ORDEM DO DIA
PARA A 46ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011
PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA

1 - 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 do
Regimento Interno. Parecer nº 1739, de 2011, do Congresso das Comissões de
Justiça e Redação e de Meio Ambiente, favorável ao substitutivo.
2 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei nº 137, de 2011, de autoria do
deputado Alex Manente. Ficam as redes de refeições rápidas obrigadas a
informar a seus clientes a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras e
sódio, bem como o total do valor calórico contido nos alimentos
comercializados. Parecer nº 814, de 2011, da Comissão de Justiça e Redação,
favorável com substitutivo. Parecer nº 815, de 2011, do Congresso das
Comissões de Saúde e de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de
Justiça e Redação. Emenda apresentada nos termos do inciso II do artigo 175
do Regimento Interno. Parecer nº 1740, de 2011, do Congresso das Comissões
de Justiça e Redação, de Saúde e de Finanças, favorável à emenda.
3 - Discussão e votação - Projeto de resolução nº 32, de 2011, de autoria da
Mesa. Cria a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de caráter permanente e
multidisciplinar. Parecer nº 1736, de 2011, de relator especial pela Comissão de
Justiça e Redação, favorável.
4 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 76, de 2008, de autoria do deputado
Luciano Batista. Torna obrigatória a inclusão de conteúdos e atividades

relativas a Educação no Trânsito como disciplina nos currículos do ensino
médio e fundamental nas escolas públicas estaduais. Parecer nº 824, de 2011,
da Comissão de Justiça, favorável. Parecer nº 825, de 2011, da Comissão de
Educação, favorável com emenda. Parecer nº 828, da Comissão de Finanças,
favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Educação, e contrário ao
Projeto de lei nº 669, de 2009. (Em Anexo os Projetos de lei nºs 669, de 2009,
556 e 913, de 2011).
5 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 686, de 2008, de autoria da
deputada Célia Leão. Torna obrigatória a presença de pediatra na sala de parto
em hospitais, clínicas e unidades integrantes do SUS, da rede pública ou
privada. Parecer nº 2303, de 2009, da Comissão de Justiça, favorável. Parecer
nº 2304, de 2009, da Comissão de Saúde, favorável, com emenda.
6 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 648, de 2011, de autoria do
deputado Edinho Silva. Dispõe sobre a política de tratamento de Doenças Raras
no Estado. Pareceres nºs 1470 e 1471, de 2011, respectivamente, da Comissão
de Justiça e Redação e do Congresso das Comissões de Saúde e de Finanças,
favoráveis.
7 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 757, de 2011, de autoria da
deputada Leci Brandão. Altera a Lei nº 14.187, de 2010, que dispõe sobre
penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de
discriminação racial. Parecer nº 1741, de 2011, do Congresso das Comissões de
Justiça e Redação e de Administração Pública, favorável.
8 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 928, de 2011, de autoria do Sr.
Governador. Institui o Programa Pró Conexão, de subsídio financeiro à
população de baixa renda para a realização de obras necessárias à efetivação de
ligações domiciliares de esgoto que demandem execução de ramais
intradomiciliares. Com substitutivo e 4 emendas. Parecer nº 1742, de 2011, do
Congresso das Comissões de Justiça e Redação, de Infraestrutura e de Finanças,
favorável ao projeto com emenda, à emenda nº 1 e às emendas de nºs 2, 3 e 4
com subemenda e contrário ao substitutivo.

