
 
 

PAUTA 
PARA A 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
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. 
 

2ª Sessão 
 
1 - Projeto de lei nº 70, de 2009, de autoria do Sr. Governador. 
Revaloriza os pisos salariais mensais dos trabalhadores que 
especifica, instituídos pela Lei nº 12.640, de 2007. 
 
2 - Projeto de lei nº 71, de 2009, de autoria do deputado Carlos 
Giannazi. Institui cota para alunos egressos de escolas públicas para 
ingresso nas universidades públicas estaduais, nas faculdades de 
tecnologia e nas escolas técnicas estaduais. 
 

3ª Sessão 
 
1 - Projeto de lei nº 66, de 2009, de autoria do deputado José 
Bittencourt. Autoriza o Poder Executivo a instalar posto de 
atendimento do "Acessa São Paulo" em Adamantina. 
 
2 - Projeto de lei nº 67, de 2009, de autoria do deputado José 
Bittencourt. Autoriza o Poder Executivo a instalar posto de 
atendimento do "Acessa São Paulo" em Barra Bonita. 
 
3 - Projeto de lei nº 68, de 2009, de autoria do deputado José 
Bittencourt. Autoriza o Poder Executivo a instalar posto de 
atendimento do "Acessa São Paulo" em Porto Ferreira. 



 
4 - Projeto de lei nº 69, de 2009, de autoria do deputado José 
Bittencourt. Autoriza o Poder Executivo a instalar posto de 
atendimento do "Acessa São Paulo" em Santo André. 
 
5 - Moção nº 3, de 2009, de autoria do deputado Olímpio Gomes. 
Manifesta apoio à Proposta de Emenda Constitucional nº 300, de 
2008, que altera a redação do § 9º do artigo 144 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre critério de remuneração dos policiais 
militares e bombeiros militares, e apela para os Srs. Presidentes do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados a fim de que 
empreendam esforços na aprovação desta medida. 
 

4ª Sessão 
 
1 - Projeto de lei nº 64, de 2009, de autoria do deputado João Carlos 
Caramez. Dá a denominação de "José Luis Teixeira" ao trevo 
localizado no km 48 da Rodovia Bunjiro Nakao, em Vargem Grande 
Paulista. 
 
2 - Projeto de lei nº 65, de 2009, de autoria do deputado Gilmaci 
Santos. Institui a "Campanha de Prevenção à Síndrome Alcoólica 
Fetal" no Estado. 
 

5ª Sessão 
 
1 - Projeto de lei nº 60, de 2009, de autoria do deputado José 
Bittencourt. Autoriza o Poder Executivo a instalar posto de 
atendimento do "Acessa São Paulo" em Santa Ernestina. 
 
2 - Projeto de lei nº 61, de 2009, de autoria do deputado Celino 
Cardoso. Dá a denominação de "Mário Estato" ao viaduto localizado 
no km 156 + 350 metros da Rodovia SP 351, em Bebedouro. 
 



3 - Projeto de lei nº 62, de 2009, de autoria do deputado Uebe 
Rezeck. Autoriza o Poder Executivo a acrescentar o inciso XII ao 
artigo 4º da Lei nº 6.374, de 1989, para determinar a não incidência 
do ICMS sobre os veículos adquiridos para transporte de trabalhador 
rural. 
 
4 - Projeto de lei nº 63, de 2009, de autoria da deputada Maria Lúcia 
Prandi. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de armários 
individuais para alunos nas escolas estaduais da rede oficial de 
ensino, destinados à guarda do material escolar. 
 
 
Em pauta por 2 (duas) sessões, para conhecimento, recebimento 
de emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, 
de acordo com o parágrafo único do artigo 266 do Regimento 
Interno. (Redação) 
 

1ª Sessão 
 
Projeto de resolução nº 16, de 2008, de autoria da deputada Maria 
Lúcia Amary e outros. Dispõe sobre alteração de dispositivos da 
Resolução 576, de 1970, e a criação de dois novos cargos na Mesa. 
Parecer nº 176, de 2009, da Mesa, propondo redação final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


