PAUTA
PARA A 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PERÍODO
ADICIONAL À 4ª SESSÃO DA 17ª LEGISLATURA
EM 13 DE MARÇO DE 2015
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 60, de 2015, de autoria do deputado Ulisses Sales.
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei nº
8.666, de 1993.
2 - Projeto de lei nº 61, de 2015, de autoria da CPI Violações dos Direitos
Humanos nas Faculdades Paulistas. Altera a Lei nº 10.454, de 1999, que dispõe
sobre a proibição de trote que possa colocar em risco a saúde e a integridade
física dos calouros das escolas superiores.
3 - Projeto de lei nº 62, de 2015, de autoria da CPI Violações dos Direitos
Humanos nas Faculdades Paulistas. Dispõe sobre a proibição de patrocínio de
eventos estudantis por empresas que fabriquem, comercializem ou distribuam
bebida alcoólica.
2ª Sessão
1 - Projeto de lei nº 59, de 2015, de autoria do deputado Ulisses Sales. Institui a
realização de pesquisa de opinião sobre serviços públicos, em especial o de
transporte.
2 - Moção nº 14, de 2015, de autoria do deputado Ulisses Sales. Apela para os
Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como
para os líderes partidarios, a fim de que empreendam estudos no sentido de
apresentar proposição visando instituir a Parceria Público-Privada Popular -

PPPP, no âmbito da competência prevista nos artigos 24, inc. I, e 182 da
Constituição Federal e na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 Estatuto da Cidade.
3 - Moção nº 15, de 2015, de autoria do deputado Ulisses Sales. Apela para os
Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como
para os líderes partidarios, a fim de que empreendam estudos no sentido de
apresentar proposição visando a participação do cidadão no acompanhamento
dos contratos de concessão de serviços públicos, mediante consulta realizada
por meio de urnas eletrônicas, instaladas em locais públicos e de fácil acesso,
duas vezes por ano, nos meses de fevereiro e julho.
5ª Sessão
1 - Projeto de lei nº 58, de 2015, de autoria do deputado Feliciano Filho. Dispõe
sobre a proibição da prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial
por cães de guarda no âmbito do Estado.
2 - Moção nº 12, de 2015, de autoria do deputado Roberto Massafera. 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 que o
Projeto de lei n.º 311,de 2014, que dispõe sobre a alteração da Consolidação
das Leis do Trabalho para regular as operações de telemarketing ou atividades
de teleatendimento, seja apreciado e aprovado com a máxima brevidade
possível.
3 - Moção nº 13, de 2015, de autoria da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável. Apela para a Sra. Presidente da República a fim
de que determine à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, ao
Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA e à Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO a adoção de urgentes
providências relativas à reconfiguração das rotas aéreas cujo referencial de
partida ou destino seja o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos,
suspendendo-se os voos sobre a Serra da Cantareira.
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 749, de 2013, de autoria do deputado Chico Sardelli. Dá a
denominação de "Pedro de Carvalho Alves (Pedro Tatá)" ao viaduto localizado

no km 139 da Rodovia Raposo Tavares - SP 270, em Alambari.
2 - Projeto de lei nº 40, de 2014, de autoria da deputada Rita Passos. Dá a
denominação de "Inizio Alves Carriel" ao viaduto localizado no km 133,5m da
Rodovia Raposo Tavares, em Capela do Alto.
3 - Projeto de lei nº 657, de 2014, de autoria do deputado Edson Giriboni. Dá a
denominação de "Gumercindo Gomes" ao viaduto localizado no km 147 da SP
270, em Alambari.
4 - Projeto de lei nº 658, de 2014, de autoria do deputado Edson Giriboni. Dá a
denominação de "Hilda Wartto Cyrineu" ao viaduto localizado no km 150,900
da SP 270, em Alambari.
5 - Projeto de lei nº 893, de 2014, de autoria do deputado Antonio Salim
Curiati. Dá a denominação de "Jair Rodrigues" ao túnel localizado no km 47,2
da pista sul da Rodovia dos Imigrantes - SP 160 (TD 0), em Cubatão.
6 - Projeto de lei nº 1140, de 2014, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a
denominação de "Prefeito Manoel Rainho" ao viaduto localizado no km 614 da
Rodovia Raposo Tavares - SP 270, em Piquerobi.
3ª Sessão
1 - Projeto de lei nº 1347, de 2014, de autoria do deputado Roberto Engler.
Declara de utilidade pública a "AMAI-SBO - Associação de Monitoramento
dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara D'Oeste", naquele Município.
2 - Projeto de lei nº 1388, de 2014, de autoria da deputada Heroilma Soares
Tavares. Declara de utilidade pública a "Associação Missão Isabella
Bellanova", em Itaquaquecetuba.
3 - Projeto de lei nº 1391, de 2014, de autoria do deputado Cauê Macris.
Declara de utilidade pública a "ONGF. - Organização Não Governamental
Futurong - Ação Sócio-Cultural", na Capital.
4 - Projeto de lei nº 1427, de 2014, de autoria do deputado Hélio Nishimoto.
Declara de utilidade pública o "Centro de Assistência Social Evangélico
Palavra da Fé - CASEPAFE", em São José dos Campos.

