
PAUTA
PARA A 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PERÍODO

ADICIONAL À 4ª SESSÃO DA 16ª LEGISLATURA 
EM 18 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 25, de 2011, de autoria do deputado Roberto Massafera.
Altera a Lei n.º 6.544, de 1989, que dispõe sobre o estatuto jurídico das
licitações e contratos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações,
concessões e locações no âmbito da Adminsitração Centralizada e Autárquica e
revoga o Decreto n.º 55.938, de 2010.
 
2 - Projeto de lei nº 26, de 2011, de autoria da deputada Beth Sahão. Determina
que, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas das empresas, com fins
lucrativos, que forem beneficiadas por incentivo ou isenção fiscal outorgado
pelo Estado deve ser reservado ao primeiro emprego.
 
3 - Projeto de lei nº 27, de 2011, de autoria do deputado Mauro Bragato.
Declara de utilidade pública a "Associação dos Servidores Públicos Municipais
de Adamantina - ASPUMA", naquele Município.
 
4 - Projeto de lei nº 28, de 2011, de autoria do deputado Luis Carlos Gondim.
Declara de utilidade pública o "Lar Vicentino", em São Sebastião.
 
5 - Projeto de lei nº 29, de 2011, de autoria do deputado Luis Carlos Gondim.
Declara de utilidade pública a "Sociedade Assistencial Ampara Brasil -
SAAB", em Arujá.

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 22, de 2011, de autoria do deputado Olímpio Gomes.
Declara de utilidade pública a "Comunidade Missionária de Villaregia -



COMI", em Embu-Guaçu.
 
2 - Projeto de lei nº 23, de 2011, de autoria do deputado Donisete Braga. Proíbe
a exposição das embalagens de cigarros e assemelhados nos pontos de venda.
 
3 - Projeto de lei nº 24, de 2011, de autoria do deputado Rogério Nogueira. Dá
a denominação de "Benedicto Amstalden" ao viaduto localizado no km 62 da
Rodovia SP 075, que liga o Bairro Helvetia a Indaiatuba, naquele Município.

4ª Sessão

Projeto de lei nº 21, de 2011, de autoria do deputado Olímpio Gomes. Obriga as
universidades públicas e privadas do Estado a difundirem em seus "campus"
alerta sobre o trote.

5ª Sessão

Projeto de lei nº 20, de 2011, de autoria do deputado José Bittencourt. Dispõe
sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais, industriais e de
serviços, inclusive repartições públicas, manterem placa visível ao público com
a indicação "Disque Denúncia - 181", no Estado de São Paulo.
 
Em pauta por 3 (três) sessões para conhecimento, recebimento de emendas
e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o item
1 do parágrafo único do artigo 148 do Regimento Interno (Urgência).

1ª Sessão

1 - Projeto de lei Complementar nº 3, de 2011, de autoria do Sr. Governador.
Dispõe sobre a concessão de abono complementar aos servidores das
Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias.
 
2 - Projeto de lei nº 30, de 2011, de autoria do Sr. Governador.  Revaloriza os
pisos salariais mensais dos trabalhadores que especifica, instituídos pela Lei nº
12.640, de 2007.
 
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 619, de 2010, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Institui o "Dia do Técnico em Veterinária".
 
2 - Projeto de lei nº 629, de 2010, de autoria do deputado Celso Giglio. Dá a
denominação de "Benedito Darcádia" ao Ambulatório Médico de
Especialidades - AME de Mogi Guaçu.
 
3 - Moção nº 7, de 2010, de autoria do deputado Fernando Capez. Apela para o
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados e para os líderes
partidários a fim de que apresentem e aprovem projeto de lei que obrigue a
presença de corretor de seguros em todos os estabelecimentos que
comercializem seguros.
 
4 - Moção nº 12, de 2010, de autoria do deputado Otoniel Lima. Apela para os
Srs. Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
bem como para os líderes partidários, a fim de que sejam realizados estudos e
adotadas as providências necessárias objetivando a redução da alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre a produção de
pneus.
 
5 - Moção nº 83, de 2010, de autoria do deputado Pedro Tobias. Apela para o
Sr. Presidente da República para que determine aos órgãos competentes a
elaboração de estudos para alteração da legislação referente ao DPVAT, a fim
de que seja repassada a quantia de um por cento de seu valor bruto às Pastas
Estaduais responsáveis pelas políticas destinadas às pessoas com deficiências,
para atendimento aos casos de invalidez causada por acidentes de trânsito.


