órgãos, empresas e instituições que especifica deixar de admitir ou 
contratar, bem como exonerar ou demitir, pessoa possuidora de cadastro 
negativo nos bancos de dados e serviços de proteção ao crédito e congêneres. 

9 - Moção nº 24, de 2008, de autoria da deputada Dárcy Vera. Apela para o Sr. 
Presidente da República a fim de que determine ações que promovam empenho 
no sentido de que a cidade de Ribeirão Preto sedie jogos na Copa do Mundo de 
Futebol de 2014. 

2ª Sessão 

Moção nº 23, de 2008, de autoria dos deputados Luis Carlos Gondim e Adriano 
Diogo. Apela para o Sr. Presidente da República a fim de determinar ao 
Ministério da Saúde, à Fundação Nacional de Saúde e à Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) que sejam criadas Brigadas de Combate e 
Prevenção à Dengue. 

3ª Sessão 

1 - Projeto de resolução nº 5, de 2008, de autoria do deputado Paulo Alexandre 
Barbosa. Cria a Frente Parlamentar em Defesa da Alteração dos Critérios 
Técnicos de Repartição dos Royalties Provenientes da Atividade de Exploração 
Petrolífera. 

2 - Projeto de lei nº 272, de 2008, de autoria do deputado Fernando Capez. 
Impõe sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados 
ou terceiros. 

3 - Projeto de lei nº 273, de 2008, de autoria do deputado Rodolfo Costa e 
Silva. Determina que a técnica de flotação adotada no projeto de limpeza do 
Rio Pinheiros deve garantir a utilização do manancial Billings como um 
manancial de abastecimento público de água. 

4 - Projeto de lei nº 274, de 2008, de autoria do deputado André Soares. Proíbe 
a realização de ensaios, desfiles ou eventos de moda com modelos que possuam 
o índice de massa corpórea (IMC) inferior a 18,5 kg/m² e com a participação de 
menores de 16 (dezesseis) anos. 



5 - Projeto de lei nº 275, de 2008, de autoria do deputado Aldo Demarchi. 
Institui o "Programa Estadual de Incentivo ao Uso da Sacola Retornável". 

6 - Projeto de lei nº 276, de 2008, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a 
denominação de "Dr. Thomaz Novelino" à Fatec-Franca. 

7 - Projeto de lei nº 277, de 2008, de autoria do deputado Mozart Russomanno 
e outros. Classifica como estância turística o município de Guaratinguetá. 

8 - Projeto de lei nº 278, de 2008, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a 
denominação de "Major PM Edson Reis" à sede da Base Operacional do 1° 
Pelotão da 3° Cia. do 2° Batalhão da Polícia Rodoviária, em Assis. 

9 - Projeto de lei nº 279, de 2008, de autoria do deputado Rafael Silva. Dá a 
denominação de "João Padula Nomelini" à marginal esquerda da SP-333 
Rodovia Abrão Assed, localizada entre o km 51,28 (dispositivo de acesso ao 
Portal dos Ipês) e o km 54,10 (dispositivo de acesso ao Recreio Anhangüera), 
em Ribeirão Preto. 

4ª Sessão 

1 - Projeto de lei nº 269, de 2008, de autoria do deputado Jorge Caruso. 
Autoriza o Poder Executivo a criar uma unidade de Escola Técnica Estadual de 
Embu das Artes, vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza-Ceeteps, em Jacareí. 

2 - Projeto de lei nº 270, de 2008, de autoria do deputado Mauro Bragato. 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica de Santo Anastácio, como 
Unidade de Ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula 
Souza" - CEETEPS. 

3 - Projeto de lei nº 271, de 2008, de autoria do deputado Luis Carlos Gondim. 
Dá a denominação de "Rubens Lara" ao viaduto localizado no km 24 da 
Rodovia Ayrton Senna da Silva - SP-70, na Capital. 

5ª Sessão 

Projeto de lei nº 268, de 2008, de autoria do deputado Simão Pedro. Institui o 
"Dia da Comunidade Libanesa". 



Em pauta por 1 (uma) sessão, para conhecimento, recebimento de emendas
 e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados (Urgência).

 
                                                        
Projeto de lei nº 280, de 2008, de autoria do deputado Ed Thomas. Dispõe 
sobre a afixação, nas farmácias e drogarias, de placas informando nome e 
número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia-CRF do profissional 
farmacêutico responsável. 

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 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. Parecer nº 1497, de 2008, da Comissão de Redação. 

2 - 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. 
Parecer nº 1498, de 2008, da Comissão de Redação. 

3 - Projeto de lei nº 315, de 2006, de autoria da deputada Célia Leão. Dá a 
denominação de "Professora Lúcia Marini de Paula" à Escola Estadual 
"Professora Carmela Chiara Ginefra", em Monte Mor. Parecer nº 1499, de 
2008, da Comissão de Redação. 

4 - 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. Parecer nº 1500, 
de 2008, da Comissão de Redação. 

5 - 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. Parecer nº 1501, de 2008, da Comissão de Redação. 

6 - 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. Parecer nº 1502, de 2008, da Comissão de Redação. 

7 - Projeto de lei nº 458, de 2007, de autoria do deputado Celino Cardoso. Dá a 
denominação de "Professora Anilza Pioli" à Escola Estadual Cohab Brasilândia 
B II, na Capital. Parecer nº 1503, de 2008, da Comissão de Redação. 

8 - 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. Parecer nº 1504, 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). 

Projeto de lei nº 1146, de 2007, de autoria do Sr. Governador. Institui o 
Programa de Parcelamento de Débitos - PPD no Estado. Parecer nº 1538, 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 

Projeto de lei nº 100, de 2008, de autoria do deputado Rafael Silva. Institui o 
"Dia da Indústria Farmacêutica Paulista". 


