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Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista
1 Projeto de lei

227/2010
Deputado Baleia

Rossi
Autoriza o Poder Executivo a implantar e oferecer
cursos profissionalizantes exclusivamente às
pessoas portadoras de necessidades especiais,
através da Secretaria de Emprego e Relações do
Trabalho.

Deputado Mauro
Bragato

favorável

2 Processo
5483/2009

Alexandre Nelson
Tullii

Manifestação do Oficial de Justiça Sr. Alexandre
Nelson Tullii sobre Processo Administrativo que
respondeu.

Deputado Marcos
Martins

Propondo a realização de audiência
pública com a CDH e a CSP, para a
qual sejam convidadas autoridades

ligadas à questão.

M.B.
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Item 12-Requerimento, de autoria do Deputado Hamilton Pereira, solicitando a realização de reunião conjunta desta Comissão com as de Segurança Pública e de Direitos
Humanos, com a finalidade de discutir, em audiência pública, os seguintes temas: 1) a reclamação de execução de atividades que extrapolam suas funções, feita por
oficiais administrativos da Secretaria de Segurança; 2) revindicações de cunho salarial feita pela categoria dos policiais civis. Para o evento, requer-se o envio de convites
às entidades representativas da Polícia Civil bem como aos Senhores Secretários de Estado da Segurança e de Gestão Pública.
 
Item 13-Requerimento, de autoria do Deputado Aldo Demarchi, solicitando a análise desta Comissão em relação ao artigo publicado pelo Conselho Regional de
Enfermagem, no qual, segundo alunos do Curso de Graduação em Obstetrícia da USP Leste, são feitas referências depreciativas em relação aos formandos daquela
instituição de ensino.
 
Item 14-Requerimento, de autoria do Deputado Olímpio Gomes, para que seja realizada reunião conjunta com as Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Públilca, com o propósito de debater, em audiência pública, o PLC 38/2009, que propõe transformar os cargos de oficiais administrativos da Secretaria da Segurança
Pública em cargos de agentes policiais.
 
Item 15-Requerimento, de autoria do Deputado Hamilton Pereira, propondo a discussão do seguinte tema: Lançamento do livro "Hiena - Minha revolta não se vende",
obra na qual o autor, Moacyr Pinto, relata a trajetória de militante sindical importante na história do movimento operário de São José dos Campos e Vale do Paraíba.
 
Para ciência dos Senhores Deputados:
 
Item 16 - Documento enviado por entidades representativas dos funcionários da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, solicitando apoio desta Comissão ao Processo,
no âmbito daquela Secretaria, nº 1481/2009, que trata da urgente necessidade de reajuste salarial aos funcionários daquele órgão. Objetivam que referido processo venha a
se constituir em Projeto de Lei Complementar a ser enviado pelo Senhor Governador para discussão e aprovação ainda no 2º trimestre de 2010.
 
Item 17 - Ofício Circular nº 12/2010, da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, encaminhando cópia da Moção de Apoio ao "Grito de Socorro" lançado pela
Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Estado de São Paulo (FEAAC), que protesta ante ao fato da Caixa Econômica Federal ter transformado as Casas
Lotéricas em "correspondentes bancários". A entidade representativa sustenta que, pela falta de estrutura desses estabelecimentos, transtornos são causados tanto aos
trabalhadores quanto aos usuários.



 
Item 18 - Expediente nº 0055/2010, entregue à Mesa e enviado para esta comissão pelo Presidente Barroz Munhoz, oriundo da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo (FEQUIMFAR), relatando acontecimentos entre a Fundação para o Remédio Popular (FURP) e o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Material Plástico, Tintas e Vernizes de Guarulhos e Região, relacionados ao descumprimento da convenção
coletiva de trabalho, abono, reajuste e greves dos funcionários da FURP. Solicita aos parlamentares que intercedam junto ao governo para a solução destas questões.
 
Item 19 - Ofício GDMOG nº. 190/2010 enviado pelo Exmo. Sr. Deputado Major Olímpio Gomes, solicitando que esta Comissão se apresente como mediadora no conflito
entre o Ministério Público, a Associação dos Comerciantes do Alto Pico do Itapeva e a Sociedade Civil do Barrancão, consistente na ocupação de uma área de proteção
ambiental na divisa de Campos do Jordão por trabalhadores informais, devido ao alto fluxo de turistas na região e do consequente término do prazo para desocupação da
área, constante no Termo de Ajustamento de Conduta concedido pelo MPE.
 
Item 20 - Ofício GDMOG nº. 196/2010 enviado pelo Exmo. Sr. Deputado Major Olímpio Gomes, solicitando uma reunião conjunta desta Comissão e das Comissões de
Direitos Humanos e de Segurança Pública, com a presença de representantes da Secretaria de Administração Penitenciária - SAP, Sindicatos e Associações de servidores
da SAP, com o objetivo de apresentar propostas desta Casa ao Governo do Estado para casos de servidores feitos reféns em rebeliões que ficaram com sequelas e estão
enfrentando o descaso do Estado no seu tratamento.
 
Item 21 - Documento da FETRACESP (Federação Sindical dos Trabalhadores Cooperados no Estado de São Paulo), buscando subsídios e aliados para reverter os efeitos
do Decreto Estadual 55.938, que veda a participação de Cooperativas de Trabalho em licitações públicas no Estado de São Paulo.


