
PAUTA
PARA A 54ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 29 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 299, de 2008, de autoria do deputado Valdomiro Lopes. Dá
a denominação de "Romano Calil" à ponte-passarela localizada no km 438,6 da
Rodovia SP-310, em São José do Rio Preto.
 
2 - Projeto de lei nº 300, de 2008, de autoria do deputado Roberto Felício.
Regulamenta o poder de autotutela da administração pública para a readmissão
de servidores públicos que tenham sido exonerados e/ou demitidos por ato que
puder ser considerado nulo e/ou anulável.
 
3 - Projeto de lei nº 301, de 2008, de autoria do deputado Roberto Felício.
Obriga os órgãos da administração direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado e dos Municípios sujeitos ao controle do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo a prestar contas àquele tribunal de gastos com entidades sem fins
lucrativos, de qualquer espécie.
 
4 - Moção nº 25, de 2008, de autoria do deputado José Bittencourt. Apela para
o Sr. Presidente da República a fim de que determine ao Ministério dos
Esportes a realização de esforços junto às entidades, federações e
confederações competentes para designar o Município de Santo André subsede
da Copa do Mundo de Futebol em 2014.

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 292, de 2008, de autoria do deputado Jorge Caruso. Cria o
"Programa de Diagnóstico de TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade" na rede de escolas públicas do Estado.



 
2 - Projeto de lei nº 293, de 2008, de autoria do deputado Carlos Giannazi.
Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 11498, de 2003, que dispõe
sobre Programas de Formação Continuada destinados aos integrantes do
Quadro do Magistério da Secretaria de Educação.
 
3 - Projeto de lei nº 294, de 2008, de autoria do deputado José Bittencourt.
Proíbe agentes, secretarias e autarquias públicas do governo do Estado de
privilegiar religião em detrimento das demais.
 
4 - Projeto de lei nº 295, de 2008, de autoria do deputado Edson Giriboni.
Institui o "Dia dos Atletas Masters".
 
5 - Projeto de lei nº 296, de 2008, de autoria da deputada Vanessa Damo.
Declara de utilidade pública o "Fraterno Auxílio Cristão - FAC", em São
Joaquim da Barra.
 
6 - Projeto de lei nº 297, de 2008, de autoria do deputado José Bittencourt.
Classifica como estância turística o Município de Juquiá.
 
7 - Projeto de lei nº 298, de 2008, de autoria da deputada Vanessa Damo.
Obriga os fornecedores de bens e serviços a fixar data e turno para realização
de serviços ou entrega de produtos aos consumidores.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei Complementar nº 21, de 2008, de autoria do deputado Mozart
Russomanno. Autoriza o Tribunal de Justiça do Estado a criar e instalar Varas
nos Juizados Especiais Criminais para a solução de litígios de consumo.
 
2 - Projeto de lei nº 289, de 2008, de autoria do deputado Gilmaci Santos. Inclui
na assistência pré-natal o acompanhamento clínico psicológico às gestantes
durante a gravidez, parto e puerpério nos hospitais da rede pública no Estado.
 
3 - Projeto de lei nº 290, de 2008, de autoria do deputado Alex Manente.
Declara de utilidade pública a "ASFACER - Associação Fazer e Crescer", em
São Bernardo do Campo.

4ª 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.

5ª 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.
 
Em pauta por 3 (três) sessões para conhecimento, recebimento de emendas
e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o item
1 do parágrafo único do artigo 148 do Regimento Interno (Urgência).

3ª Sessão

1 - Projeto de lei Complementar nº 22, de 2008, de autoria do Sr. Governador.
Dispõe sobre a absorção da Gratificação de Suporte à Atividade Penitenciária -
GSAP nos vencimentos e proventos dos integrantes da  carreira de Agente de
Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária, bem como nas pensões de seus beneficiários.
 
2 - Projeto de lei Complementar nº 23, de 2008, de autoria do Sr. Governador.
Dispõe sobre a conversão, em pecúnia, de parcela da licença-prêmio, para os
integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, do Quadro da Secretaria da
Administração Penitenciária.
 
Em pauta por 3 (três) sessões para conhecimento, recebimento de emendas
e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o item
1 do parágrafo único do artigo 148 do Regimento Interno (Prioridade).

3ª Sessão

Projeto de lei nº 291, de 2008, de autoria do deputado Aldo Demarchi e outros.
Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio de Fraternidade entre o Estado
de São Paulo e a Província de Shizuoka no Japão, declarando-os Estados
Irmãos.
 
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 710, de 2004, de autoria da deputada Maria Lúcia Prandi.
Institui a "Semana de Incentivo à Doação de Órgãos para Transplantes".
Parecer nº 1634, de 2008, da Comissão de Redação.
 



2 - Projeto de lei nº 213, de 2007, de autoria da deputada Ana do Carmo.
Determina ao Poder Público que elabore o mapeamento, zoneamento e
levantamento cadastral de áreas de risco, no Estado. Parecer nº 1635, de 2008,
da Comissão de Redação.
 
3 - Projeto de lei nº 1291, de 2007, de autoria do deputado Aloisio Vieira.
Proíbe o plantio, comércio, transporte e produção da planta Murta (Murraya
paniculata), por ser um dos principais hospedeiros de bactéria disseminadora da
praga Huanglongbing (HLB - Greening). Parecer nº 1636, 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).

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 37, de 2006, de autoria do deputado Giba Marson. Institui o
"Dia do Cliente".
 
2 - Projeto de lei nº 1203, de 2007, de autoria do deputado Rodolfo Costa e
Silva. Declara de utilidade pública a "Associação Assistencial Meimei", em
Itaberá.
 
3 - Projeto de lei nº 1215, de 2007, de autoria do deputado Pedro Tobias.
Declara de utilidade pública a "Legião Mirim de Pederneiras", naquele
Município.
 
4 - Projeto de lei nº 1320, de 2007, de autoria do deputado Carlinhos Almeida.
Declara de utilidade pública a "Obra Social e Assistencial Padre Bonafé", em
São José dos Campos.
 
5 - Projeto de lei nº 1368, de 2007, de autoria da deputada Célia Leão. Declara
de utilidade pública o "Centro de Apoio e Integração do Surdo, Cego e
Múltiplo-Deficiente - CAIS", em Campinas.
 
6 - Projeto de lei nº 1373, de 2007, de autoria do deputado Rodrigo Garcia.
Declara de utilidade pública a "Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis
Paulista - ADEFILP", em Lençóis Paulista.
 
7 - Projeto de lei nº 1416, de 2007, de autoria do deputado Pedro Tobias.
Declara de utilidade pública a "Associação de Pais, Amigos e Educadores de



Autistas de Jaú", naquele Município.
 
8 - Projeto de lei nº 1463, de 2007, de autoria do deputado Paulo Alexandre
Barbosa. Declara de utilidade pública o "Instituto para a Conservação dos
Carnívoros Neotropicais - PRÓ-CARNÍVOROS", em Atibaia.
 
9 - Moção nº 272, de 1999, de autoria do deputado Petterson Prado. Apela para
o Sr. Presidente da República no sentido de convocar reunião extraordinária do
Conselho de Política Fazendária - Confaz com a finalidade de celebrar
convênio para concessão de isenção do ICMS a todas categorias de veículos
adaptados para deficientes físicos.
 
10 - Moção nº 51, de 2002, de autoria do deputado Milton Vieira. Apela para o
Sr. Presidente da República a fim de obrigar as construtoras e incorporadoras a
contratarem seguro-construção tendo como beneficiário cada comprador de
imóvel na planta.
 
11 - Moção nº 60, de 2003, de autoria do deputado Milton Vieira. Apela para
os Srs. Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados a fim de alterarem, como especifica, o texto do artigo 9º da Lei
9.492, de 1997, para evitar prejuízos incontáveis a consumidores e ao Poder
Judiciário.
 
12 - Moção nº 17, de 2005, de autoria do deputado José Bittencourt. Apela para
os Srs. Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e para os
líderes dos partidos a fim de aprovarem o Projeto de Lei nº 4128, de 2004, que
visa, através de autorização do Congresso Nacional, a permitir que o Presidente
da República perdoe as dívidas de outros países.
 
13 - Moção nº 35, de 2005, de autoria do deputado Rogério Nogueira. Apela
para o Sr. Presidente da República a fim de proibir os bancos de cobrarem pelo
serviço de estacionamento dos seus clientes e usuários.
 
14 - Moção nº 54, de 2007, de autoria da deputada Dárcy Vera. Apela para os
Srs. Presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como para
os Líderes partidários, a fim de que seja apreciado e aprovado com a máxima
brevidade possível o Projeto de lei n.º 2.740, de 2000, que institui a
obrigatoriedade de prestação de atendimento cirúrgico-plástico a portadores de
defeitos físicos causadores de sofrimento moral relevante.
 
15 - Moção nº 97, de 2007, de autoria do deputado Roberto Massafera. Apela
para o Sr. Presidente da República a fim de determinar à Secretaria da Receita



Federal a revisão do artigo 23 da Portaria RFB nº 10.875, de 2007, no sentido
de não exigir prévio depósito para seguimento de recurso em segunda instância.


