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PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA

1 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 340, de 2010, de autoria  do
deputado Celino Cardoso. Institui a obrigatoriedade de a Certidão de
Nascimento, o Registro Geral e a Carteira Nacional de Habilitação conterem a
anotação do grupo sanguíneo do interessado. Pareceres nºs 660 e 661, de 2011,
respectivamente, das Comissões de Justiça e de Saúde, favoráveis. Substitutivo
apresentado nos termos do inciso II do artigo 175 do Regimento Interno.
Pareceres nºs 1464 e 1465, de 2011, respectivamente, das Comissões de Justiça
e Redação e de Saúde, favoráveis ao substitutivo.
 
2 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 315, de 2009, de autoria  do
deputado Reinaldo Alguz. Torna obrigatório o uso de asfalto enriquecido com
borracha da reciclagem de pneus inservíveis na conservação das estradas
estaduais. Parecer nº 2018, de 2009, de relator especial pela Comissão de
Justiça, favorável, com a emenda. Parecer nº 2019, de 2009, da Comissão de
Meio Ambiente, favorável ao projeto, com emenda, e à emenda da Comissão de
Justiça. Substitutivo apresentado nos termos do inciso II do artigo 175.
 
3 - Veto - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 588, de 2010, (Autógrafo nº
29497), vetado totalmente, de autoria  da deputada Vanessa Damo. Dá a
denominação de "Clotilde Álvares Doratioto" à Escola Estadual Jardim Feital,
em Mauá. Pareceres nºs 1386 e 1387, de 2011, respectivamente, de relatores
especiais pelas Comissões de Justiça e Redação e de Cultura, favoráveis ao
projeto.  (Artigo 28. § 6º da Constituição do Estado).
 
4 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 71, de 2011, de autoria  do deputado
Itamar Borges. Autoriza o Poder Executivo a criar a "Secretaria Estadual das
Micro e Pequenas Empresas" no Estado. Parecer nº 1468, de 2011, do
Congresso das Comissões de Justiça e Redação, de Atividades Econômicas e de
Finanças, favorável.



 
5 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 327, de 2011, de autoria  do
deputado Luiz Moura. Dispõe sobre a disponibilização pelo Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo - DAEE do cronograma de
limpeza da calha do Rio Tietê e demais obras efetuadas neste rio. Parecer nº
1475, de 2011, da Comissão de Justiça e Redação, favorável com substitutivo.
Parecer nº 1476, de 2011, da Comissão de Infraestrutura, contrário ao projeto e
ao substitutivo. Parecer nº 1477, de 2011, da Comissão de Finanças, favorável
ao substitutivo.
 


