
Verifica-se, ainda, pelo atestado de óbito constante dos
autos, que a grafia do nome do homenageado está incorreta
no projeto.

Por esses motivos, apresentamos o seguinte

SUBSTITUTIVO

Dê-se ao Projeto de Lei n° 487, de 2004, a seguinte
redação:

“Dá denominação a dispositivo de acesso à Rodovia dos
Bandeirantes, localizado em Cordeirópolis.

Artigo 1° - Passa a denominar-se ‘Joffre Ferreira de
Carvalho’ ao dispositivo de acesso à Rodovia dos Bandeirantes
- SP 348, localizado entre o km 156 e o 157 da Rodovia
Washington Luís - SP 310, no Município de Cordeirópolis.

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

Considerando não existirem óbices de ordem constitucio-
nal, legal ou jurídica, nosso parecer é favorável à aprovação do
Projeto de lei n.° 487, de 2004, na forma do substitutivo ora
proposto.

a) VALDOMIRO LOPES - Relator
Aprovado o parecer do relator favorável à proposição na

forma do substitutivo .
Sala das Comissões, em 1/12/2004
a) Ricardo Tripoli - Presidente
Ricardo Trípoli - Baleia Rossi - Afonso Lobato - José

Bittencourt - Valdomiro Lopes.

PARECER Nº 1.796 , DE 2004
DA COMISSÃO DE TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES, SOBRE O PROJETO
DE LEI Nº 487, DE 2004
De iniciativa do nobre Deputado Aldo Demarchi, o projeto

em epígrafe objetiva dar a denominação de “Jofre Ferreira de
Carvalho” ao dispositivo de acesso à Rodovia dos
Bandeirantes - SP 348 localizado entre os kms 156 e 157 da
Rodovia Washington Luiz - SP 310, em Cordeirópolis.

O projeto esteve em pauta, nos termos regimentais, não
recebendo emendas ou substitutivos. 

A seguir, foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que exarou parecer favorável quanto aos seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, apresentando um substitutivo.

Nesta ocasião, vem a matéria a esta Comissão de
Transportes e Comunicações para ser apreciada consoante o
que dispõe o § 11 do artigo 31 do Regimento Interno.

Ao examiná-la, verifica-se que o homenageado, após ter
trabalhado junto à Viação Aérea São Paulo - VASP, mudou-se
para Cordeirópolis, em cuja vida comunitária teve participação
muito ativa.

Quanto ao substitutivo apresentado, objetiva aprimorar o
texto da propositura, motivo pelo qual deve ser acolhido. 

Assim sendo, manifestamo-nos favoravelmente à aprova-
ção do Projeto de lei n.o 487, de 2004, na forma do substituti-
vo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, ad
referendum do Plenário.

É o nosso parecer.
a) EDMIR CHEDID - Relator
Aprovado o projeto de lei, nos termo do parecer do rela-

tor, “ad referendum” do plenário na forma do substitutivo da
CCJ.

Sala das Comissões, em 14/12/2004
a) Rodrigo Garcia - Presidente
Rodrigo Garcia - José Zico Prado - Geraldo Bispo Gê

Tenuta - Geraldo Lopes - Edmir Chedid.

PARECER Nº 1.797, DE 2004 DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 496, DE 2004
De autoria do nobre Deputado Edson Gomes, o Projeto de

Lei nº 496/2004 dá a denominação de “Rafael Hidalgo
Moreno” ao trevo localizado no km 573,300 da Rodovia
Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294. em Osvaldo Cruz. 

A proposição esteve em pauta no período correspondente
às 111ª a 115ª Sessões Ordinárias, tendo recebido um substitu-
tivo de iniciativa do próprio autor do projeto. 

Encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça
para análise de sua juridicidade, constitucionalidade e legali-
dade, nos termos do § 1º do art. 31 da XI Consolidação do
Regimento Interno, passo a fazê-lo na qualidade de Relator
designado. 

Trata-se de matéria de natureza legislativa, não havendo
qualquer reserva quanto à iniciativa, nos termos dos artigos
19, 21, inciso III e 24, “caput”, todos da Constituição Estadual. 

A Divisão de Pesquisa Jurídica do Departamento de
Documentação e Informação esclarece que o próprio em ques-
tão não possui denominação patronímica. 

Quanto ao substitutivo nº 1, tem por objetivo retificar a
denominação da rodovia onde se localiza o trevo a ser denomi-
nado. 

Face ao exposto, o parecer é favorável ao Projeto de Lei nº
496, de 2004, na forma do Substitutivo nº 1.

a) MAURO MENUCHI - Relator
Aprovado o parecer do relator favorável à proposição na

forma do substitutivo nº 1.
Sala das Comissões, em 1/12/2004
a) Ricardo Tripoli - Presidente
Ricardo Trípoli - Baleia Rossi - Afonso Lobato - José

Bittencourt - Valdomiro Lopes.

PARECER Nº 1.798 , DE 2004
DA COMISSÃO DE TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES, SOBRE O PROJETO
DE LEI Nº 496, DE 2004
De iniciativa do nobre Deputado Edson Gomes, o projeto

em epígrafe objetiva dar a denominação de “Rafael Hidalgo
Moreno” a trevo localizado na Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros - SP 249.

O projeto esteve em pauta, nos termos regimentais, rece-
bendo um substitutivo. 

A seguir, foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que exarou parecer favorável quanto aos seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, na forma do Substitutivo n.o 1.

Nesta ocasião, vem a matéria a esta Comissão de
Transportes e Comunicações para ser apreciada consoante o
que dispõe o § 11 do artigo 31 do Regimento Interno.

Ao examiná-la, verifica-se que o homenageado teve papel
de destaque no desbravamento de Osvaldo Cruz, vindo a ser
bastante conhecido e estimado.

Quanto ao Substitutivo n.o 1, objetiva aprimorar o texto
da propositura, motivo pelo qual deve ser acolhido. 

Assim sendo, manifestamo-nos favoravelmente à aprova-
ção do Projeto de lei n.o 496, de 2004, na forma do
Substitutivo n.o 1, ad referendum do Plenário.

É o nosso parecer.
a) EDMIR CHEDID - Relator
Aprovado o projeto de lei, nos termo do parecer do relator,

“ad referendum” do plenário na forma do substitutivo nº 1.
Sala das Comissões, em 14/12/2004
a) Rodrigo Garcia - Presidente
Rodrigo Garcia - José Zico Prado - Geraldo Bispo Gê

Tenuta - Geraldo Lopes - Edmir Chedid.

PARECER Nº 1.799 , DE 2004,
DA REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
E DE EDUCAÇÃO, SOBRE O PROJETO
DE LEI Nº 557, DE 2004
De autoria da Deputada Maria Lúcia Amary, o projeto em

epígrafe dá denomiação de “ Professora Wanda Costa Daher”
à Escola Estadual Altos de Itavuvu, em Sorocaba

Tendo permanecido em pauta pelo período regimental, o
projeto tramita sob regime de urgência.

Compete agora a esta Reunião Conjunta de Comissões,
convocada pelo senhor Presidente desta Assembléia, apreciar a
proposição para opinar quanto à constitucionalidade, legalida-
de e juridicidade da proposição, assim como quanto ao seu
mérito.

Em o fazendo, constatamos que trata a proposição de
matéria legislativa, suscetível de deliberação por parte deste
Poder (art 19, caput, CE).

A presente iniciativa legislativa visa especificamente esta-
belecer o patronímico à instituição pública, em consonância
com o Decreto nº 44.449, de 24 de novembro de 1999, e com a
legislação pertinente.

No que tange ao mérito, entendemos que o homenageado
é titular de uma biografia lastreada no ímpeto de bem ensinar
e educar, na preocupação vigilante de não apenas formar, mas
também informar, transformando sua cátedra em estimulo aos
educandos e um incentivo aos atentos catalisadores da nossa
educação.

Nessa trilha, estamos convencidos de que, se o presente
projeto for convertido em lei, contribuiria em muito para a
educação de nosso Estado.

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto
de lei nº 557, de 2004, “ad referendum” do Plenário.

É o parecer.
a) Alberto Turco Loco Hiar - Relator 
Aprovado o parecer do relator favorável à proposição, “ad

referendum” do plenário.
Sala das Comissões, em 14/12/2004
a) Campos Machado - Presidente
Alberto Turco Loco Hiar - Campos Machado - Campos

Machado - Cândido Vaccarezza - Cândido Vaccarezza - Renato
Simões - Renato Simões - Rosmary Corrêa - Rosmary Corrêa. 

PARECER Nº 1.800 ,DE 2004
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 432, DE 2004
De autoria do deputado Gilson de Souza, o projeto em epí-

grafe pretende denominar o novo campus da Unesp-
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em
Franca.

Nos termos regimentais, o projeto esteve em pauta nos
dias correspondentes às 92a a 96a Sessões Ordinárias, de 22 a
28/06/04, não tendo recebido emendas ou substitutivos.

A seguir, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de
Constituição e Justiça, para analisá-lo quanto aos aspectos
definidos no artigo 31, § 1.º, do Regimento Interno
Consolidado.

Na qualidade de Relator designado por este órgão técnico,
verificamos que a matéria é de natureza legislativa e, quanto
ao poder de iniciativa, de competência concorrente, nos ter-
mos do artigo 24, caput, da Constituição Estadual, combinado
com os artigos 145, caput, e 146, III, ambos do Regimento
Interno Consolidado.

Cumpre observar, ainda, que, segundo informações pres-
tadas pela Divisão de Pesquisa Jurídica desta Casa, o campus
que se pretende denominar ainda não possui denominação
patronímica, não havendo, portanto, óbice à sua aprovação.

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto
de lei nº 432, de 2004. 

É o nosso parecer.
a) VALDOMIRO LOPES - RELATOR
Aprovado o parecer do relator favorável à proposição.
Sala das Comissões, em 1/12/2004
a) Ricardo Tripoli - Presidente
Ricardo Trípoli - Baleia Rossi - Afonso Lobato - José

Bittencourt - Valdomiro Lopes.

PARECER Nº 1.801, DE 2004 DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SOBRE
PROJETO DE LEI Nº 432, DE 2004
O Projeto de Lei nº 432 de 2004 de autoria do nobre

Deputado Gilson de Souza, tem por objetivo atribuir o nome de
“ Jornalista José Corrêa Neves” ao campus da Unesp -
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em
Franca.

Em pauta, nos termos regimentais, nos dias corresponden-
tes às 92ª à 96ª Sessões Ordinárias ( de 22 a 28/06/2004), não
tendo recebido emendas ou substitutivos. Decorrido esse
prazo, o projeto de lei foi enviado à Comissão de Constituição
e Justiça que, não encontrando impedimentos jurídicos- consti-
tucionais ou legais, opinou favoravelmente ao seu acolhimen-
to, em seu parecer às fls. 6/7.

Nos termos do art. 31, § 5º, combinado com o art. 33,
inciso III, da XI Consolidação do Regimento Interno, compete-
nos analisar a proposição quanto ao mérito.

Pela leitura da justificativa, bem como da documentação
anexada, pode-se perceber que a homenagem pretendida é
das mais justas e oportunas.

Pelas informações obtidas junto ao Departamento de
Documentação e Informação - DDI, o campus da Unesp -
Universidade Estadual Paulista “ Júlio de Mesquita Filho”, em
Franca, não possui denominação patronímica.

Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete exa-
minar, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei nº 432, de 2004, “ ad referendum” do Plenário.

É o parecer.
a) EDSON GOMES - Relator
Aprovado o projeto de lei, nos termos do parecer do rela-

tor , “ad referendum” do plenário.
Sala das Comissões, em 14/12/2004
a) Maria Lúcia Prandi - Presidente
José Bittencourt - Maria Lúcia Prandi - Rosmary Corrêa -

Vanderlei Siraque.

PARECER Nº 1.802, DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 939, DE 1999
De autoria do Deputado Alberto “Turco Loco” Hiar, o Projeto

de lei n.º 939, de 1999, objetiva proibir a cobrança da chamada
“consumação mínima” nos bares, boates e congêneres.

Aprovado o projeto e a emenda nº 02 constante do
Parecer nº 1.915, de 2000, deve ter a seguinte redação final:

“Proíbe a cobrança da chamada ‘consumação mínima’ nos
bares, boates e congêneres em todo o Estado.

Artigo 1º - Fica proibida a cobrança da consumação míni-
ma nos bares, boates e congêneres em todo o Estado.

Parágrafo único - A proibição do caput estende-se a todo
e qualquer subterfúgio (oferecimento de drinks, vales de toda
espécie, brindes, etc) utilizado pelas casas noturnas para,
mesmo disfarçadamente, efetuar a cobrança citada.

Artigo 2º - A violação ao artigo 1º importa em pagamento
de multa equivalente a 500 (quinhentas) UFESPs por ocasião
da primeira infração, sendo aumentada, a cada reincidência
em 10% (dez por cento) sobre o valor calculado para o paga-
mento da multa imediatamente anterior.

Artigo 3º - O Poder Executivo Estadual fiscalizará o cum-
primento das normas contidas nesta lei, inclusive no que tange
à aplicação da multa prevista no artigo 2º.

Artigo 4º - Caberá aos órgãos competentes do Estado,
definidos como tais na legislação vigente, a expedição das
demais normas complementares para o cumprimento desta lei.

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Artigo 6º - As eventuais despesas resultantes desta lei cor-
rerão à conta de dotações orçamentárias próprias do Estado e
suplementadas, se necessário.

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

É o nosso parecer.
a) Campos Machado - Relator
Aprovado o parecer do relator.
Sala das Comissões, em 15/12/04.
a) Arthur Alves Pinto - Presidente
Arthur Alves Pinto - Vanderlei Macris - Campos Machado -

Roberto Engler.

PARECER Nº 1.803 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 253, DE 2003
De autoria do Deputado Valdomiro Lopes o projeto em

epígrafe tem o objetivo de declarar de utilidade pública o
Instituto de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo de São José
do Rio Preto.

Aprovado o projeto na forma do substitutivo constante do
Parecer nº 1.670, de 2004, deve ter a seguinte redação final:

“Declara de utilidade pública o Instituto de Psicodrama e
Psicoterapia de Grupo de São José do Rio Preto.

Artigo 1° - É declarado de utilidade pública o ‘Instituto de
Psicodrama e Psicoterapia de Grupo de São José do Rio Preto’,
com sede em São José do Rio Preto.

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

É o nosso parecer.
a) Vanderlei Macris - Relator
Aprovado o parecer do relator.
Sala das Comissões, em 15/12/04.
a) Arthur Alves Pinto - Presidente
Arthur Alves Pinto - Vanderlei Macris - Campos Machado -

Roberto Engler.

PARECER Nº 1.804 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 774, DE 2003
De autoria do Deputado Célia Leão, o projeto em epígrafe

tem o objetivo de declarar de utilidade pública a “Creche Lar
Ternura”, com sede em Campinas.

Aprovado o projeto na forma do substitutivo constante do
Parecer nº 1654, de 2004, deve ter a seguinte redação final:

“Declara de utilidade pública a ‘Creche Lar Ternura’, com
sede em Campinas.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a ‘Creche Lar
Ternura’, com sede em Campinas.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

É o nosso parecer.
a) Vanderlei Macris - Relator
Aprovado o parecer do relator.
Sala das Comissões, em 15/12/04.
a) Arthur Alves Pinto - Presidente
Arthur Alves Pinto - Vanderlei Macris - Campos Machado -

Roberto Engler.

PARECER Nº 1.805 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 31, DE 2004
De iniciativa do nobre Deputado Mauro Menuchi, o proje-

to em epígrafe dispõe sobre a acessibilidade e uso de equipa-
mentos por pessoas portadoras de deficiência nas dependên-
cias dos órgãos da Administração e Entidades Privadas que
prestem atendimento direto ao público.

Aprovados o projeto e a emenda às fls. 7, deve ter a
seguinte redação final:

“Dispõe sobre a acessibilidade e uso de equipamentos de
pessoas portadoras de deficiência nas dependências dos
órgãos da Administração e Entidades Privadas que prestem
atendimento direto ao público.

Artigo 1° - Ficam obrigados os órgãos da Administração
direta, indireta, autarquias, empresas de economia mista, insti-
tuições financeiras, bancárias e entidades privadas que pres-
tem atendimento diretamente ao público, a implementar modi-
ficações físicas nas áreas destinadas ao atendimento ao públi-
co, assim como soluções técnicas nos equipamentos de auto-
atendimento, com vistas à acessibilidade e uso por pessoas
portadoras de deficiência.

Parágrafo único - Para o efetivo cumprimento do disposto
nesta lei, entende-se como:

1. modificações físicas: as adequações necessárias nas
áreas destinadas ao atendimento ao público para a eliminação
de qualquer entrave ou obstáculo que limite e impeça o acesso
de pessoas portadoras de deficiência;

2. soluções técnicas: as alterações necessárias nos equipa-
mentos e programas para o uso, sem restrição, das pessoas
portadoras de deficiência.

Artigo 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujei-
tará o infrator a sanções, a serem estabelecidas em disposição
regulamentar.

Artigo 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 dias. 

Artigo 4° - As despesas com a execução desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento vigente e suplementadas, se necessário.

Artigo 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

É o nosso parecer.
a) Campos Machado - Relator
Aprovado o parecer do relator.
Sala das Comissões, em 15/12/04.
a) Arthur Alves Pinto - Presidente
Arthur Alves Pinto - Vanderlei Macris - Campos Machado -

Roberto Engler.

PARECER Nº 1.806 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 32, DE 2004
De autoria do nobre Deputado Edmir Chedid, o Projeto de

Lei n.º 32, de 2004, dá a denominação de “Prefeito Antonio
Odilon Franceschini” à Escola Estadual do Bairro do Vilarejo,
em Cabreúva. 

Aprovado o projeto com a emenda apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, deve ter a seguinte reda-
ção final:

“Dá denominação à Escola Estadual Vilarejo Sopé da
Serra, em Cabreúva.

Artigo 1º - Passa a denominar-se “Prefeito Antonio Odilon
Franceschini” a Escola Estadual Vilarejo Sopé da Serra, em
Cabreúva.”

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

É o nosso parecer.
a) Campos Machado - Relator
Aprovado o parecer do relator.
Sala das Comissões, em 15/12/04.
a) Arthur Alves Pinto - Presidente
Arthur Alves Pinto - Vanderlei Macris - Campos Machado -

Roberto Engler.

PARECER Nº 1.807 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 48, DE 2004
De autoria do Deputado Ricardo Trípoli, o projeto em epí-

grafe dá a denominação de “Antônio Carlos Alves de Oliveira”
ao Centro de Treinamento do Instituto Florestal, na Capital.

Aprovado o projeto na forma do substitutivo apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, deve ter a seguinte
redação final:

“Dá denominação ao Auditório do Instituto Florestal.
Artigo 1° - Passa a denominar-se ‘Antônio Carlos Alves de

Oliveira’ o Auditório do Instituto Florestal, na Capital.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-

ção.”
É o nosso parecer.
a) Vanderlei Macris - Relator
Aprovado o parecer do relator.
Sala das Comissões, em 15/12/04.
a) Arthur Alves Pinto - Presidente
Arthur Alves Pinto, Vanderlei Macris, Campos Machado,

Roberto Engler

PARECER Nº 1.808 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 311, DE 2004
De autoria do Deputado Edson Gomes, o projeto em epí-

grafe tem o objetivo de declarar de utilidade pública a “APAE -
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Guará”,
com sede naquele Município.

Aprovado o projeto na forma do substitutivo constante do
Parecer nº 1.674, de 2004, deve ter a seguinte redação final:

“Declara de utilidade pública a ‘APAE - Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais de Guará.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a ‘APAE -
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Guará’,
com sede em Guará.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

É o nosso parecer.
a) Campos Machado - Relator
Aprovado o parecer do relator.
Sala das Comissões, em 15/12/04.
a) Arthur Alves Pinto - Presidente
Arthur Alves Pinto, Vanderlei Macris, Campos Machado,

Roberto Engler

PARECER Nº 1.809 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 333, DE 2004
De autoria do Deputado Arnaldo Jardim, o projeto em epí-

grafe dá a denominação de “Prof.ª Aglassi Elinda Fernandes
Rodrigues” à Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Povo Feliz,
em Tietê.

Aprovado o projeto na forma do substitutivo oferecido
pelo relator especial que exarou parecer em substituição ao da
Comissão de Constituição e Justiça, deve ter a seguinte reda-
ção final:

“Dá denominação à Escola Estadual Bairro Povo Feliz, em
Tietê.

Artigo 1º - Passa a denominar-se ‘Prof.ª Aglassi Elinda
Fernandes Rodrigues’ a Escola Estadual Bairro Povo Feliz, em
Tietê.

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

É o nosso parecer.
a) VANDERLEI MACRIS - Relator
Aprovado o Parecer do Relator.
Sala das Comissões, em 15-12-2004
a) ARTHUR ALVES PINTO - Presidente
Campos Machado - Arthur Alves Pinto - Vanderlei Macris -

Roberto Engler

PARECER N° 1.810 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE REDAÇÃO, SOBRE
O PROJETO DE LEI N° 390, DE 2004
De autoria do nobre Deputado Roberto Morais, o projeto

em epígrafe altera a Lei n.º 11.640, de 07 de janeiro de 2004,
que dispõe sobre denominação de estabelecimento de ensino,
em Piracicaba.

Aprovado o Substitutivo constante do Parecer nº 1.121, de
2004, deve ter a seguinte redação final:

“Altera a Lei nº 11.640, de 07 de janeiro de 2004, que dis-
põe sobre denominação de estabelecimento de ensino, em
Piracicaba.

Artigo 1º - O artigo 1º da Lei nº 11.640, de 07 de janeiro
de 2004, passa a ter a seguinte redação:

‘Artigo 1° - Passa a denominar-se ‘Prof.ª Avelina Palma
Losso’ a Escola Estadual Bairro Santa Rosa, em Piracicaba.’

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.”

É o nosso parecer.
a) Vanderlei Macris - Relator
Aprovado o parecer do relator.
Sala das Comissões, em 15/12/04.
a) Arthur Alves Pinto - Presidente
Arthur Alves Pinto - Vanderlei Macris - Campos Machado -

Roberto Engler.

PARECER Nº 1.811 , DE 2004 DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 15, DE 2004
De iniciativa da nobre Deputada Maria Lúcia Amary, o

projeto em epígrafe objetiva denominar “Dr. José Garcia da
Costa” ao viaduto localizado no km 99 da Rodovia Raposo
Tavares, no Município de Sorocaba.

A proposição, nos termos regimentais, esteve em pauta e
não recebeu emendas ou substitutivos. 

A seguir, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de
Constituição e Justiça, para ser apreciado no seu aspecto cons-
titucional, legal e jurídico, consoante o que dispõe o § 1º do
artigo 31 do Regimento Interno consolidado. 

Na condição de relator designado para fazê-lo, constata-
mos que a proposição versa sobre matéria de competência
legislativa estadual, nos termos do § 1º do Art. 25 da
Constituição da República Federativa do Brasil. No tocante à
iniciativa, a mesma encontra amparo no caput do art. 24 da
Constituição do Estado de São Paulo.

Destacamos que, conforme informação prestada pela
Divisão de Pesquisa Jurídica, órgão integrante do
Departamento de Documentação e Informação, pertencente a
esta Casa, não há lei denominando o viaduto localizado no km
99 da Rodovia Raposo Tavares; entretanto, tendo o DER sido
vítima de incêndio, não foi possível efetuar consulta junto
àquele órgão.

Outrossim, foi encaminhado levantamento da VIAOESTE,
que afirma não ter denominação o viaduto localizado no km
99 da Rodovia Raposo Tavares. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de lei nº
15, de 2004.

a) BALEIA ROSSI - Relator
Aprovado o parecer do relator favorável à proposição.
Sala das Comissões, em 2/6/2004
a) Ricardo Tripoli - Presidente
Ricardo Trípoli - Baleia Rossi - José Bittencourt - Célia

Leão - Vanderlei Siraque - Mauro Menuchi.

PARECER Nº 1.812, DE 2004
DA COMISSÃO DE TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES, SOBRE O PROJETO
DE LEI Nº 15, DE 2004
De autoria da Deputada Maria Lúcia Amary, o projeto em

epígrafe dá a denominação de “Dr. José Garcia da Costa” ao
viaduto localizado no km 99 da Rodovia Raposo Tavares, no
Município de Sorocaba.

Nos termos regimentais, o projeto esteve em pauta nos
dias correspondentes às 8a a 12a Sessões Ordinárias, de 13 a
19/02/04, não tendo recebido emendas ou substitutivos.
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