
COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

1ª Reunião Ordinária 02 de Março de 2016 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Itamar Borges

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1157/2015

Deputado
Estevam Galvão

Dispõe sobre o Programa de Apoio Regional -
Alto Tietê.

Deputada Marcia
Lia

favorável

2 Projeto de lei
154/2014

Deputado José
Bittencourt

O b r i g a  o s  f a b r i c a n t e s ,  i m p o r t a d o r e s ,
distribuidores e comerciantes de óleos e gorduras
de origem vegetal ou animal a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos referidos produtos após o
uso pelo consumidor, de forma independente do
serviço público de limpeza urbana e de manejo
dos resíduos sólidos.

Deputado Ed
Thomas

contrário



COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Ordinária 02 de Março de 2016 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Itamar Borges

Para deliberação:
 
03) Ofício encaminhado pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento solicitando indicação de representantes desta Comissão, titular e suplente, para a composição
do Conselho Consultivo da Concessão de bem imóvel para fim de realização da AGRISHOW - Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação - de que trata a Lei
nº 14.752/2012.
 
Para Ciência:
 
04)  Ofício encaminhado pelo Secretário de Planejamento e Gestão em resposta aos questionamentos acerca da liberação de recursos do DADE, formulados durante
Audiência Pública realizada em 17/12/2015.
 
05) Ofício encaminhado pelo Superintendente do IPEN/SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - em resposta a questionamentos acerca de denúncias
sobre fraudes em postos de combustíveis, formulados pela Comissão, de acordo com requerimento de autoria do Deputado Celso Nascimento, aprovado em reunião
realizada no dia 16/12/2015.
 
06) Ofício do Presidente do Conselho Gestor de PPPs - Parcerias Publico -Privadas - encaminhando os relatórios de atividades do Programa referentes ao segundo
semestre de 2014 e ao primeiro de 2015.
 
07) Ofício da Câmara Municipal de Sertãozinho, encaminhado pela Presidência desta Casa, que apresenta reivindicações da cidade para que as lideranças desta
Assembleia possam reunir-se com segmentos daquela sociedade a fim de propor frentes de trabalho à população, que está insegura quanto ao futuro do setor
sucroalcooleiro, principal renda do município.
 
08)  Relatório circunstanciado sobre a execução das atividades da INVESTE SÂO PAULO - Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade -  no
exercício de 2015. O relatório está também disponível na sede da entidade e em seu sítio na internet (http://www.investe.sp.gov.br/sobre-a-investe-sp/relatorio-anual/) 


