
 

 

 PAUTA  

PARA A 164ª SESSÃO ORDINÁRIA  

EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018  
 

 

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 718, de 2018, de autoria do deputado Pedro Kaká. Obriga a 

instalação de fonte de alimentação ininterrupta de energia elétrica (no-break) nos 

semáforos do Estado.  

2 - Projeto de lei nº 719, de 2018, de autoria do deputado Pedro Kaká. Torna 

obrigatório o oferecimento da língua espanhola na grade curricular da rede 

estadual de ensino.  

2ª Sessão  

1 - Projeto de lei nº 714, de 2018, de autoria dos deputados José Zico Prado e 

Márcia Lia. Assegura a participação das sociedades cooperativas em licitações e 

contratações públicas no âmbito do Estado, em igualdade de condições com 

todos os demais concorrentes.  

2 - Projeto de lei nº 715, de 2018, de autoria do deputado Roberto Massafera. 

Revoga o inciso CLII do artigo 1º da Lei n.º 12.247, de 27 de janeiro de 2006, 

retroagindo os efeitos da revogação àquela data, para restabelecer sua vigência.  

3 - Projeto de lei nº 716, de 2018, de autoria do deputado Hélio Nishimoto. 

Institui o "Dia Estadual das Artes Marciais e Esportes de Combate".  

4 - Projeto de lei nº 717, de 2018, de autoria do deputado Hélio Nishimoto. 

Declara de utilidade pública o Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo, 

 

 



com sede em São José dos Campos.  

3ª Sessão  

 

1 - Projeto de resolução nº 7, de 2018, de autoria do deputado Campos Machado. 

Altera dispositivo da Resolução nº 576, de 26 de junho de 1970.  
 

2 - Projeto de lei nº 701, de 2018, de autoria do deputado Marco Vinholi. Declara 

de utilidade pública o IDVC - Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva, 

com sede naquele Município.  

3 - Projeto de lei nº 702, de 2018, de autoria do deputado Gil Lancaster. Equipara 

os portadores de doença renal crônica às pessoas com deficiência para fins de 

acessibilidade e oportunidades referentes ao percentual legal de vagas reservadas 

no âmbito da administração direta e indireta do Estado.  

4 - Projeto de lei nº 703, de 2018, de autoria do deputado Gil Lancaster. Institui a 

"Semana Estadual do Combate à Violência Obstétrica".  

5 - Projeto de lei nº 704, de 2018, de autoria do deputado Gil Lancaster. Obriga 

as construtoras a disponibilizarem, ao consumidor adquirente, amplo acesso a 

informações sobre empreendimentos imobiliários executados.  

6 - Projeto de lei nº 705, de 2018, de autoria do deputado Gil Lancaster. Institui  

o Programa de Orientação quanto aos Riscos Causados por Animais Peçonhentos 

no Estado.  

7 - Projeto de lei nº 706, de 2018, de autoria do deputado Gil Lancaster. Institui o 

Programa de Incentivo ao Descarte Consciente de Cartuchos e Toners.  

8 - Projeto de lei nº 707, de 2018, de autoria do deputado Gil Lancaster. Institui o 

"Dia Estadual em Memória das Vítimas de Trânsito".  

9 - Projeto de lei nº 708, de 2018, de autoria do deputado Léo Oliveira. Torna 

obrigatória a inclusão, nos editais de licitação para compra ou locação de viaturas 

das polícias civil e militar, de especificação de blindagem nos vidros laterais, 

traseiros, para-brisa e áreas vulneráveis dos veículos.  

10 - Projeto de lei nº 709, de 2018, de autoria do deputado Ed Thomas. 



Denomina "Osvaldir José Galis di Colla" a passarela construída nas 

proximidades do km 455,200 da Rodovia Assis Chateaubriand, que interliga os 

municípios de Presidente Prudente e Pirapozinho.  

11 - Projeto de lei nº 710, de 2018, de autoria do deputado Carlos Neder. 

Estabelece a falta de moradia adequada como problema de saúde pública e 

permite aos médicos prescreverem moradia adequada para pessoas em situação 

de rua. 

12 - Projeto de lei nº 711, de 2018, de autoria do deputado João Paulo Rillo. 

Dispõe sobre o exercício de garantias constitucionais no ambiente escolar da rede 

estadual.  

13 - Projeto de lei nº 712, de 2018, de autoria do deputado Coronel Camilo. 

Denomina "Major PM Marcio Sunao Fujikura" o 20º Grupamento de Bombeiros, 

em Araçatuba.  

14 - Projeto de lei nº 713, de 2018, de autoria do deputado Coronel Camilo. 

Denomina "Capitão PM Marco Antonio Catena de Andrade" o Posto de 

Bombeiros, em Araçatuba.  

15 - Moção nº 70, de 2018, de autoria da deputada Márcia Lia. Repudia as 

declarações do Cabo Jonatas Guedes, da PM, e do vice-presidente da OAB de 

Salto, Dr. Flavio Roberto Garcia, contrárias à ex-parlamentar da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, Marielle Franco.  

 

4ª Sessão  

1 - Projeto de lei nº 698, de 2018, de autoria dos deputados Chico Sardelli e 

Reinaldo Alguz. Inclui no Calendário Oficial do Estado o Dia de Oração pelas 

Autoridades da Nação.  

2 - Moção nº 68, de 2018, de autoria do deputado Léo Oliveira. Aplaude o 

Comercial Futebol Clube, de Ribeirão Preto, pelos seus 107 anos de criação e sua 

ascensão à 4ª divisão do futebol paulista.  

3 - Moção nº 69, de 2018, de autoria do deputado Léo Oliveira. Aplaude o 

Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto, pelos seus 100 anos de criação.  



 

5ª Sessão  

Projeto de lei nº 696, de 2018, de autoria da deputada Leci Brandão. Dispõe 

sobre a colocação do número de telefone da Ouvidoria da Polícia nas viaturas das 

polícias civil e militar.  

 

Em pauta por mais 1 (uma) sessão para conhecimento, recebimento de 

emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com 

o parágrafo único do artigo 226 do Regimento Interno (Urgência).  
 

 

1 - Projeto de lei nº 699, de 2018, de autoria da Mesa. Prorroga, para o exercício 

financeiro de 2019, os efeitos da Lei nº 16.090, de 08 de janeiro de 2016, que 

fixa o subsídio dos Deputados Estaduais.  

2 - Projeto de lei nº 700, de 2018, de autoria da Mesa. Dispõe sobre o subsídio do 

Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado para o exercício 

financeiro de 2019.  

 

 

Em pauta por 1 (uma) sessão para conhecimento, recebimento de emendas e 

estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o 

parágrafo único do artigo 226 do Regimento Interno (Urgência). 

 

1 - Projeto de lei nº 720, de 2018, de autoria do deputado Paulo Correa Jr. Obriga 

o Poder Executivo a regulamentar os meios de acesso ao serviço de travessia de 

balsas.  

2 - Projeto de lei nº 721, de 2018, de autoria do Sr. Governador. Altera a Lei nº 

12.685, de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação do Programa de 

Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 



 

Em pauta por 1 (uma) sessão para conhecimento, recebimento de emendas e 

estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o § 2º do 

artigo 227 do Regimento Interno (Redação).  

 

Projeto de lei Complementar nº 7, de 2013, de autoria do Tribunal de Justiça. 

Dispõe sobre a criação de estrutura permanente para as Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais; cria os respectivos cargos de Juiz de Direito; cria a estrutura 

administrativa correspondente às Turmas Recursais; e cria a Turma de 

Uniformização de jurisprudência. Parecer nº 1434, de 2018, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. 
 

 

 

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  

1 - Projeto de lei nº 104, de 2016, de autoria do deputado Mauro Bragato. Dá a 

denominação de "Rômulo Neves Baptista" ao acesso localizado no km 586 da 

Rodovia Raposo Tavares, SP-270, em Presidente Bernardes.  

2 - Projeto de lei nº 525, de 2016, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a 

denominação de "Doutor Wiliam Wanderley Jorge" ao dispositivo de acesso e 

retorno com viaduto localizado no km 414+390m da SP 334 Rodovia Cândido 

Portinari, em Cristais Paulista.  

3 - Projeto de lei nº 928, de 2016, de autoria do deputado Hélio Nishimoto. Dá a 

denominação de "Vereador Zé Índio" à passarela localizada no km 38,1 da 

Rodovia dos Tamoios.  

4 - Projeto de lei nº 929, de 2016, de autoria do deputado Marcos Damasio. Dá a 

denominação de "Ruth Alves Lima" ao trevo localizado no km 138 da Rodovia 

Marechal Rondon - SP 300, em Porto Feliz.  

5 - Projeto de lei nº 208, de 2017, de autoria do deputado Marco Vinholi. Dá a 



denominação de "Antonio de Pádua Perosa" ao viaduto localizado no km 408 da 

Rodovia Washington Luiz - SP 310, em Uchoa.  

 

6 - Projeto de lei nº 310, de 2017, de autoria do deputado Junior Aprillanti. 

Altera a Lei nº 13.428, de 2009, denominando o atual Viaduto Claudinê 

Barranqueiros, localizado na altura do km 58 da Rodovia Anhanguera (SP 330), 

para Complexo Viário Claudinê Barranqueiros, em Jundiaí.  
 

7 - Projeto de lei nº 342, de 2017, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary. Dá 

a denominação de "Arganauto Ortolani" à passarela situada no km 65 + 300 m da 

Rodovia Raposo Tavares, SP-270, em Mairinque.  

8 - Projeto de lei nº 908, de 2017, de autoria do deputado Afonso Lobato. Dá a 

denominação de "Joaquim Feliciano de Sá" à passarela localizada no km 52 da 

Rodovia dos Tamoios - SP 99, em Paraibuna.  

9 - Projeto de lei nº 927, de 2017, de autoria do deputado Itamar Borges. Dá a 

denominação de "Álvaro Tomé Sanches" ao dispositivo de acesso e retorno tipo 

rotatória fechada, localizado no km 2 da Rodovia Raul Forchero Casasco - SP 

419, em Penápolis.  

10 - Projeto de lei nº 970, de 2017, de autoria do deputado Carlos Bezerra Jr.. Dá 

a denominação de "Joel Paulino Alves" à passarela localizada no km 317 da 

Rodovia Anhanguera - SP 330, em Ribeirão Preto.  

11 - Projeto de lei nº 976, de 2017, de autoria do deputado Barros Munhoz. Dá a 

denominação de "Dino de Carvalho Noronha" à passarela localizada no km 228 

+ 190 m da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros - SP 342, 

em São João da Boa Vista.  

12 - Projeto de lei nº 1025, de 2017, de autoria do deputado Vaz de Lima. Dá a 

denominação de "Lino Capecci" à passarela localizada no km 260 da Rodovia 

João Mellão - SP 255, em Avaré.  

13 - Projeto de lei nº 1038, de 2017, de autoria do deputado Davi Zaia. Dá a 

denominação de "Lúcia Helena Nader Gonçalves" à ponte localizada no km 315 

da Rodovia dos Tropeiros - SP 068, em Bananal.  

14 - Projeto de lei nº 1039, de 2017, de autoria do deputado Barros Munhoz. Dá a 



denominação de "José Santo Sette" à rotatória localizada no km 2,500m da 

Rodovia Doutor Otávio Oliveira Santos - SP 147, em Socorro.  

15 - Projeto de lei nº 1175, de 2017, de autoria do deputado Doutor Ulysses. Dá a 

denominação de "Dom Estevam Stork" à ponte sobre o rio Verde, localizada na 

SP-255 (Rodovia Jurandir Siciliano), em Itaporanga.  

 

16 - Projeto de lei nº 14, de 2018, de autoria do deputado Itamar Borges. Dá 

denominação a trechos da Rodovia - SP 595, ficando revogada a Lei nº 16.465, 

de 2017.  
 

17 - Projeto de lei nº 49, de 2018, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a 

denominação de "Olinda Tereza Toniello Guidugli" ao dispositivo de acesso e 

retorno localizado no km 2 + 760m da Rodovia de Acesso Maurílio Biagi SPA 

343/322, em Sertãozinho.  

18 - Projeto de lei nº 84, de 2018, de autoria da deputada Célia Leão. Dá a 

denominação de "José Catarino Leonello" ao trevo localizado no km 178 da 

Rodovia Deputado Mario Beni - SP 340, em Estiva Gerbi.  

19 - Projeto de lei nº 148, de 2018, de autoria do deputado Chico Sardelli. Dá a 

denominação de "Salvador Mazo" ao dispositivo de acesso SPD 245/318 

localizado no km 245 da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior  

-SP 318, em São Carlos.  

20 - Projeto de lei nº 203, de 2018, de autoria da deputada Rita Passos. Dá a 

denominação de "Arthur Chekerdemian" ao viaduto localizado no km 429 + 

078m da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - SP 294, em Garça.  

 

2ª Sessão  

1 - Projeto de lei nº 977, de 2011, de autoria do deputado José Bittencourt. Inclui 

no Calendário Oficial do Estado o "Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e 

Política - FENASP".  

2 - Projeto de lei nº 892, de 2015, de autoria do deputado Abelardo Camarinha. 

Dá a denominação de "Francisco Domingues de Oliveira" ao viaduto localizado 

no km 314,4 da Rodovia Rachid Rayes - SP 333, em Marília.  



3 - Projeto de lei nº 1528, de 2015, de autoria do deputado Davi Zaia. Dá a 

denominação de "Lauro Picolini" ao dispositivo de acesso e retorno localizado no 

km 160 da Rodovia Constantine Peruchi - SP 316, em Cordeirópolis.  

4 - Projeto de lei nº 1586, de 2015, de autoria do deputado Hélio Nishimoto. Dá a 

denominação de "Atleta Hélio de Paula - Zulu" à passarela localizada no km 28 

da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna.  

 

5 - Projeto de lei nº 638, de 2016, de autoria do deputado Welson Gasparini. Dá a 

denominação de "José Sebastião Ferreira de Freitas" à rotatória localizada no Km 

5 + 100m da Rodovia SPA 024/333, em Serra Azul.  
 

6 - Projeto de lei nº 34, de 2017, de autoria do deputado Marco Vinholi. Dá a 

denominação de "Segundo Tenente Maurilio Figueira Pereira" à passarela 

localizada no km 32,8 da Rodovia Castelo Branco.  

7 - Projeto de lei nº 42, de 2017, de autoria do deputado Pedro Tobias. Dá a 

denominação de "Vereador Elpidio Canaver" ao viaduto localizado no km 259  

+ 900m da Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó - SP 225, em 

Cabrália Paulista.  

8 - Projeto de lei nº 312, de 2017, de autoria do deputado Roberto Massafera. Dá 

a denominação de "Ludovico Altomani" ao viaduto localizado no km 242 + 800 

m da Rodovia Tales de Oliveira - SP 318, em São Carlos.  

9 - Projeto de lei nº 397, de 2017, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a 

denominação de "Doutor Cristovão Barcellos" ao dispositivo de acesso e retorno 

com viaduto em desnível localizado no km 16 + 100 m da Rodovia Engenheiro 

Ronan Rocha SP - 345 , em Patrocínio Paulista.  

10 - Projeto de lei nº 421, de 2017, de autoria do deputado Roberto Engler. Dá a 

denominação de "Oswaldo de Oliveira" à rotatória localizada no km 26 + 500 m 

da Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, SP - 345, em Patrocínio Paulista.  

11 - Projeto de lei nº 605, de 2017, de autoria do deputado Itamar Borges. Dá a 

denominação de "Flávio Henrique Rodrigues" ao dispositivo de acesso SPD 

344/563 localizado no km 344 + 300 m da Rodovia Euphly Jalles - SP 563, em 

Jales.  



12 - Projeto de lei nº 862, de 2017, de autoria do deputado Roberto Morais. Dá a 

denominação de "Roque Cancian" ao viaduto localizado no km 62 + 800 m, da 

Rodovia Cornélio Pires - SP 127, em Tietê.  

13 - Projeto de lei nº 886, de 2017, de autoria do deputado Ricardo Madalena. Dá 

a denominação de "Rodrigo de Pontes" ao trevo localizado no km 351 + 300 m 

da Rodovia - SP 055, em Peruíbe.  

14 - Moção nº 14, de 2017, de autoria da deputada Beth Sahão. Manifesta voto 

de repúdio ao Boa Esporte Clube, de Minas Gerais, em relação à contratação do 

goleiro Bruno.  

 

15 - Moção nº 24, de 2017, de autoria do deputado Luiz Carlos Gondim. Apela 

para o Sr. Presidente da República, a fim de que determine a realização dos 

estudos necessários visando à flexibilização da Lei 13.019/2014, que criou o 

denominado "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil", que visa 

aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional no campo das parcerias realizadas 

entre as organizações da sociedade civil e todas as esferas do Poder Executivo 

Federal, Estadual e Municipal.  
 

16 - Moção nº 89, de 2017, de autoria do deputado Alencar Santana Braga e 

outros. Apela para o Sr. Presidente da República, a fim de que determine ao 

Ministério da Justiça e Segurança Pública o cumprimento da legislação que 

garante o justo ressarcimento dos legais e legítimos direitos das vítimas do 

Estado no período da Ditadura Civil-Militar brasileira, acatando liminarmente as 

decisões da Comissão de Anistia.  

17 - Moção nº 93, de 2017, de autoria da deputada Marta Costa. 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 no sentido de fortalecer 

o empenho de votação de Projetos de Lei que tratam de questões relativas à 

misoginia em nossa sociedade, especialmente no apoio às propostas de emenda 

constitucional que tramitam no Congresso Nacional sobre meios de combate a 

esta prática odiosa em nosso país.  

18 - Moção nº 95, de 2017, de autoria da deputada Analice Fernandes. Apela 

para o Sr. Ministro das Cidades a fim de que determine a aprovação dos projetos 

habitacionais desenvolvidos para o município de Embu das Artes, através do 



Programa "Minha Casa Minha Vida", denominados Roque Valente 1,2,3 e 4, e 

Paulo Freire 1,2,3 e 4.  

19 - Moção nº 105, de 2017, de autoria do deputado Campos Machado. 

Manifesta repúdio contra injustificadas agressões aos chineses da rua 25 de 

Março, na Capital de São Paulo, praticadas por Agentes da Receita Federal do 

Brasil, em ação de apreensão de mercadorias naquela localidade.  

20 - Moção nº 107, de 2017, de autoria do deputado Campos Machado. Aplaude 

à Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de São Paulo, em 

virtude das comemorações dos 85 anos de existência dessa respeitável entidade.  

21 - Moção nº 111, de 2017, de autoria do deputado João Caramez. Apela para os 

Srs. Presidentes do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados, bem como aos líderes partidários, para que empreendam esforços no 

sentido de referendar o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, 

viabilizando a necessária ratificação.  

22 - Moção nº 5, de 2018, de autoria do deputado Márcio Camargo. Aplaude os 

trabalhos realizados pelo Sr. Claudio Natal Barbieri, assistente consular do 

Consulado-Geral do Brasil em Milão.  

23 - Moção nº 6, de 2018, de autoria do deputado Coronel Camilo. Aplaude a 

Diretoria da Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São 

Paulo - AMPPESP em virtude da retomada de suas atividades.  

24 - Moção nº 9, de 2018, de autoria do deputado Coronel Camilo. Aplaude as 

idealizadoras, coordenadoras e alunas do Programa Promotoras Legais Populares 

do município de Jaú por sua intrépida contribuição para a formação de cidadãs 

conscientes de seus direitos e defensoras de uma sociedade mais justa e 

igualitária.  

25 - Moção nº 30, de 2018, de autoria da deputada Márcia Lia. Manifesta repúdio 

a todos os tipos de violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes.  


