
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

2ª Reunião Extraordinária 08 de Junho de 2017 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Wellington Moura - Vice-Presidente no exercício

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
38/2013

Deputado Carlos
Neder

Estabelece percentual mínimo do total das
dotações orçamentárias consignadas nos
orçamentos anuais do Estado de São Paulo a
gastos com publicidade e propaganda a ser
aplicado em programas de educação para a saúde.

Deputado Davi
Zaia

contrário ao projeto e ao
substitutivo proposto pela CCJR

T.B.,
B.S.

2 Projeto de lei
165/2013

Deputado
Welson

Gasparini

Ficam as concessionárias de exploração do
sistema rodoviário obrigadas a disponibilizar ao
menos uma cabine de cobrança manual a mais do
que as cabines de cobrança eletrônica nas praças
de pedágio no Estado.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável R.E.

3 Projeto de lei
392/2013

Deputado
Alcides

Amazonas

Dispõe sobre a gratuidade de passagem de ônibus
em linhas intermunicipais, metrô e trens da
CPTM -  Companhia  Paul is ta  de  Trens
Met ropo l i t anos ,  pa ra  os  t r aba lhadores
aposentados do sistema de transporte coletivo do
Estado.

Deputado Enio
Tatto

favorável

4 Projeto de lei
806/2013

Deputado José
Bittencourt

Cria o Programa de Prevenção, Controle e
Orientação da Osteoporose.

Deputado Teonilio
Barba

favorável



5 Projeto de lei
112/2014

Deputado
Alexandre da

Farmácia

Torna obrigatória a afixação de comprovante de
capacitação profissional de tosador e banhista nos
estabelecimentos de higiene e estética de animais
domésticos.

Deputado Enio
Tatto

favorável

6 Projeto de lei
154/2014

Deputado José
Bittencourt

O b r i g a  o s  f a b r i c a n t e s ,  i m p o r t a d o r e s ,
distribuidores e comerciantes de óleos e gorduras
de origem vegetal ou animal a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos referidos produtos após o
uso pelo consumidor, de forma independente do
serviço público de limpeza urbana e de manejo
dos resíduos sólidos.

Deputado Teonilio
Barba

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

7 Projeto de lei
565/2014

Deputada Ana
Perugini

Veda a cobrança de tarifas pela utilização dos
terminais rodoviários pelos idosos beneficiários
da gratuidade no transporte intermunicipal de
passageiros.

Deputado Orlando
Bolçone

contrário D.Z.,
T.B.

8 Projeto de lei
436/2015

Deputada Leci
Brandão

D i s p õ e  s o b r e  a  o b r i g a t o r i e d a d e  d e
universalização da aplicação das normas de saúde
atinentes ao parto e nascimento no Estado.

Deputado Cássio
Navarro

favorável

9 Projeto de lei
476/2015

Deputado Celso
Nascimento

Altera a redação da Lei nº 616, de 1974, que
dispõe sobre a organização básica da Polícia
Militar do Estado.

Deputado Teonilio
Barba

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela CCJR

10 Projeto de lei
800/2015

Deputada Marta
Costa

Obriga os estabelecimentos no Estado que
utilizem esmaltes para unhas em sua atividade a
realizarem descarte correto.

Deputado Enio
Tatto

favorável ao projeto e à emenda
proposta pela Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

11 Projeto de lei
803/2015

Deputada Marta
Costa

Dispõe sobre a realização da campanha
continuada sobre a síndrome do pensamento
acelerado no âmbito do Estado.

Deputado Enio
Tatto

favorável



12 Projeto de lei
1008/2015

Deputado
Campos
Machado

Proíbe o porte de arma branca no Estado. Deputado Marco
Vinholi

favorável J.P.R.

13 Projeto de lei
1012/2015

Deputado André
do Prado

Proíbe, nas unidades escolares de educação
básica,  a  comercial ização de al imentos
industrializados que contenham gorduras trans.

Deputado Enio
Tatto

favorável ao projeto e à emenda
proposta pela CCJR

14 Projeto de lei
1031/2015

Deputada Beth
Sahão

Proíbe vender, ofertar, fornecer ou entregar
clorofórmio, éter, anti-respingo de solda sem
silicone, solvente de tinta, benzina e fenol aos
menores de 18 (dezoito) anos no âmbito do
Estado.

Deputado Enio
Tatto

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela CCJR

15 Projeto de lei
1099/2015

Deputado Rafael
Silva

Cria na Rede Estadual de Ensino de Educação
Básica, nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e
nas Escolas Técnicas (Etecs) o "Programa de
Prevenção ao Suicídio".

Deputado Davi
Zaia

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo proposto pela CCJR

16 Projeto de lei
1481/2015

(Tramitação
Urgência)

Juntado os PLs:
107/2016,
1544/2015

Deputado Gil
Lancaster

Institui a "Semana Estadual da Cidadania
Escolar".

Deputado Davi
Zaia

favorável ao PL 1481/15, na forma
do substitutivo proposto pela CCJR

e contrário aos PLs 1544/15 e
107/16

17 Projeto de lei
1487/2015

Deputado Gil
Lancaster

Institui a "Semana Estadual de Prevenção e
Combate à Trombose".

Deputado Davi
Zaia

favorável

18 Projeto de lei
1493/2015

Deputado
Wellington

Moura

Institui o "Dia Estadual do Cuidador de Pacientes
com Doenças Graves".

Deputado Teonilio
Barba

favorável

19 Projeto de lei
1496/2015

Deputado
Wellington

Moura

Institui o "Dia Estadual da Conscientização para
Amiloidose".

Deputado Edmir
Chedid

favorável E.T.,
W.M.



20 Projeto de lei
1541/2015

Deputado
Wellington

Moura

Institui a meia-entrada para os atletas e paratletas. Deputado Enio
Tatto

favorável

21 Projeto de lei
1554/2015

Deputada Clélia
Gomes

Dispõe sobre a inclusão de ensinamentos sobre os
danos a saúde causados pelo fumo, álcool e
tóxicos em todas as escolas do âmbito estadual e
privado do Estado.

Deputado Cássio
Navarro

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela Comissão de

Educação e Cultura

22 Projeto de lei
132/2016

Deputado Gil
Lancaster

Dispõe sobre a utilização de vagões de metrô e
trens para exposição ininterrupta de fotos de
pessoas desaparecidas no Estado.

Deputado Davi
Zaia

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

23 Projeto de lei
135/2016

Deputado Gil
Lancaster

Institui o "Dia Internacional da Criança
Desaparecida".

Deputado Enio
Tatto

favorável, na forma do substitutivo
ora proposto

24 Projeto de lei
154/2016

(Tramitação
Urgência)

Deputado Chico
Sardelli

Autoriza o Poder Executivo a isentar da cobrança
do ICMS a aquisição pelos municípios de
veículos equipados, coletes à prova de balas e
uniformes (cinturão, coturno, camisetas e outros),
exc lus ivamente  des t inados  às  Guardas
Munic ipa is .

Deputado Marco
Vinholi

favorável

25 Projeto de lei
169/2016

Deputado Edmir
Chedid

Dispõe sobre a utilização de créditos em
precatórios para a aquisição de propriedades
imóveis do Estado de São Paulo.

Deputado Marco
Vinholi

favorável

26 Projeto de lei
172/2016

Deputado Igor
Soares

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção
total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas
de enchentes no Estado de São Paulo durante
período determinado.

Deputado Enio
Tatto

favorável

27 Projeto de lei
195/2016

Deputado Gil
Lancaster

Institui a Semana de Sensibilização e Defesa dos
Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais.

Deputado Enio
Tatto

favorável



28 Projeto de lei
252/2016

Deputado Hélio
Nishimoto

Autoriza o Poder Executivo a introduzir, na rede
pública de saúde do Estado, o procedimento
chamado dessensibilização, que viabiliza o
t r a n s p l a n t e  r e n a l  e m  p a c i e n t e s
h i p e r s e n s i b i l i z a d o s .

Deputado Marco
Vinholi

favorável

29 Projeto de lei
272/2016

Deputado
Wellington

Moura

Institui a "Semana Estadual de informação e
Divulgação da Pesquisa Clínica".

Deputado Marco
Vinholi

favorável

30 Projeto de lei
317/2016

Deputado Edmir
Chedid

Dispõe sobre a atualização dos valores constantes
nos artigos 23 e 24 da Lei nº 6.544, de 1989.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável E.T.,
O.B.

31 Projeto de lei
335/2016

Deputado
Afonso Lobato

Altera a redação do inciso I do artigo 2º da Lei nº
5.380, de 1986, que dispõe sobre a outorga do
"Prêmio Governador do Estado", destinado às
artes, à ciência e à tecnologia.

Deputado Teonilio
Barba

favorável

32 Projeto de lei
358/2016

Deputado
Afonso Lobato

Altera a redação do "caput" do artigo 9º da Lei nº
12.268, de 2006, que institui o Programa de Ação
Cultural - PAC.

Deputado Enio
Tatto

favorável

33 Projeto de lei
402/2016

Deputado Celso
Nascimento

Dispõe sobre a locomoção da fauna silvestre em
trechos rodoviários que margeiam Unidades de
Conservação e/ou Áreas de Preservação
Permanente em todo o Estado.

Deputado Enio
Tatto

favorável

34 Projeto de lei
431/2016

Deputada Célia
Leão

Dispõe sobre critérios de sustentabilidade
ambiental quando da contratação com a
administração pública, de acordo com o princípio
de desenvolvimento econômico, social e
ecologicamente sustentável.

Deputado Marco
Vinholi

favorável

35 Projeto de lei
446/2016

Deputado
Ricardo

Madalena

Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação na
internet de informações sobre os plantões dos
profissionais da saúde em toda rede do Estado.

Deputado Teonilio
Barba

favorável ao projeto e à emenda da
Comissão de Saúde

36 Projeto de lei
499/2016

Deputado
Rodrigo Moraes

Institui a "Campanha Estadual Maria da Penha". Deputado Orlando
Bolçone

favorável, com emenda E.T.,
O.B.



37 Projeto de lei
512/2016

(Tramitação
Urgência)

Deputado
Alencar Santana

Braga

Introduz alterações na Lei 15.179, de 2013, que
garante às pessoas idosas, maiores de 60 anos,
gratuidade no serviço intermunicipal de
t ranspor te  co le t ivo  de  passage i ros  de
característica rodoviária convencional, e dá outras
providências correlatas.

Deputado Enio
Tatto

favorável

38 Projeto de lei
514/2016

Deputado Gil
Lancaster

Institui a "Semana Estadual de Promoção da
Saúde Vascular" no Estado de São Paulo.

Deputado Teonilio
Barba

favorável

39 Projeto de lei
538/2016

Deputada Célia
Leão

Torna obrigatória, em todos os estabelecimentos
de saúde do Estado, a realização prévia de testes
alérgicos antes da execução de qualquer
procedimento médico.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável E.T.,
O.B.

40 Projeto de lei
539/2016

Deputada Célia
Leão

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação e
funcionamento de banheiros públicos, de
utilização gratuita, nas estações da Companhia do
Metropolitano de São Paulo - METRÔ e da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos -
CPTM.

Deputado Cássio
Navarro

favorável

41 Projeto de lei
550/2016

Deputado Chico
Sardelli

Autoriza o Poder Executivo a incluir em
programa de saúde à criança, a realização de
exames para detecção de ambliopia em crianças
entre o 1º e 7º ano de vida.

Deputado Teonilio
Barba

favorável

42 Projeto de lei
577/2016

Deputada Célia
Leão

Dispõe sobre a instalação de placas nas rodovias
estaduais informando a obrigatoriedade de
utilização de farol aceso em luz baixa também
durante o dia.

Deputado Marco
Vinholi

favorável

43 Projeto de lei
599/2016

Deputada Célia
Leão

Dispõe sobre a identidade e as características
mínimas de qualidade que o produto cárneo
denominado Carne Moída obedecerá quando
destinado à venda, manipulado e embalado no
comércio varejista de carnes.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável E.T.,
O.B.



44 Projeto de lei
641/2016

Deputado Celino
Cardoso

Dispõe sobre a criação da "Casa do Adolescente
I t inerante  -  Mul t i  Jovem" e  dá  outras
providências .

Deputado Orlando
Bolçone

favorável E.T.,
O.B.

45 Projeto de lei
647/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de
Hemodiálise e Diálise Peritoneal em Itapevi.

Deputado Teonilio
Barba

favorável

46 Projeto de lei
701/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro
Especializado em Hemodiálise e Diálise
Peritoneal em Pitangueiras.

Deputado Davi
Zaia

favorável

47 Projeto de lei
708/2016

Deputado Gil
Lancaster

Institui a Semana de Orientação sobre as
Carreiras Públicas em diferentes áreas de atuação.

Deputado Teonilio
Barba

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

48 Projeto de lei
735/2016

Deputada Célia
Leão

Cria acesso no portal da Delegacia Eletrônica da
Secretaria de Segurança Pública para atendimento
de ocorrências envolvendo crimes cometidos
contra pessoas com deficiência e idosos.

Deputado Davi
Zaia

favorável

49 Projeto de lei
749/2016

Deputado Gil
Lancaster

Institui a Semana de Conscientização sobre os
benefícios da medicina tradicional chinesa no
tratamento da obesidade.

Deputado Enio
Tatto

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela CCJR

50 Projeto de lei
757/2016

(Tramitação
Urgência)

Deputado Chico
Sardelli

Autoriza o Poder Executivo a realizar o
mapeamento e cadastramento das matas ciliares
que precisam ser recompostas no Estado.

Deputado Marco
Vinholi

favorável

51 Projeto de lei
786/2016

Procurador-Geral
de Justiça

Cria cargos de Analista de Promotoria I
(Assistente Jurídico) no Quadro de Pessoal do
Ministério Público do Estado de São Paulo.

Deputado Edson
Giriboni

favorável

52 Projeto de
resolução 6/2016

Deputado
Afonso Lobato

Autoriza a Divisão de Saúde e Assistência ao
Servidor a prestar atendimento de emergência aos
trabalhadores das empresas que prestam serviços
terceir izados no âmbito da Assembleia
Legis la t iva do Estado de São Paulo.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável



53 Processo
1417/2015

TRIBUNAL DE
CONTAS DO
ESTADO DE

S.PAULO

Of. CG.C.DER 512/2015 - TC-018023/026/09 -
Julgou irregular o contrato celebrado entre a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo-CDHU e a
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda.

Deputado Orlando
Bolçone

que concorda com a decisão do
TCE e, por não caber mais a

sustação dos efeitos do contrato,
solicita envio de ofícios ao MP e à

PGE, com vistas aos efeitos dos
atos praticados com irregularidade,

com posterior arquivamento dos
autos

E.T.,
O.B.

54 Processo
2424/2015

TRIBUNAL DE
CONTAS DO
ESTADO DE

S.PAULO

OF. CGCRRM 515/2015 - TC-41700/026/08 -
Julgou irregular o contrato celebrado entre o
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza - CEETEPS e a empresa M R Computer
Informática Comércio e Imp. Ltda., bem como a
representação consubstanciada no TC -
44225/026/07.  

Deputado Davi
Zaia

que ratifica manifestação anterior,
do Deputado Vaz de Lima, que

concordou com a decisão do TCE,
solicitou envio de ofício ao MP e à
PGE, com vistas aos atos praticados
com irregularidades, com posterior

arquivamento dos autos

55 Processo
211/2016

TRIBUNAL DE
CONTAS DO
ESTADO DE

S.PAULO

Of. GCRMC 76/2016 - TCs-004987/026/11 e
004988/026/08 - Julgou irregulares os contratos
c e l e b r a d o s  e n t r e  a  C o m p a n h i a  d e
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU e a empresas
Consórcio Organiza e Consórcio Diagonal-
Villagua.

Deputado Edson
Giriboni

que concorda com a decisão do
TCE e, por não mais caber a

sustação do contrato, solicita o
envio de ofício ao MP e à PGE,
com vistas aos efeitos dos atos

praticados com irregularidade, com
posterior arquivamento dos autos 

E.C.,
W.M.,
O.B.

56 Processo
2438/2016

TRIBUNAL DE
CONTAS DO
ESTADO DE

S.PAULO

Of. CGCRRM 809/2016 - TC-28982/026/09 -
Julgou irregular o contrato celebrado entre a
Fundação para o Desenvolvimento da Educação-
FDE e a Construtora Cronacon Ltda.

Deputado Orlando
Bolçone

que concorda com a decisão do
TCE e, por não caber mais a

sustação dos efeitos do contrato,
solicita envio de ofícios ao MP e à

PGE, com vistas aos efeitos dos
atos praticados com irregularidade,

com posterior arquivamento dos
autos

E.T.,
O.B.



57 Processo 6/2017 TRIBUNAL DE
CONTAS DO
ESTADO DE

S.PAULO

Of. C.CCM 100/2017 - TC-443/006/11 -   Julgou
irregulares o pregão presencial e o contrato
celebrado entre a Universidade de São Paulo-
USP- Coordenadoria do Campus de Ribeirão
Preto e a empresa O.O. Lima Empresa Limpadora
Ltda.

Deputado Davi
Zaia

que concorda com a decisão do
TCE e, uma vez que o contrato se

encontra exaurido, solicita envio de
ofícios ao MP e à PGE, com vistas
aos efeitos dos atos praticados com

irregularidade, com posterior
arquivamento dos autos

58 Processo
211/2017

TRIBUNAL DE
CONTAS DO
ESTADO DE

S.PAULO

Of. CGC.ARC 86/2017 - TC-008893/026/08 -
Julgou irregular o contrato celebrado entre a
Companhia Energética de São Paulo-CESP e a
empresa Siemens Ltda.

Deputado Davi
Zaia

que concorda com a decisão do
TCE e, uma vez que o contrato se

encontra exaurido, solicita envio de
ofícios ao MP e à PGE, com vistas
aos efeitos dos atos praticados com

irregularidade, com posterior
arquivamento dos autos



COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Extraordinária 08 de Junho de 2017 às 14:30 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Wellington Moura - Vice-Presidente no exercício

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

59 Moção 45/2016 Deputado Itamar
Borges

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
República, a fim de que determine ao Ministro da
Fazenda, caso seja inevitável uma fonte extra de
arrecadação para ajustar as contas públicas, a
elaboração de estudos e a adoção de providências,
a fim de criar uma nova alíquota para a CIDE
(Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico) sobre a gasolina, ao invés de retomar
a CPMF.

Deputado Orlando
Bolçone

favorável T.B.

REQUERIMENTOS PARA DELIBERAÇÃO:
 
Item 60 - Requerimento nº 1/17, dos Deputados Enio Tatto, Teonílio Barba e Alencar Santana Braga, recebido nesta Comissão em 4/5/17, no sentido de convocar o
Senhor Hélcio Tokeshi, Secretário Estadual da Fazenda e o Senhor Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, Coordenador da Administração Tributária do Estado de SP,
para "prestar esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades, pagamento de propinas e desvio de recursos públicos estaduais junto ao Tribunal de Impostos e
Taxas do Estado de SP". Vistas concedidas: MV, ET, DZ, WM.
 
Item 61  - Requerimento nº 3/17, dos Deputados Enio Tatto e Alencar Santana Braga, recebido nesta Comissão em 23/5/17, para convite ao Presidente do TCE, Dr.
Sidney Beraldo, para debater nesta Comissão os encaminhamentos referentes aos contratos julgados irregulares e outras questões afins.
 
Item 62  - Requerimento nº 4/17, do Deputado Marco Vinholi, recebido nesta Comissão em 24/5/17, no sentido de convidar a Sra. Cristiany Castro, Presidente da
FEAPAES - Federação das APAES do Est de SP, para a reunião desta Comissão do dia 7/6/17, com o objetivo de debater o Programa Nota Fiscal Paulista.
 
 
Item 63 - Requerimento nº 5/17, dos Deputados Enio Tatto, Teonílio Barba e Alencar Santana Braga, recebido nesta Comissão em 25/5/17, para convocação das



seguintes autoridades: 1 - Secretário de Planejamento e Gestão, Sr. Marcos Antonio Monteiro; 2 - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação, Sr. Márcio França; 3 - Diretor Presidente da FAPESP, Sr. Carlos Américo Pacheco; e 4 - Presidente do Conselho Superior da FAPESP, Sr. José Goldemberg,
para prestarem esclarecimentos e debater os problemas relacionados ao orçamento previsto para a FAPESP na Lei Orçamentária de 2017.
 
PARA DELIBERAÇÃO:
 
Item 64 - Indicação de um membro titular e um membro suplente para compor o CODECON - Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, em atendimento a
despacho exarado pelo Senhor Presidente da ALESP em ofício do CODECON 5/17 (CODECON criado pela LC 939/03). Solicitação reiterada pelo Of. CODECON
18/17. Vistas concedidas: OB, TB, VL.
 
Item 65  - Proposta de calendário das Audiências Públicas do Orçamento 2018.
 
 
PARA CIÊNCIA (Caso necessário, solicitar cópia de inteiro teor dos documentos abaixo à Secretaria da Comissão):
 
- Of. 17/17, do CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, solicitando, após vasta justificativa: 1 -  alteração no artigo 5º do projeto da
LDO/2018, no sentido de que o percentual de 0,3800% sobre o ICMS-QPE, seja adicionado aos atuais 9,57%; 2 - onde se lê "da arrecadação do imposto", passe a
vigorar a redação "do total do produto da arrecadação do imposto"; 3 - que os valores dos Programas Habitacionais do Governo Estadual não sejam deduzidos da base
de cálculo da quota-parte das universidades, uma vez que essa dedução não está prevista no artigo 4º da LDO. Em 2016, tal dedução resultou na diminuição de R$131,6
milhões no orçamento das universidades.
 
- O. 372/17, da Câmara de Santana do Parnaíba, encaminhando Moção de Apelo 16/17, de autoria do Vereador Dr. Rogério e outros, no sentido de destinar verba do
orçamento 2018 aos conciliadores e mediadores inscritos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.


