
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

8ª Reunião Ordinária 27 de Abril de 2010 às 14:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Mauro Bragato

Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista

1 Projeto de lei
34/2009

Deputado Conte
Lopes

Determina a utilização da chamada "voz
sintetizada" para garantir o acesso aos conteúdos
escritos para os cegos e deficientes visuais nos
vestibulares, concursos e avaliações de estudantes
do ensino público fundamental, médio e superior
do Estado.

Deputado Waldir
Agnello

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça

E.T.

2 Projeto de lei
199/2009

Deputada Maria
Lúcia Prandi

Dispõe sobre a criação do Selo Azul de qualidade
e eficiência no controle e redução do consumo de
água potável residencial a ser concedido aos
municípios.

Deputado Jonas
Donizette

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça. Voto em
Separado do Deputado Waldir

Agnello contrário ao projeto e à
emenda apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça. 

J.B.,
A.D.,
B.C.,
M.B.,
V.S.,
E.T.,
W.A.

3 Projeto de lei
332/2009

Deputado Edson
Ferrarini

Estabelece a prioridade de atendimento de
cirurgia plástica estética reparadora, na rede
pública do Estado, a todas as mulheres vítimas de
agressão da qual resulte, reconhecidamente, dano
físico ou estético permanente.

Deputado Vitor
Sapienza

favorável ao PL e à emenda
apresentada pela Comissão de

Saúde e Higiene



4 Projeto de lei
355/2009

Deputado Luis
Carlos Gondim

Autoriza o Poder Executivo a criar faixas
escalonadas na contrapartida obrigatória do valor
total do projeto aprovado pela Secretaria de
Estado de Saneamento e Energia e/ou Sabesp,
quando da celebração de convênios para a
execução de obras de saneamento básico,
abastecimento  e construção  de reservatório de
água.

Deputado Edson
Giriboni

favorável

5 Projeto de lei
546/2009

Deputado Fausto
Figueira

Restringe o uso de sacolas e sacos plásticos para
acondicionamento de produtos e mercadorias em
supermercados.

Deputado Edson
Giriboni

favorável

6 Projeto de lei
683/2009

Deputado Carlos
Giannazi

Obriga a Secretaria Estadual de Saúde, através de
seus postos de saúde, a distribuir mensalmente
protetor e bloqueador solar, compatíveis com a
necessidade especificada por profissional da área
médica, para as pessoas portadoras de albinismo
residentes no Estado.

Deputado Vitor
Sapienza

favorável ao Projeto, na forma do
substitutivo proposto pelo relator

especial em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça

7 Projeto de lei
784/2009

Deputado Milton
Flávio

Institui o Selo Paulista da Diversidade. Deputado Edson
Giriboni

favorável

Item 8 - Deliberação acerca de datas, horários e locais para realização das audiências públicas referentes ao orçamento de 2011.


