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PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA

1 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 0740, de 2004, de autoria  do
deputado Antonio Salim Curiati. Obriga a instalação de Centros Assistenciais
Comunitários - CAS, nas localidades onde existam presídios, penitenciárias,
casas de detenção ou outros estabelecimentos penais. Pareceres nºs 2350, 2351
e 2352, de 2007, respectivamente, das Comissões de Justiça, de Promoção
Social e de Finanças, favoráveis. Com substitutivo apresentado nos termos do
artigo 175, inciso II do Regimento Interno. Parecer nº 787, de 2009, do
Congresso das Comissões de Justiça, de Promoção Social e de Finanças,
favorável ao substitutivo.
 
2 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 198, de 2008, de autoria  do
deputado João Barbosa. Dispensa da taxa de inscrição, se houver, em todos os
concursos públicos realizados por órgão da administração estadual, direta ou
indireta, o candidato que apresentar documento comprobatório de sua condição
de doador regular de sangue. Parecer nº 446, de 2009, da Comissão de Justiça,
favorável, com substitutivo. Pareceres nºs 447 e 448, de 2009, respectivamente,
das Comissões de Administração Pública e de Finanças, favoráveis ao
substitutivo da Comissão de Justiça. Com emenda apresentada nos termos do
artigo 175, inciso II do Regimento Interno. Parecer nº 784, de 2009, do
Congresso das Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Finanças,
contrário à emenda.
 
3 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 810, de 2005, de autoria  do
deputado Enio Tatto. Cria o "Programa de Amparo e Reinserção Psico-Social
da População em Situação de Rua". Pareceres nºs 2615, 2616 e 2617, de 2007,
respectivamente, das Comissões de Justiça, de Promoção Social e de Finanças,
favoráveis.
 
4 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 566, de 2006, de autoria  do
deputado Aldo Demarchi. Estabelece normas para as empresas prestadoras de



serviços e de venda de produtos que operam através de telefonia, o chamado
telemarketing. Pareceres nºs 666 e 667, de 2007, respectivamente, das
Comissões de Justiça e de Defesa dos Direitos do Consumidor, favoráveis.
 
5 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 640, de 2006, de autoria  do
deputado Roberto Morais. Concede isenção do pagamento de tarifa no sistema
de transporte coletivo municipal e intermunicipal, aos portadores de Fibrose
Cística. Com emenda. Pareceres nºs 781 e 782, de 2009, respectivamente, da
Comissão de Justiça e de relator especial pela Comissão de Transportes,
favoráveis ao projeto e à emenda. Parecer nº 783, de 2009, de relator especial
pela Comissão de Finanças, favorável ao projeto, com emenda, e contrário à
emenda de nº 1.
 
6 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 33, de 2009, de autoria  da deputada
Haifa Madi. Altera a redação do § 1º do artigo 1º da Lei nº 10.765, de 2001,
que cria o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Parecer nº 785, de 2009,
de relator especial pela Comissão de Justiça, favorável, com emenda. Parecer nº
786, de 2009, do Congresso das Comissões de Assuntos Municipais e de
Finanças, favorável ao projeto e à emenda.
 
7 - Discussão e votação - Projeto de decreto legislativo  nº 32, de 2009, de
autoria  do deputado Campos Machado e outros. Regulamenta disposições do
artigo 14 da Constituição do Estado e institui o "Protocolo de Recepção a
Parlamentares" em órgãos públicos. Pareceres nºs 773 e 774, de 2009,
respectivamente, de relatores especiais pelas Comissões de Justiça e de
Administração Pública, favoráveis.
 

PROPOSIÇÃO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

Discussão e votação - Projeto de lei  nº 249, de 2008, de autoria  do deputado
Edmir Chedid. Institui o Calendário das Efemérides do Estado. Pareceres nºs
452, 453 e 454, de 2009, respectivamente, das Comissões de Justiça, de Cultura
e de Finanças, favoráveis.
 


