
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

PAUTA 
PARA A 28ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 17 DE MARÇO DE 2020
 
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 101, de 2020, de autoria do deputado Bruno Ganem. Cria o
título de Protetor Independente de Animais e reconhece como de interesse
público primário o trabalho realizado pelos protetores do Estado.
 
2 - Projeto de lei nº 102, de 2020, de autoria da deputada Beth Sahão. Autoriza
o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a fornecer
gratuitamente álcool em gel para as famílias de baixa renda do Estado, de modo
a prevenir a disseminação do coronavírus e outros microrganismos patológicos
causadores de epidemias respiratórias.
 
3 - Projeto de lei nº 103, de 2020, de autoria do deputado Paulo Fiorilo. Altera a
redação da Lei nº 15.179, de 23 de outubro de 2013, que garante às pessoas
idosas, maiores de 60 anos, gratuidade no serviço intermunicipal de transporte
coletivo de passageiros de característica rodoviária convencional, e dá outras
providências correlatas.

2ª Sessão

1 - Projeto de resolução nº 8, de 2020, de autoria da deputada Monica da
Bancada Ativista. Cria o Comitê de Auditoria das Desonerações Fiscais do
Estado de São Paulo no âmbito interno da Assembleia Legislativa.
 
2 - Projeto de lei nº 84, de 2020, de autoria do deputado Roberto Engler. Institui
a campanha Janeiro Branco na Escola no âmbito do Estado.
 



3 - Projeto de lei nº 85, de 2020, de autoria do deputado Roberto Engler. Institui
o "Mês Janeiro Branco", dedicado a ações de promoção do bem-estar e da
saúde mental no âmbito do Estado.
 
4 - Projeto de lei nº 86, de 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando T.
Ferreira. Altera a Lei nº 15.292, de 08 de janeiro de 2014, que define diretrizes
para a Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas, cria o Banco de
Dados de Pessoas Desaparecidas e dá outras providências.
 
5 - Projeto de lei nº 87, de 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando T.
Ferreira. Estabelece período mínimo para armazenamento de imagens em
dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos
estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas.
 
6 - Projeto de lei nº 88, de 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando T.
Ferreira. Cria o Passaporte da Segurança, ferramenta de auxílio para eventual
necessidade de localização de crianças e adolescentes desaparecidos.
 
7 - Projeto de lei nº 89, de 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando T.
Ferreira. Altera a Lei nº 10.299, de 29 de abril de 1999, que institui medidas
tendentes a facilitar a busca e a localização de pessoas desaparecidas.
 
8 - Projeto de lei nº 90, de 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando T.
Ferreira. Institui o Programa Documentar para Proteger - PDP, dirigido a
crianças e adolescentes que não possuam documentação.
 
9 - Projeto de lei nº 91, de 2020, de autoria do deputado Léo Oliveira.
Denomina "João Ciro Marconi" a passarela localizada no km 3,500, sentido
norte, da Rodovia Dr. Arthur Costacurta - SPA 327/330, em Jardinópolis.
 
10 - Projeto de lei nº 92, de 2020, de autoria do deputado Wellington Moura.
Altera a redação do artigo 5° da Lei n° 4.595, de 18 de junho de 1985, para
modificar o prazo de entrega da proposta orçamentária anual das autarquias,
fundações e empresas públicas.
 
11 - Projeto de lei nº 93, de 2020, de autoria do deputado Enio Tatto. Denomina
"Padre Maurilio Maritano" o Hospital Geral de Pedreira, na Capital.
 
12 - Projeto de lei nº 94, de 2020, de autoria do deputado Reinaldo Alguz.
Denomina "Vanderlei Tartari Monteiro" a penitenciária masculina, em Tupi
Paulista.



 
13 - Projeto de lei nº 95, de 2020, de autoria do deputado Reinaldo Alguz.
Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado a Folia de Reis
Passagem dos Três Reis Magos, realizada em Parapuã.
 
14 - Projeto de lei nº 96, de 2020, de autoria do deputado Reinaldo Alguz.
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Família - ASSAF, com
sede na Capital.
 
15 - Projeto de lei nº 97, de 2020, de autoria do deputado Reinaldo Alguz.
Declara de utilidade pública a ITASEC Integração: Trabalho, Assistência,
Sociedade, Educação & Cultura, com sede na Capital.
 
16 - Projeto de lei nº 98, de 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando T.
Ferreira. Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Votocel, com
sede em Votorantim.
 
17 - Projeto de lei nº 99, de 2020, de autoria da deputada Márcia Lia. Altera o
artigo 1º da Lei nº 16.974, de 28 de março de 2019, que inclui no Calendário
Turístico do Estado de São Paulo a Festa Junina de Gavião Peixoto.
 
18 - Projeto de lei nº 100, de 2020, de autoria da deputada Monica da Bancada
Ativista. Institui o "Dia das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos".
 
19 - Moção nº 55, de 2020, de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Aplaude
a memória do Sargento Mário Kozel Filho.

4ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 80, de 2020, de autoria do deputado Caio França. Torna
obrigatória a afixação de dispensadores de álcool em gel nos transportes
intermunicipais do Estado.
 
2 - Projeto de lei nº 81, de 2020, de autoria da deputada Beth Sahão. Institui o
Programa de Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos -
AVARC, que trata sobre estratégias preventivas à vitimização e grupos de
práticas restaurativas em casos de violência física, psíquica, patrimonial ou
social.
 
3 - Projeto de lei nº 82, de 2020, de autoria do deputado Castello Branco. Torna
obrigatória a divulgação de informações relativas à utilização de aeronaves em



voos institucionais e governamentais no Portal da Transparência do Estado.
 
4 - Projeto de lei nº 83, de 2020, de autoria do deputado Castello Branco.
Institui a Política Estadual para o Sistema Integrado de Informações de
Violência contra a Mulher, denominado Observatório da Mulher Paulista.
 
5 - Moção nº 54, de 2020, de autoria da deputada Leticia Aguiar. Repudia a
Rede Globo de televisão por reportagem apresentada recentemente no
programa Fantástico que tenta vitimizar uma pessoa que cometeu crime bárbaro
contra uma criança de apenas 9 (nove) anos de idade.

5ª Sessão

1 - Projeto de lei Complementar nº 1, de 2020, de autoria da deputada Analice
Fernandes. Acrescenta o inciso VIII ao artigo 2º da Lei Complementar nº 1.261,
de 29 de abril de 2015.
 
2 - Projeto de lei nº 79, de 2020, de autoria do deputado Marcio Nakashima.
Determina a implantação de cotas para programas habitacionais do Estado às
mulheres vítimas de violência doméstica.
 
3 - Moção nº 52, de 2020, de autoria do deputado Gil Diniz. Manifesta
veemente repúdio à matéria divulgada no dia 1º de março de 2020, no programa
Fantástico, da Rede Globo de televisão, apresentada pelo médico Drauzio
Varella, que apresenta a transexual Suzy como vítima da sociedade e da
administração penitenciária brasileira, revelando entre outras coisas que o
citado criminoso e detento não recebe visitas há 8 anos e fazendo crer que o que
o coloca nessa situação de solidão é o sistema prisional e não a sua atuação
criminosa repulsiva e abjeta.
 
4 - Moção nº 53, de 2020, de autoria do deputado Gil Diniz. Manifesta
veemente repúdio à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado por ter
feito campanha em suas redes sociais oficiais para o envio de cartas ao
criminoso transexual Suzy, utilizando recursos públicos pagos pelo contribuinte
paulista para a propagação de vitimização e "bandidolatria", fruto da matéria
divulgada no dia 1º de março de 2020 no programa Fantástico, da Rede Globo
de televisão, apresentada pelo médico Drauzio Varella, que apresenta a
transexual como vítima da sociedade e da administração penitenciária.
 
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).



2ª Sessão

Proposta de emenda nº 2, de 2020,  à Constituição do Estado, de autoria da
deputada Janaina Paschoal e outros. Altera o artigo 175, § 6º, da Constituição
do Estado, para estabelecer como patamar mínimo a metade das emendas
individuais ao projeto de lei orçamentária a serem destinadas a ações e serviços
públicos de saúde.
 
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).

3ª Sessão

1 - Moção nº 41, de 2019, de autoria do deputado Delegado Bruno Lima.
Repudia os fatos ocorridos no canil de Sousa - PB, uma vez que tais ações
atentam contra a vida animal e contra a garantia constitucional de que "todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", e roga para que os
poderes constituídos garantam a proteção aos direitos dos animais,
assegurando-lhes um ambiente saudável e livre de maus-tratos.
 
2 - Moção nº 72, de 2019, de autoria da CPI - Venda de Animais. Protesta
contra a prática de produção de tutoriais que ensinam métodos de inseminação
artificial com fins de reprodução para a comercialização de animais, de maneira
geral, e, especificamente, ao "youtuber" Tiago Cojak, que adota tal prática em
seu canil "C.B.A.KENNEL", em Goiânia - GO, e apela para as autoridades do
Estado de Goiás a fim de que promovam investigação e eventual punição do
"youtuber", bem como o resgate dos animais em situação de abuso.
 
3 - Moção nº 113, de 2019, de autoria da deputada Marina Helou. Manifesta
veemente repúdio às recentes declarações do Sr. Presidente da República, Jair
Bolsonaro, nas quais ele insinua que as organizações não governamentais
poderiam ser responsáveis pelas queimadas em curso na Amazônia.
 
4 - Moção nº 158, de 2019, de autoria do deputado Campos Machado. Aplaude
o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo - SEESP pelos 85 (oitenta
e cinco) anos de sua fundação, completados em setembro de 2019.
 
5 - Moção nº 161, de 2019, de autoria da deputada Adriana Borgo. Apela ao Sr.
Governador e ao Sr. Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo a
fim de que promovam e apoiem os projetos desta Casa Legislativa voltados
para a proteção e o bem-estar dos profissionais de segurança pública.



 
6 - Moção nº 167, de 2019, de autoria do deputado Tenente Nascimento.
Aplaude a Polícia Militar, especialmente o 27º Batalhão da Polícia Militar de
Jaú (Tenente Coronel Fabiano de Almeida Serpa - BPM/I), a Equipe de Força
Tática (1º Tenente Américo Júnior, 1º Sargento Aguinaldo Aparecido Pesuto,
Cabo Diego Budin e Soldado Wilian da Cruz Henrique) e o Departamento de
Investigação Geral - DIG da Polícia Civil (Delegado Marcelo Tomaz Goes e
sua equipe), pelo trabalho realizado na cidade, bem como em todo o Estado de
São Paulo.
 
7 - Moção nº 176, de 2019, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi. Aplaude os
valorosos membros da Guarda Municipal de Campinas por sua firme e
competente atuação, que já se provou digna de todo o reconhecimento e
admiração por esta Egrégia Casa Legislativa, e, em especial, todos os Guardas
Municipais diretamente envolvidos no enfrentamento da ação criminosa
ocorrida no Aeroporto de Viracopos em 17 de outubro de 2019.
 
8 - Moção nº 177, de 2019, de autoria do deputado Ricardo Madalena. Apela
para o Sr. Presidente da República a fim de que determine ao Ministro do Meio
Ambiente e a todos os órgãos responsáveis pelas políticas públicas referentes
ao aproveitamento dos potenciais hidráulicos e à exploração de energia elétrica,
a fiscalização da Represa de Jurumirim e a indicação das providências
acauteladoras e reparadoras para os prejuízos ambientais e sociais advindos da
vazão de suas águas.
 
9 - Moção nº 181, de 2019, de autoria do deputado Major Mecca. Apela para os
Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como
para os líderes dos partidos com assento naquelas Casas Legislativas, a fim de
que empreendam esforços para a apreciação e aprovação, com a maior
brevidade possível, do Projeto de Lei nº 2921, de 2019, que altera o Código
Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, objetivando restaurar a
competência da Polícia Judiciária Militar estadual na persecução penal de todos
os crimes dolosos contra a vida cometidos pelos militares estaduais em serviço
ou em razão do serviço em desfavor de civis.
 
10 - Moção nº 193, de 2019, de autoria do deputado Campos Machado.
Aplaude a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo -
ADPESP por seus 70 (setenta) anos de existência.


