
PAUTA
PARA A 147ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 01 DE DEZEMBRO 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 1109, de 2011, de autoria do deputado Welson Gasparini.
Dá a denominação de "Adelino de Souza" ao prédio da Delegacia de Poícia de
Pradópolis.
 
2 - Projeto de lei nº 1110, de 2011, de autoria do deputado João Caramez.
Altera a Lei nº 1.284, de 2011, que dispõe sobre a denominação de prédios,
rodovias e repartições públicas.
 
3 - Projeto de lei nº 1111, de 2011, de autoria do deputado Fernando Capez.
Declara de utilidade pública a "Associação Promocional de Apoio ao
Farmacodependente", em Ubatuba.
 
4 - Moção nº 132, de 2011, de autoria do deputado João Caramez. Apela para o
Sr. Presidente do Senado Federal para que, na apreciação e votação do Projeto
de Lei nº 30, de 2011, que propõe a reforma do Código Florestal, seja
suprimido o texto final da alínea b, bem como a alínea f, do inciso VIII do
artigo 3º constante da emenda proposta pela Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle dessa egrégia Casa de Leis.

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 1104, de 2011, de autoria do deputado Welson Gasparini.
Dá a denominação de "Zacharias Calil" ao viaduto situado no km 313 + 900
metros da Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto.



 
2 - Projeto de lei nº 1105, de 2011, de autoria do deputado Welson Gasparini.
Dá a denominação de "Jamille José Calil" ao viaduto situado no km 313 + 300
metros da Rodovia Prefeito Antonio Duarte Nogueira, em Ribeirão Preto.
 
3 - Projeto de lei nº 1106, de 2011, de autoria do deputado Roberto Massafera.
Declara de utilidade pública o "Centro de Aprendizagem e Técnicas Emílio
Manzano - CATEM", em São Carlos.
 
4 - Projeto de lei nº 1107, de 2011, de autoria do deputado Fernando Capez.
Declara de utilidade pública a "Associação Fraternal Pelicano", em Botucatu.
 
5 - Projeto de lei nº 1108, de 2011, de autoria do deputado Cauê Macris. Torna
obrigatória a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio para detectar e
prevenir vazamento de gás.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 1102, de 2011, de autoria da deputada Célia Leão. Institui o
"Conselho Estadual para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e Transporte -
CEDATT".
 
2 - Projeto de lei nº 1103, de 2011, de autoria do deputado Marcos Zerbini.
Declara de utilidade pública a "União Social Camiliana", na Capital.
 
3 - Moção nº 130, de 2011, de autoria do deputado Pedro Tobias. Apela para a
Sra. Presidenta da República para que determine a realização de estudos pelos
órgãos competentes a fim de se alterar a legislação do imposto sobre a renda de
pessoa física, duplicando-se o valor da dedução em relação aos dependentes
menores de idade que sejam portadores de deficiência.
 
4 - Moção nº 131, de 2011, de autoria do deputado Jorge Caruso. Apela para os
Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como
para os líderes partidários, a fim de que empreendam esforços para que a
Emenda Substitutiva nº 09, de 2011, à Proposta de Emenda Constitucional nº
443, de 2009, seja apreciada e aprovada o quanto antes.

4ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 1097, de 2011, de autoria do deputado Carlos Giannazi.
Confere ao Estado de São Paulo o título de Berço da Música e da Cultura
Caipira Raiz.



 
2 - Projeto de lei nº 1098, de 2011, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Classifica como Estância Turística o Município de Bofete.
 
3 - Projeto de lei nº 1099, de 2011, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a
denominação de "Manoel Ferreira de Barros", ao pontilhão localizado no km
608,5 da Rodovia Raposo Tavares - SP 270, em Piquerobi.
 
4 - Projeto de lei nº 1100, de 2011, de autoria da deputada Célia Leão. Proíbe o
consumo de bebidas alcoólicas no interior de veículos públicos ou privados de
transporte coletivo de passageiros no Estado.
 
5 - Projeto de lei nº 1101, de 2011, de autoria do deputado Afonso Lobato.
Institui o "Dia Estadual da Pastoral da Criança".

5ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 1093, de 2011, de autoria da deputada Heroilma Soares
Tavares. Institui o "Dia Estadual da Conscientização da Cardiopatia
Congênita".
 
2 - Projeto de lei nº 1094, de 2011, de autoria dos deputados Beto Trícoli e
Célia Leão. Cria o "Rótulo Descarte Padrão" e o serviço de informação sobre
pontos de descarte de materiais recicláveis.
 
3 - Projeto de lei nº 1095, de 2011, de autoria do deputado José Bittencourt.
Declara de utilidade pública a "Associação Jesus para o Mundo", em Araras.
 
4 - Projeto de lei nº 1096, de 2011, de autoria do deputado Alex Manente.
Proíbe a venda de alimentos acompanhados de brindes ou brinquedos no
Estado.
 
Em pauta por 3 (três) sessões para conhecimento, recebimento de emendas
e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o
artigo 253 do Regimento Interno (Reforma da Constituição).

3ª Sessão

Proposta de emenda nº 19, de 2011,  à Constituição do Estado, de autoria do Sr.
Governador.  Altera a redação dos §§ 2º a 5º do artigo 140, que trata da Polícia
Civil.
 



Em pauta por 3 (três) sessões, para conhecimento e recebimento de
recursos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o § 1º
do artigo 33 do Regimento Interno (Pauta para Recursos).
 
                                                     1ª Sessão 
Moção nº 50, de 2008, de autoria do deputado Jorge Caruso. Apela para o Sr.
Presidente da República a fim de promover a imediata aprovação do Projeto de
Lei de nº 5245, de 2005, que visa garantir o direito de preservação da 
inviolabilidade do sigilo que preside as relações entre cliente e seu advogado. 

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 1005, de 2007, de autoria do deputado Roberto Morais. Dá
a denominação de "Dovilio Ometto" à Faculdade de Tecnologia de São Paulo -
FATEC de Piracicaba. (Em anexo o Projeto de Lei nº 585, de 2010.)
 
2 - Projeto de lei nº 340, de 2011, de autoria do deputado José Bittencourt.
Institui o "Dia do Metodismo Wesleyano".
 
3 - Projeto de lei nº 706, de 2011, de autoria da deputada Analice Fernandes.
Dá a denominação de "Profª. Marlene Aparecida Maia Olberg" à Escola
Estadual do Jardim Santo Eduardo III, em Embu das Artes.
 
4 - Projeto de lei nº 739, de 2011, de autoria do deputado Hélio Nishimoto. Dá
a denominação de "Professora Nilce Conceição de Lima" à Escola Estadual
Bairro São Leopoldo, em São José dos Campos.
 
5 - Projeto de lei nº 748, de 2011, de autoria do deputado Carlos Giannazi. Dá a
denominação de "Professora Rosa Inês Bornia Moreira" à Escola Estadual Sete
Praias, na Capital.
 
6 - Projeto de lei nº 891, de 2011, de autoria do deputado Carlão Pignatari.
Declara de utilidade pública a "Santa Casa de Guará", naquele Município.
 
7 - Moção nº 108, de 2011, de autoria da Comissão de Constituição Justiça e
Redação. Apela para os Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, bem como para os líderes partidários, a fim de que determinem a
adoção de medidas visando à aprovação de uma Proposta de Emenda à
Constituição com a finalidade de excepcionar o preceito contido no § 1º do
artigo 27, de modo a facultar aos Estados a alteração temporária da duração do
mandato dos deputados estaduais, para haver coincidência da legislatura
estadual com a do Congresso Nacional, que se inicia em 1º de fevereiro.


