
PAUTA
PARA A 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PERÍODO

ADICIONAL À 4ª SESSÃO DA 16ª LEGISLATURA 
EM 07 DE FEVEREIRO DE 2011

 
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.

1ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 6, de 2011, de autoria da deputada Vanessa Damo. Dá a
denominação de "Renato Damo" ao Viaduto OAE-105, que faz parte do
Complexo Viário Jacu Pêssego - Papa João XXIII, em Mauá.
 
2 - Projeto de lei nº 7, de 2011, de autoria da deputada Célia Leão. Dispõe
sobre o livro técnico e o livro didático de nível fundamental, médio e superior
de ensino em formato de texto digital acessível para as pessoas com deficiência
visual.
 
3 - Projeto de lei nº 8, de 2011, de autoria do deputado Waldir Agnello.
Autoriza o Poder Executivo a divulgar anualmente, nos meios de comunicação
as estatísticas dos resultados de atendimentos prestados pela Policia Civil e pela
Policia Militar do Estado.
 
4 - Moção nº 1, de 2011, de autoria do deputado José Cândido. Apela para os
Srs. Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, bem como para os
líderes dos partidos, a fim de que empreendam esforços para que o Projeto de
lei nº 4575, de 2009, que institui o Programa de Proteção aos Defensores dos
Direitos Humanos - PPDDH, no âmbito da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República, seja apreciado e aprovado com a
máxima brevidade possível.

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 3, de 2011, de autoria do deputado Jorge Caruso. Dispõe
sobre a criação do Serviço de Acupuntura, Homeoterapia, Reiki, Fitoterapia,



Musicoterapia e Técnicas Orientais de Terapia Corporal nas unidades de saúde
e nos hospitais mantidos pelo poder público ou a ele conveniados.
 
2 - Projeto de lei nº 4, de 2011, de autoria do deputado Ed Thomas. Autoriza o
Poder Executivo a conceder 100% de isenção do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas
aquisições de motocicletas novas a serem utilizadas nas prestações de serviço
de transporte de passageiros e na coleta e entrega de pequenas cargas no
Estado.
 
3 - Projeto de lei nº 5, de 2011, de autoria do deputado Campos Machado. Dá a
denominação de "Prof. Bruno Florenzano" à EE do Bairro Água Comprida, em
Bragança Paulista.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei Complementar nº 1, de 2011, de autoria do Tribunal de
Justiça. Altera o art. 9° da Lei Complementar nº 851, de 1998, que dispõe sobre
os Juizados Especiais no Estado de São Paulo, modificando a composição do
Conselho Superior dos Juizados.
 
2 - Projeto de lei nº 1, de 2011, de autoria do deputado Ed Thomas. Dispõe
sobre a obrigatoriedade da realização de exame de Ecocardiograma nos recém-
nascidos portadores de Síndrome de Down no Estado.
 
3 - Projeto de lei nº 2, de 2011, de autoria do deputado Waldir Agnello. Dispõe
sobre o Programa Permanente de Especialização nas áreas de Pediatra,
Medicina da Família e Clínica Geral, no Estado.

5ª Sessão

1 - Projeto de lei Complementar nº 49, de 2010, de autoria do Tribunal de
Justiça. Altera o artigo 36 da Lei Complementar nº 1.111, de 2010, que dispõe
sobre as Gratificações de Pesquisador e de Estenotipista.
 
2 - Projeto de lei nº 844, de 2010, de autoria do deputado José Bittencourt.
Dispõe sobre a implantação do Sistema de Identidicação e Registro de Animais
no Estado.
 
3 - Projeto de lei nº 845, de 2010, de autoria do deputado Fernando Capez.
Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de maus-tratos aos
animais.



 
4 - Projeto de lei nº 846, de 2010, de autoria do deputado Luciano Batista.
Declara de utilidade pública a "Associação Esportiva Fantik", em Matão.
 
5 - Projeto de lei nº 847, de 2010, de autoria do deputado Davi Zaia. Declara de
utilidade pública o "Grupo ASA - Amizade, Solidariedade e Amor" , em
Ituverava.
 
6 - Projeto de lei nº 848, de 2010, de autoria do deputado Carlos Giannazi.
Estende o percentual de reajuste de vencimentos de governador, secretários de
estado e deputados estaduais aos servidores públicos estaduais, da ativa e
aposentados.
 
7 - Projeto de lei nº 849, de 2010, de autoria do deputado Waldir Agnello. Cria
o Programa Estadual de Coleta de Medicamentos Vencidos ou Estragados.
 
8 - Projeto de lei nº 850, de 2010, de autoria do deputado Davi Zaia. Declara de
utilidade pública a "Associação Comunitária Educacional de Nova Odessa",
naquele Município.
 
9 - Projeto de lei nº 851, de 2010, de autoria do deputado Celso Giglio. Declara
de utilidade pública a "Associação Educacional Juvenil e Infantil - AEJI", na
Capital.
 
10 - Projeto de lei nº 852, de 2010, de autoria do deputado Celso Giglio.
Faculta à Administração Estadual a instituição de programas de estágio nos
finais de semana.
 
11 - Projeto de lei nº 853, de 2010, de autoria do deputado Samuel Moreira.
Declara de utilidade pública o "Lar São Vicente de Paulo", em Itaporanga.
 
12 - Projeto de lei nº 854, de 2010, de autoria do deputado Bruno Covas.
Declara de utilidade pública o "Lar Assistencial Mãos Pequenas", em Diadema.
 
13 - Projeto de lei nº 855, de 2010, de autoria da deputada Rita Passos. Dispõe
sobre a atenção especial do Estado ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais
objetivando proporcionar-lhe acolhimento, abrigo diurno, cuidados, proteção e
convivência adequados a suas necessidades.
 
14 - Moção nº 102, de 2010, de autoria da Comissão de Direitos Humanos.
Apela para o Sr. Presidente da República a fim de que, através do Ministério de
Desenvolvimento Agrário, determine ao Instituto Nacional de Colonização e



Reforma Agrária - INCRA a aceleração dos processos de aquisição e
desapropriação de áreas para o assentamento de milhares famílias acampadas e
da arrecadação de terras públicas para novos assentamentos.
 
15 - Moção nº 103, de 2010, de autoria da Comissão de Direitos Humanos.
Apela para o Sr. Presidente da República, a fim de que determine aos órgãos
competentes que providenciem com urgência a criação de um Conselho Gestor,
formado por entes públicos e da sociedade civil, para gerir o programa das
cestas alimentares.
 
16 - Moção nº 104, de 2010, de autoria da Comissão de Direitos Humanos.
Apela para o Sr. Presidente da República a fim de que, através do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento, determine à Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB) que amplie e agilize a distribuição de cestas básicas
em terreiros, quilombos, comunidades indígenas e acampamentos de sem-
terras.
 
17 - Moção nº 105, de 2010, de autoria da Comissão de Direitos Humanos.
Apela para o Sr. Presidente da República a fim de que, através do Ministério da
Fazenda, determine à Caixa Econômica Federal que aceite a declaração da
Fundação Palmares como documento suficiente para o reconhecimento de
regularização das áreas de quilombos para fins de construção de moradias
populares (Programa Minha Casa Minha Vida) naquelas comunidades.
 
18 - Moção nº 106, de 2010, de autoria da Comissão de Direitos Humanos.
Apela para o Sr. Presidente da República a fim de que, através do Ministério de
Desenvolvimento Agrário, determine ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA sejam reconhecidos os agregados familiares como
integrantes de núcleo familiar, de modo a admiti-los como beneficiários de
programas de políticas de crédito, comercialização e habitação.
 
Em pauta por 1 (uma) sessão para conhecimento, recebimento de emendas
e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o § 2º
do artigo 227 do Regimento Interno (Redação).

1ª Sessão

Projeto de lei Complementar nº 46, de 2010, de autoria do Sr. Governador.
Altera a Lei Complementar nº 1093, de 2009, que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição
Estadual. Parecer nº 80, de 2011, de relator especial pela Comissão de Redação.



 
Em pauta por 3 (três) sessões, para conhecimento e recebimento de
recursos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o
parágrafo único do artigo 33 do Regimento Interno (Pauta para Recursos).

1ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 1360, de 2007, de autoria do deputado Luis Carlos Gondim.
Dá a denominação de "Wady Baaklini" à Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias da UNESP - Campus de Jaboticabal, naquele Município.
 
2 - Projeto de lei nº 74, de 2008, de autoria do deputado Luis Carlos Gondim.
Dá a denominação de "Inocêncio de Almeida" ao trevo de acesso ao município
de Indiana, localizado no km 437 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).
 
3 - Projeto de lei nº 398, de 2008, de autoria do deputado Said Mourad. Dá a
denominação de "João Bastos" à ponte localizada no km 216 + 500m da
Rodovia Hamilton Vieira Mendes - SP 52, em Cruzeiro.
 
4 - Projeto de lei nº 296, de 2010, de autoria do deputado Luciano Batista. Dá a
denominação de "Irmã Dolores Muniz Junqueira" ao viaduto Jardim Humaitá,
no Km 281, Oeste, da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, Área Continental de
São Vicente.
 
5 - Projeto de lei nº 308, de 2010, de autoria do deputado Edmir Chedid. Dá
denominação de "Pastor Raimundo Ferreira dos Santos" ao viaduto localizado
no km 102 da Rodovia Dom Pedro I - SP 065, em  Itatiba.

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 606, de 2008, de autoria do deputado Waldir Agnello. Dá a
denominação de "Agenor Moreira de Souza" à ponte localizada no km 336 da
Rodovia Francisco Alves Negrão - SP 258, em Itararé.
 
2 - Projeto de lei nº 305, de 2010, de autoria do deputado Vinícius Camarinha.
Dá a denominação de "Professora Jandira de Moraes Nuno" à Escola Estadual
do Bairro do Bacuriti, em Cafelândia.
 
3 - Projeto de lei nº 319, de 2010, de autoria do deputado Baleia Rossi. Dá a
denominação de "Eloy Pereira Pimenta" ao  viaduto localizado no cruzamento
da Avenida Castelo Branco com a Avenida Presidente Kennedy, km 1+36m, ao
lado do Viaduto Franklin de Souza Meirelles Neto, no km 1+165m, em
Ribeirão Preto.



 
4 - Projeto de lei nº 333, de 2010, de autoria do deputado Uebe Rezeck. Dá a
denominação de "José Bernardo da Fonseca" ao viaduto localizado entre o km
39 e o km 40 da Rodovia José Delavechia - SP 323, na confluência com a
Estrada Vicinal Adelino Bertolo - PGI 040, em Pirangi.
 
5 - Projeto de lei nº 393, de 2010, de autoria do deputado Vinícius Camarinha.
Dá a denominação de "Benedicto Antunes Martins" ao dispositivo de acesso à
Fazenda Experimental de São Manuel (UNESP), localizado na Rodovia
Marechal Rondon - SP 300, km 269, em São Manuel.
 
6 - Projeto de lei nº 397, de 2010, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a
denominação de "Profª Takako Suzuki" à Escola Estadual de Narandiba,
naquele Municipio.
 
7 - Projeto de lei nº 398, de 2010, de autoria do deputado Pedro Tobias. Dá a
denominação de "Prof. Elcio Antonio Selmi" à Escola Estadual  Residencial
Cosmos, em Campinas.
 
8 - Projeto de lei nº 457, de 2010, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a
denominação de "Pedro Manoel Pinto" ao viaduto localizado no km 387 da
Rodovia Raposo Tavares - SP 270, em Salto Grande.
 
9 - Projeto de lei nº 460, de 2010, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a
denominação de "Professor Dr. Assuero Quadri Prestes" à Escola Estadual do
Jardim Luiza II, em Franca.
 
10 - Projeto de lei nº 493, de 2010, de autoria da deputada Rita Passos. Dá a
denominação de "Prof. João Antonio Motta Navarro" à Escola Estadual do
Parque Residencial Potiguara, em Itu.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 286, de 2010, de autoria do deputado Samuel Moreira. Dá a
denominação de "Pedro Cipola" ao viaduto localizado no km 32 + 680m da
Rodovia - SP 215, em Vargem Grande do Sul.
 
2 - Projeto de lei nº 496, de 2010, de autoria do deputado Edson Giriboni. Dá a
denominação de "Geraldo Ramos" à ponte sobre o Rio das Almas, localizada
no km 204,8 da Rodovia SP - 127, em Capão Bonito.
 



3 - Projeto de lei nº 638, de 2010, de autoria da deputada Célia Leão. Dá a
denominação de "Prof. Luis Tadeu Facion" à Escola Estadual Fazenda Boa
Vista, em Campinas.
 
4 - Projeto de lei nº 664, de 2010, de autoria do deputado José Zico Prado. Dá a
denominação de "Prefeito Benedicto Apparecido Pereira do Lago" ao
dispositivo de acesso localizado no km 564,8 da Rodovia Raposo Tavares - SP
270, com a Rodovia Assis Chateaubriand - SP 425, em Presidente Prudente.
 
5 - Moção nº 46, de 2010, de autoria do deputado Pedro Bigardi. Apela para os
Srs. Presidente da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a
fim de que determinem aos órgãos competentes, em caráter de urgência, a
realização dos estudos e adoção das providências que se fizerem necessárias
visando à implantação de uma extensão do Campus da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP) no Município de Embu das Artes
 
6 - Moção nº 48, de 2010, de autoria da CPI Cursos de Medicina. Apela para o
Sr. Presidente da República a fim de que determine ao Ministério da Educação
- MEC a criação de exames intermediários de avaliação dos alunos de cursos de
medicina.
 
7 - Moção nº 51, de 2010, de autoria da CPI Cursos de Medicina. Apela para o
Sr. Presidente da República a fim de que determine ao Ministério da Educação
o apropriado reajuste financeiro da bolsa de residência médica.
 
8 - Moção nº 52, de 2010, de autoria da Comissão de Educação. Apela para os
Srs. Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a
fim de que promovam, com a urgência que a matéria requer, a aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2007, que dispõe sobre a prestação de
serviços de psicologia e de assistência social nas redes públicas de educação
básica.
 
9 - Moção nº 59, de 2010, de autoria do deputado Hamilton Pereira e outros.
Apela para os Srs. Presidente do Senado, e da Câmara dos Deputados, bem
como para os líderes partidários, a fim de que envidem esforços para que o
Projeto de Lei 6755, de 2010, que altera a redação dos artigos 4º, 6º, 29, 30, 32
e 87 da Lei nº 9.394, de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional", dispondo sobre a educação infantil até os 5 (cinco) anos de idade e o
ensino fundamental a partir dessa idade, seja rejeitado.
 
10 - Moção nº 67, de 2010, de autoria do deputado Enio Tatto. Apela para o Sr.
Governador do Estado de São Paulo a fim de que interceda junto ao Secretário



de Ensino Superior para que empreenda todos os esforços necessários à
retomada das negociações e ao atendimento das reivindicações dos
trabalhadores das Universidades do Estado de São Paulo.
 
11 - Moção nº 84, de 2010, de autoria do deputado Roberto Massafera. Apela
para o Sr. Presidente da República a fim de que determine ao Ministério da
Educação a elaboração de estudos e a adoção de providências para que a
matéria Educação para o Trânsito seja incluída no currículo escolar dos ensinos
fundamental e médio.


