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sobre sua atuação nos fatos revelados pela Operação Alba Branca." Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item 22 - Requerimento de autoria da Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT),
subscrita pelo Senhor Deputado José Zico Prado e outros, que
solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Luiz Carlos Gutierrez, para
"prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e
sua atuação face as fraudes à licitação reveladas na Operação
Alba Branca." Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item 23 Requerimento de autoria da Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), subscrita pelo Senhor Deputado José Zico Prado e
outros, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Luiz Roberto
dos Santos, vulgo "Moita", para "prestar esclarecimentos sobre
os processos administrativos e sua atuação face as fraudes à
licitação reveladas na Operação Alba Branca." Vista ao Dep.
Cezinha de Madureira. Item 24 - Requerimento de autoria da
Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), subscrita pelo
Senhor Deputado José Zico Prado e outros, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Jeter Rodrigues, para "prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua atuação face
as fraudes à licitação reveladas na Operação Alba Branca."
Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item 25 - Requerimento de
autoria da Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), subscrita pelo Senhor Deputado José Zico Prado e outros, que solicita a
CONVOCAÇÃO do Senhor José Merivaldo dos Santos, vulgo
"Meriva", para "prestar esclarecimentos sobre os processos
administrativos e sua atuação face as fraudes à licitação reveladas na Operação Alba Branca." Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item 26 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado
Carlos Giannazi, que solicita a realização de Audiência Pública
para "debater a crise pela qual passa a Escola de Aplicação da
USP, que enfrenta dificuldades financeiras e sofre com a falta de
profissionais." Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item 27 Requerimento de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo,
que solicita a CONVOCAÇÃO do Secretário Estadual da Educação, Prof. Dr. José Renato Nalini, para esclarecer, em Audiência
Pública, o "sumiço de prova importante para confirmar o envolvimento de servidores estaduais no esquema de fraude da
Máfia da Merenda." Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item
28 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do ex-Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Senhor Barjas
Negri e do ex-Chefe de Gabinete da Presidência da FDE, Senhor
Mauro de Morais, para que, perante esta Comissão Permanente,
"esclareçam as graves denúncias publicada pela revista Carta
Capital, relatando esquema de fraudes nas licitações para o
transporte escolar." Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item
29 - Requerimento de autoria do Sindicato dos Funcionários e
Servidores da Educação do Estado de São Paulo - AFUSE, que
solicita uma reunião com essa conceituada Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
além da realização de uma Audiência Pública para a primeira
quinzena do mês de maio/2016, para expor a realidade salarial
e funcional da referida categoria profissional, bem como buscar
soluções para o problema. Vista ao Dep. Cezinha de Madureira.
Item 30 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos
Giannazi, que solicita "a realização de uma Reunião Especial
com a presença dos Promotores de Justiça responsáveis pelas
investigações das denúncias publicadas pela revista Carta Capital, relatando esquema de fraudes nas licitações para o transporte escolar, que envolvem a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e a empresa de transporte escolar "Benfica Transportes", que atuava em conluio para vencer todas as
contratações." Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item 31 Requerimento de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo,
que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Luiz Roberto dos Santos, vulgo "Moita" para comparecimento à reunião desta
Comissão Permanente, no próximo dia 24/05/2016, para "prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua
atuação face as fraudes à licitação reveladas na Operação Alba
Branca". Vista ao Dep. Cezinha de Madureira. Item 32 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública, para que, perante esta Comissão Permanente,
esclareça "sobre a ordem de reintegração de posse das escolas
ocupadas por alunos, sem ordem judicial, amparada unicamente
por mera orientação da Procuradoria-Geral do Estado". Vista ao
Dep. Cezinha de Madureira. Item 33 - Requerimento de autoria
do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Procurador Geral do Estado, Dr. Elival da Silva
Ramos, para que, perante esta Comissão Permanente, esclareça
"sobre a ordem de reintegração de posse das escolas ocupadas
por alunos, sem ordem judicial, amparada unicamente por mera
orientação da Procuradoria-Geral do Estado". Vista ao Dep.
Roberto Engler. Item 34 - Requerimento de autoria do Senhor
Deputado João Paulo Rillo, que solicita o encaminhamento de
Questão de Ordem, em nome desta Comissão de Educação e
Cultura, à Presidência da Assembleia Legislativa, a fim de obter
o entendimento quanto ao disposto no art. 31 do referido Regimento Interno. Aprovado o requerimento. Item 35 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita
a constituição de Subcomissão para estudo das propostas apresentadas para alteração do conteúdo do Projeto de Lei n.º 1083,
de 2016 - Plano Estadual de Educação, debatidas em Audiência
Pública no último dia 31/05/16, com a presença do Senhor
Secretário de Estado da Educação, nesta Casa Legislativa. Retirado de pauta, a pedido do requerente deferido pela Senhora
Presidente. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente,
após fazer os agradecimentos finais, deu por encerrada a reunião, gravada pelo Serviço de Audiofonia, da qual, eu, Maurício
Nespeca, Analista Legislativo, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por sua Excelência, a Senhora Deputada Presidente da reunião, e por mim, que a secretariei. Aprovada na
sexta reunião ordinária da Comissão, realizada aos quatorze
dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis.
Deputada Rita Passos - Presidente
Maurício Nespeca - Secretário

CPI ENERGIA ELÉTRICA
ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE
“INVESTIGAR IRREGULARIDADES PRATICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EXECUTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO
PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA”
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezesseis,
às treze horas, no Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Quinta Reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 183 de
2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento
258 de 2015, com a finalidade de “investigar irregularidades
praticadas na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica executado pelas Concessionárias do Serviço Público
de fornecimento de energia”, sob a presidência do Deputado
Carlão Pignatari, convocada para apreciar a pauta e proceder às
oitivas dos seguintes convidados (para prestar esclarecimentos
e informações sobre tais irregularidades, bem como as ações
executadas pelas respectivas instituições para a solução dos
casos): Senhor Claudio Monteiro Considera, Presidente da Pro-

Diário Oficial Poder Legislativo
teste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste);
Senhora Elici Maria Checchin Bueno, Coordenadora Executiva
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Presentes os Senhores Deputados Carlão Pignatari, João Paulo Rillo,
Carlos Cezar, Roberto Tripoli, Jorge Caruso, Ricardo Madalena
e Delegado Olim (membros efetivos). Ausentes os Senhores
Deputados Rogério Nogueira e Campos Machado. Presente
também o Senhor Deputado Orlando Morando. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi considerada
aprovada. Ambos os convidados ausentaram-se, tendo o Senhor
Claudio Monteiro Considera indicado como sua representante
a Senhora Lívia Marques Coelho, Advogada da Proteste. sob
a presidência do Deputado Delegado Olim, iniciou-se a apreciação da pauta. Item 01 - Requerimento do Deputado Carlão
Pignatari, solicitando o envio de solicitação de informações a
todas as regionais da CPFL, no sentido de obter dados sobre:
a) quadros com indicadores de reclamações versus restituições,
ou seja, o número de aparelhos elétricos danificados (com
base nas reclamações recebidas) em contrapartida à demanda
sanada pela distribuidora (número de restituições dos valores
de equipamentos danificados); b) contratos sobre serviços terceirizados. Aprovado o requerimento. Em seguida o Senhor Presidente, Deputado Carlão Pignatari, convidou a Senhora Lívia
Marques Coelho para compor a mesa. Em uma breve explanação, a Senhora Lívia Marques Coelho apresentou informações
sobre as ações civis públicas movidas e os serviços prestados pela Proteste. Usaram a palavra para dirigir perguntas e
comentários à convidada os Deputados Roberto Trípoli, Carlão
Pignatari, Jorge Caruso, Ricardo Madalena e João Paulo Rillo. A
Senhora Lívia Marques Coelho respondeu aos questionamentos
e colocou-se à disposição para enviar maiores esclarecimentos.
Ato contínuo, o Deputado Jorge Caruso apresentou requerimento solicitando o convite ao Sindicato da Habitação de São
Paulo (Secovi-SP) para apresentar dados e esclarecimentos a
este órgão técnico. Havendo consenso entre os deputados presentes, o requerimento foi admitido para deliberação. A reunião
foi suspensa por cinco minutos. Após ser lido em voz alta pelo
Senhor Presidente, o requerimento foi colocado em discussão e
votação. Aprovado o requerimento. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição,
tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Marina
Ceccato Mendes, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua
Excelência. Aprovada em reunião de 06/04/2016.
Deputado Carlão Pignatari - Presidente
Marina Ceccato Mendes - Secretária

CPI ENERGIA ELÉTRICA
ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE
“INVESTIGAR IRREGULARIDADES PRATICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EXECUTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO
PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA”
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às
treze horas, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Sexta Reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 183,
de 2015, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento
258, de 2015, com a finalidade de “investigar irregularidades praticadas na prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica executado pelas Concessionárias do Serviço
Público de fornecimento de energia”, sob a presidência do
Deputado Delegado Olim, convocada para proceder às oitivas
dos seguintes convidados, com a finalidade de prestar esclarecimentos e informações sobre tais irregularidades: Senhor
José Bonifácio de Souza Amaral Filho - Diretor Presidente da
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo (ARSESP); Senhor Paulo Fernando Cunha Albuquerque - Superintendente de Assuntos Energéticos da ARSESP;
Senhor Marcos Peres Barros - Diretor de Regulação Técnica e
Fiscalização dos Serviços de Energia da ARSESP; Senhor Flavio
Augusto Ayres Amary - Presidente do Sindicato da Habitação
(SECOVI). Presentes os Senhores Deputados João Paulo Rillo,
Roberto Tripoli, Jorge Caruso, Ricardo Madalena, Delegado Olim
(membros efetivos) e Cezinha de Madureira (membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Carlão Pignatari, Rogério
Nogueira, Carlos Cezar e Campos Machado. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Por
deliberação unânime entre os presentes, incluíram-se em pauta,
para deliberação, dois requerimentos. Item 1 - Ofício GD CEP
19/2016, de autoria do Deputado Carlão Pignatari, solicitando
a convocação dos seguintes representantes do setor de energia
elétrica: Senhor Britaldo Perdrosa Soares, representante da AES
Eletropaulo, e Senhor Julian Nebreda, representante da AES
Brasil, para prestarem esclarecimentos e informações sobre os
serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do
Estado de São Paulo. Aprovado o requerimento. Item 2 - Ofício
GD CEP 20/2016, de autoria do Deputado Carlão Pignatari, solicitando a convocação dos seguintes representantes do setor de
energia elétrica: Senhor Danilo de Souza Dias, Diretor Comercial
e de Relações Internacionais do Grupo Energisa; Senhor André
Moreira, Diretor de Operações da Elektro; Senhora Cristiane
Fernandes, Diretora de Relações Institucionais da CPFL; Senhor
Hélio Putini, Diretor de Relações Institucionais e Assuntos
Regulatórios da CPFL; Senhor Miguel Nuno Ferreira Setas,
Diretor Presidente da EDP Bandeirantes; Senhor Michel Itkes,
Diretor de Operações da EDP Bandeirantes; Senhor Marcos
Scarpa, Diretor de Relações Institucionais da EDP Bandeirantes;
Senhor Saulo Pereira, Diretor de Operações da AES Eletropaulo;
e Senhor Paulo Camilo Penna, Diretor de Relações Institucionais
e Assuntos Regulatórios da AES Eletropaulo, para prestarem
esclarecimentos e informações sobre os serviços prestados
pelas concessionárias de energia elétrica do Estado de São
Paulo. Aprovado o requerimento. Em seguida, o Senhor Presidente avocou os convidados presentes, Senhores José Bonifácio
de Souza Amaral Filho e Paulo Fernando Cunha Albuquerque,
para compor a mesa. Por motivo previamente comunicado, os
Senhores Marcos Peres Barros e Flavio Augusto Ayres Amary
não puderam comparecer. Os Senhores José Bonifácio de Souza
Amaral Filho e Paulo Fernando Cunha Albuquerque procederam
a apresentações acerca das atribuições da ARSESP, dados de
atendimento e procedimentos de atendimento ao usuário,
dentre outros assuntos. Fizeram uso da palavra para dirigir
perguntas aos convidados os Deputados Jorge Caruso, Delegado Olim, Ricardo Madalena e João Paulo Rillo. Os dois últimos
também solicitaram informações adicionais, que deverão ser
encaminhadas pela ARSESP. Após os Senhores José Bonifácio de
Souza Amaral Filho e Paulo Fernando Cunha Albuquerque terem
respondido aos questionamentos, e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição,
tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Marina
Ceccato Mendes, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua
Excelência. Aprovada em reunião de 13/04/2016.
Deputado Delegado Olim - Vice-Presidente no Exercício da
Presidência
Marina Ceccato Mendes - Secretária

COMISSÃO DE SAÚDE
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE SAÚDE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às
catorze horas, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Terceira Reunião
Ordinária da Comissão de Saúde, da Primeira Sessão Legislativa
da Décima Oitava Legislatura, convocada com a finalidade de
apreciar a pauta, sob a presidência do Deputado Gil Lancaster.
Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando Machado, Carlos Neder, Marcos Martins, Gil Lancaster, Afonso Lobato,
Wellington Moura, Milton Vieira, André do Prado (membros efetivos) e Carlão Pignatari (membro substituto). Ausentes a
Senhora Deputada Analice Fernandes e, por motivo justificado,
os Senhores Deputados Celso Giglio (em licença) e Itamar Borges. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi considerada aprovada. Passou-se então à apreciação da
pauta. A reunião foi presidida pelo Deputado Marcos Martins
durante a deliberação dos itens 3, 7, 13, 14 e 19. Item 1 - Projeto de lei 97/2013, de autoria do Deputado Chico Sardelli, que
proíbe a comercialização do aspartame e o seu uso na composição de alimentos e bebidas elaborados ou comercializados no
Estado. Foi relator o Deputado Luiz Fernando Machado, com
voto contrário. Concedida vista conjunta aos Deputados André
do Prado e Carlos Neder. Item 2 - Projeto de lei 402/2015, de
autoria da Deputada Beth Sahão, que torna obrigatória a realização do "Teste do Quadril" (exame para detectar a displasia
do desenvolvimento dos quadris ) em todos os recém-nascidos
nos berçários das maternidades do Estado. Foi relator o Deputado Welson Gasparini, com voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item 3 - Projeto de lei 415/2015, de autoria do Deputado Gil Lancaster, que institui a "Semana Estadual
da Diabetes Tipo 1". Foi relator o Deputado Itamar Borges, com
voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item 4
- Projeto de lei 427/2015, de autoria do Deputado Orlando Bolçone, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer convênios
com diferentes entidades especializadas no tratamento e acompanhamento de crianças autistas. Foi relator o Deputado Afonso
Lobato, com voto favorável. Aprovado como parecer o voto do
relator. Item 5 - Projeto de lei 436/2015, de autoria da Deputada Leci Brandão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de universalização da aplicação das normas de saúde atinentes ao parto
e nascimento no Estado. Foi relator o Deputado Itamar Borges,
com voto favorável. Concedida vista ao Deputado Wellington
Moura. Item 6 - Projeto de lei 836/2015, de autoria da Deputada Célia Leão, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação
de capas sobre os veículos guardados em Pátios ou Depósitos
de Recolhimento localizados no Estado, de modo a inibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Foi relator o Deputado
Luiz Fernando Machado, com voto favorável. Concedida vista
ao Deputado Carlão Pignatari. Item 7 - Projeto de lei 854/2015,
de autoria do Deputado Gil Lancaster, que determina aos hospitais públicos e particulares, clínicas e postos de saúde credenciados à Rede Estadual de Saúde que forneçam aos pacientes
diagnosticados com diabetes tipo 1 noções básicas sobre os
cuidados no tratamento antes de qualquer encaminhamento ao
especialista. Foi relatora a Deputada Analice Fernandes, com
voto favorável. Aprovado como parecer o voto da relatora. Item
8 - Projeto de lei 889/2015, de autoria do Deputado Enio Tatto,
que institui o "Banco de Remédio" do Estado. Foi relator o
Deputado Itamar Borges, com voto favorável. Concedida vista
ao Deputado Wellington Moura. Item 9 - Projeto de lei
910/2015, de autoria da Deputada Marta Costa, que obriga os
hospitais públicos no Estado a colocarem à disposição de usuários e pacientes que são alérgicos à proteína do látex material
desprovido desta para devido uso. Foi relator o Deputado Milton Vieira, com voto favorável. Aprovado como parecer o voto
do relator. Item 10 - Projeto de lei 912/2015, de autoria da
Deputada Marta Costa, que dispõe sobre a instituição do Programa Estadual de Incentivo à Doação de Medula Óssea e de
Sangue do Cordão Umbilical e Placentário no Estado. Foi relator
o Deputado Milton Vieira, com voto favorável. Aprovado como
parecer o voto do relator. Item 11 - Projeto de lei 945/2015, de
autoria do Deputado Igor Soares, que institui no âmbito do
Estado o mês "Junho Vermelho", dedicado à campanha de
incentivo à doação de sangue. Foi relator o Deputado Milton
Vieira, com voto favorável ao projeto e à emenda apresentada
pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Concedida vista ao Deputado Wellington Moura. Item 12 - Projeto
de lei 991/2015, de autoria do Deputado André do Prado, que
institui a Campanha de Conscientização sobre a Esteatose
Hepática. Foi relator o Deputado Itamar Borges, com voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item 13 - Projeto de lei 1063/2015, de autoria do Deputado Gil Lancaster, que
institui a "Semana de Prevenção e Combate à Catarata". Foi
relator o Deputado Itamar Borges, com voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item 14 - Projeto de lei
1067/2015, de autoria do Deputado Gil Lancaster, que torna
obrigatória a inserção de mensagens educativas sobre o uso
indevido das drogas e substâncias entorpecentes durante
shows, eventos culturais e esportivos voltados para o público
infantojuvenil realizados no Estado. Foi relator o Deputado
Afonso Lobato, com voto favorável. Aprovado como parecer o
voto do relator. Item 15 - Projeto de lei 1086/2015, de autoria
do Deputado Milton Vieira, que dispõe sobre a instituição do
Programa de Conscientização, Reaproveitamento, Doação e Distribuição de Medicamentos para a População no âmbito do
Estado. Foi relator o Deputado Itamar Borges, com voto favorável. Concedida vista conjunta aos Deputados Carlos Neder e
Wellington Moura. Item 16 - Projeto de lei 1093/2015, de autoria do Deputado Cezinha de Madureira, que institui o Cardápio
Dietético nos restaurantes, bares e similares. Foi relatora a
Deputada Analice Fernandes, com voto favorável. Concedida
vista ao Deputado Wellington Moura. Item 17 - Projeto de lei
1104/2015, de autoria do Deputado Rafael Silva, que inclui no
Calendário Oficial do Estado a "Semana Estadual de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio". Foi relator o Deputado
Carlos Neder, com voto favorável. Aprovado como parecer o
voto do relator. Item 18 - Projeto de lei 1110/2015, de autoria
da Deputada Vanessa Damo, que dispõe sobre a substituição da
utilização do Nitrato de Prata pela Iodopovidona em solução
aquosa a 2,5% na prevenção da conjuntivite neonatal. Foi relator o Deputado Carlos Neder, com voto favorável. Aprovado
como parecer o voto do relator. Item 19 - Projeto de lei
1117/2015, de autoria do Deputado Gil Lancaster, que dispõe
sobre a permissão de acesso aos portadores de Diabetes tipo 1
portando insulina, insumos, aparelhos de monitoração de glicemia, pequenas porções de alimentos e bebidas não alcoólicas a
eventos, espaços públicos e privados no Estado. Foi relator o
Deputado Afonso Lobato, com voto favorável ao projeto na
forma do substitutivo proposto pela CCJR. Concedida vista ao
Deputado Wellington Moura. Item 20 - Projeto de lei
1211/2015, de autoria do Deputado Léo Oliveira, que institui o
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Pacto Estadual Social visando a fomentar e estimular atividades
de promoção e apoio à doação de órgãos, sangue, tecido humano e congêneres. Foi relator o Deputado Itamar Borges, com
voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item
21 - Projeto de lei 1219/2015, de autoria do Deputado Adilson
Rossi, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência de Diagnóstico e Tratamento de Pessoas com Síndrome
Fibromiálgica. Foi relator o Deputado Afonso Lobato, com voto
favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item 22
(CONCLUSIVA) - Projeto de lei 823/2015, de autoria da Deputada Analice Fernandes, que institui o "Dia de Conscientização da
Hipercolesterolemia Familiar". Foi relator o Deputado Luiz Fernando Machado, com voto favorável. Aprovado conclusivamente o projeto. Item 23 (CONCLUSIVA) - Projeto de lei 978/2015,
de autoria do Deputado Carlão Pignatari, que dá a denominação de "Doutor Osmar Almeida Luz" ao AME - Ambulatório
Médico de Especialidades - de Fernandópolis. Foi relatora a
Deputada Analice Fernandes, com voto favorável. Aprovado
conclusivamente o projeto. Item 24 (CONCLUSIVA) - Moção
86/2015, de autoria do Deputado Feliciano Filho, que apela para
a Senhora Presidente da República e para os Senhores Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a fim de que
determinem aos órgãos competentes a elaboração de estudos
para a criação e o desenvolvimento de Projeto de Lei que tenha
por escopo a normatização do controle da eutanásia de cães
portadores de Leishmaniose Visceral Canina, tornando obrigatória para a sua execução a realização de exames confirmatórios.
Foi relator o Deputado Carlos Neder, com voto favorável. Aprovada conclusivamente a moção. Item 25 - Requerimento do
Deputado Luiz Fernando Machado, solicitando que esta comissão realize uma audiência pública com a finalidade de debater
a possível redução orçamentária para a Farmácia Popular em
2016, anunciada pelo Governo Federal. Concedida vista ao
Deputado Carlos Neder. Item 26 - Requerimento do Deputado
Rafael Silva, solicitando que esta comissão realize uma reunião
com a finalidade de esclarecer os motivos por que o Estado não
realizou pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina. O Deputado requisita o convite às seguintes autoridades
para participar do debate: Senhor Márcio França (Vice-Governador e Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), Senhor David Uip (Secretário Estadual da Saúde), Professor Doutor Marco Antônio Zago (Reitor
da Universidade de São Paulo - USP), Professor Doutor Germano Tremiliosi Filho (Diretor do Instituto de Química do Campus
de São Carlos da USP) e Professor Doutor Salvador Claro Neto
(Pesquisador Cientista). Concedida vista ao Deputado Wellington Moura. Em sequência, foi dada ciência da correspondência
recebida (itens 27 a 32). Item 27 - Ofício 336/2015 caep, da
Câmara Municipal de Amparo, dirigido ao Presidente desta
Assembleia, encaminhando cópia de moção de autoria do
Senhor Vereador Rogério Delphino de Brito Catanese. Item 28 Ofício do Instituto Butantan, dirigido ao Presidente desta
Assembleia, encaminhando o Relatório 2011-2014 do referido
instituto. Item 29 - Ofício da empresa Extera Importação e
Exportação, dirigido ao Presidente desta Assembleia, tratando
de assunto referente à realização de auditoria em processos
administrativos da Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo
no ano de 2014. Item 30 - Ofício CM 273/2015, da Câmara
Municipal de Conchal, encaminhando cópias de dois requerimentos de autoria do Vereador Nilton de Praga Barbosa da
Silva. Item 31 - Ofício 916, da Câmara Municipal de Sorocaba,
encaminhando cópia de moção de autoria do Vereador José
Antonio Caldini Crespo. Item 32 - Ofício Circular 12/10/2012, da
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, encaminhando cópia
de requerimento de autoria do Vereador Cleson Alves de Sousa.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e
cuja ata eu, Marina Ceccato Mendes, Analista Legislativo, lavrei
e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de
01/12/2015.
Deputado Gil Lancaster - Presidente
Marina Ceccato Mendes - Secretária
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80ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidentes: FERNANDO CAPEZ e JOOJI HATO
Secretário: JOOJI HATO

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Abre a sessão. Manifesta o pesar desta Casa por acidente
ocorrido na Rodovia Mogi-Bertioga, na madrugada do dia
09/06, envolvendo um ônibus que transportava estudantes
universitários.
2 - LUIZ CARLOS GONDIM
Exibe imagens do ônibus, depois do acidente. Informa que
comparecerá aos velórios das vítimas. Considera que o
momento é de luto.
3 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Lê notícia acerca da tragédia.
4 - JOOJI HATO
Presta solidariedade às famílias das vítimas de acidente
na Rodovia Mogi-Bertioga. Argumenta que a estrada tem
curvas perigosas e precisa ser duplicada, bem como outras
que menciona. Responsabiliza o uso de álcool e drogas por
grande parte dos acidentes de trânsito no País.
5 - VAZ DE LIMA
Compara o acidente na Rodovia Mogi-Bertioga a um
episódio similar ocorrido nos anos 60, em São José do
Rio Preto, que vitimou vários estudantes. Oferece sua
solidariedade às famílias enlutadas.
6 - ORLANDO BOLÇONE
Faz referência à tragédia acontecida em São José do Rio
Preto, na década de 60, que motiva a realização, todos
os anos, de evento religioso em memória das vítimas.
Descreve providências tomadas na época para aprimorar
a segurança das estradas. Expressa seus sentimentos às
famílias das vítimas do acidente na Rodovia Mogi-Bertioga.
7 - BARROS MUNHOZ
Solidariza-se com as famílias dos estudantes universitários
que faleceram em um acidente na Rodovia MogiBertioga, na madrugada do dia 09/06. Comunica que teve
seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral,
por conta de reportagens favoráveis à sua candidatura
publicadas em um jornal de Itapira. Diz que recorrerá da
decisão no Tribunal Superior Eleitoral. Defende o deputado
Mauro Bragato, recém cassado. Declara ter orgulho de sua
carreira política.
8 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Manifesta sua solidariedade aos deputados Barros Munhoz
e Mauro Bragato.

