Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

PAUTA
EM 26 DE JUNHO DE 2020
Em pauta por 5 (cinco) dias úteis para conhecimento, recebimento de
emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo
com o artigo 1º-A, inciso I, alínea "b", do Ato do Presidente nº 29, de 25 de
março de 2020.
1º Dia
1 - Projeto de lei nº 412, de 2020, de autoria do deputado Marcio Nakashima.
Autoriza o Poder Executivo a promover o pagamento de auxílio-aluguel às
mulheres vítimas de violência doméstica no Estado.
2 - Projeto de lei nº 413, de 2020, de autoria do deputado Marcio Nakashima.
Institui a Campanha Março Vermelho, para conscientizar a população paulista
acerca da prevenção do contágio de doenças infectocontagiosas, e homenageia
todos os cidadãos brasileiros que perderam a vida na luta contra a pandemia
provocada pela Covid-19 e saúda todos os profissionais da saúde que estão na
linha de frente no combate e no atendimento à pandemia.
3 - Projeto de lei nº 414, de 2020, de autoria do deputado Coronel Telhada.
Valida e permite a utilização de identidade funcional expedida pela Secretaria
da Justiça e Cidadania no âmbito dos três Poderes do Estado e nos órgãos da
administração pública indireta.
4 - Projeto de decreto legislativo nº 23, de 2020, de autoria da deputada
Delegada Graciela. Susta os efeitos de dispositivos do Decreto nº 65.021, de 19
de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do Regime
Próprio de Previdência do Estado e dá providências correlatas.
2º Dia
1 - Projeto de lei nº 409, de 2020, de autoria da deputada Dra. Damaris Moura.
Obriga os hospitais, maternidades e todos os estabelecimentos de saúde do
Estado a orientar os pais sobre doenças raras não detectáveis pelo "teste do

pezinho".
2 - Projeto de lei nº 410, de 2020, de autoria da deputada Dra. Damaris Moura.
Estabelece medidas de estímulo à contratação de mulheres vítimas de violência
doméstica e com dependência econômica dos seus parceiros nos contratos
públicos.
3 - Projeto de lei nº 411, de 2020, de autoria do deputado Carlos Giannazi.
Garante aos professores readaptados, em processo de readaptação e em licença
médica prolongada a cobertura de direitos sob as rubricas de "doença do
trabalho / profissional / ocupacional" e "acidente de trabalho".
4 - Moção nº 109, de 2020, de autoria da deputada Leticia Aguiar. Repudia a
exibição de conteúdo erótico e inadequado em horário não condizente, durante
o programa "Encontro com Fátima Bernardes".
5 - Moção nº 110, de 2020, de autoria do deputado Mauro Bragato. Aplaude o
Sr. Altamir Alves dos Santos por sua exemplar atuação nos serviços prestados à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena durante os
últimos 10 anos, como provedor, digna de todo o reconhecimento e admiração
pelo município e região, sendo um exemplo a ser seguido em todo o Estado.
3º Dia
1 - Projeto de lei Complementar nº 13, de 2020, de autoria do deputado Carlos
Giannazi. Altera o coeficiente de aplicação do Adicional de Local de Exercício
atribuído aos Agentes de Organização Escolar - AOE.
2 - Projeto de lei nº 407, de 2020, de autoria do deputado Frederico d'Avila.
Denomina "Israel Sverner" o trecho urbano compreendido entre o km 262 e o
km 264,800 da Rodovia SP 258, em Taquarivaí.
3 - Projeto de lei nº 408, de 2020, de autoria da deputada Adriana Borgo.
Autoriza o Poder Executivo a suspender por 120 (cento e vinte) dias o desconto
das mensalidades dos empréstimos celebrados e de empréstimos consignados.
4 - Projeto de decreto legislativo nº 22, de 2020, de autoria do deputado Carlos
Giannazi. Susta os efeitos do Decreto nº 65.021, de 19 de junho de 2020, que
dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência
do Estado e dá providências correlatas.
4º Dia

1 - Projeto de lei nº 403, de 2020, de autoria do deputado Carlão Pignatari.
Altera a Lei nº 12.288, de 22 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a
eliminação controlada dos PCBs e dos seus resíduos, a descontaminação e da
eliminação de transformadores, capacitores e demais equipamento elétricos que
contenham PCBs, e dá providências correlatas.
2 - Projeto de lei nº 404, de 2020, de autoria da deputada Erica Malunguinho.
Proíbe homenagens a escravocratas e a eventos históricos ligados ao exercício
da prática escravista no âmbito da administração estadual direta e indireta.
3 - Projeto de lei nº 405, de 2020, de autoria do deputado Douglas Garcia.
Acrescenta o inciso IX ao artigo 47 e os incisos IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
ao artigo 242 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968.
4 - Projeto de lei nº 406, de 2020, de autoria do deputado Douglas Garcia.
Proíbe a atribuição a bens públicos de qualquer natureza, pertencentes ao
Estado, de nome de pessoa que tenha se notabilizado pela defesa ou prática de
terrorismo.
5 - Moção nº 108, de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Gambale. Apela ao
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, bem como aos líderes dos partidos
com assento naquela Casa Legislativa, a fim de que empreendam esforços no
sentido de incluir alterações no Projeto de lei nº 3267, de 2019, para que a
pontuação seja computada por categoria e a penalidade de suspensão do direito
de dirigir recaia apenas sobre aquela na qual o condutor tenha atingido o limite
de pontos do inciso I, do artigo 261, do Código de Trânsito Brasileiro.
5º Dia
1 - Projeto de lei nº 400, de 2020, de autoria do deputado José Américo. Institui
a Central de Informações sobre pacientes internados na rede estadual de saúde
durante a pandemia do novo coronavírus - COVID-19.
2 - Projeto de lei nº 401, de 2020, de autoria do deputado Dirceu Dalben.
Autoriza o Poder Executivo a instalar restaurante do Programa Bom Prato nas
proximidades do Hospital Estadual Sumaré, Universidade Estadual de
Campinas e Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC Campinas.
3 - Projeto de lei nº 402, de 2020, de autoria da deputada Professora Bebel.
Autoriza o Poder Executivo a estabelecer linha de crédito para que os
professores da rede pública adquiram computadores, aparelhos de telefonia
móvel e tablets, a fim de que possam desempenhar, com equipamentos

adequados, funções docentes enquanto for necessária a prestação de atividade
remota, durante o estado de calamidade pública relacionado à infecção causada
pelo novo coronavírus.
Em pauta por 2 (dois) dias úteis para conhecimento, recebimento de
emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados (Redação).
1º Dia
1 - Projeto de lei nº 713, de 2019, de autoria do deputado Delegado Olim.
Denomina "Dr. Osvalter Paro" a Delegacia Seccional de Andradina.
2 - Projeto de lei nº 1109, de 2019, de autoria do deputado Itamar Borges.
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança Deficiente AACD, com sede em São José do Rio Preto.
Em pauta por 3 (três) dias úteis para conhecimento e recebimento de
recursos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados (Pauta para Recursos).
1º Dia
1 - Projeto de lei nº 525, de 2019, de autoria do deputado Mauro Bragato.
Declara de utilidade pública a Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos Grupo Gente Novo Rumo, com sede em Valinhos.
2 - Projeto de lei nº 894, de 2019, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente 4 de Julho, com sede em
Sorocaba.
2º Dia
1 - Projeto de lei nº 35, de 2018, de autoria do deputado Luiz Carlos Gondim.
Inclui no Calendário Turístico do Estado o "Festival do Camarão", em Ubatuba.
2 - Projeto de lei nº 688, de 2018, de autoria do deputado Rafael Silva. Inclui
no Calendário Turístico do Estado os eventos do Dia Municipal do Ferroviário,
em São Simão.
3 - Projeto de lei nº 792, de 2019, de autoria do deputado Mauro Bragato. Inclui
no Calendário Turístico do Estado a Terra do Natal, em Ibirarema.
4 - Projeto de lei nº 860, de 2019, de autoria do deputado Mauro Bragato. Inclui
no Calendário Turístico do Estado o Natal das Luzes, em Ipaussu.

5 - Projeto de lei nº 895, de 2019, de autoria do deputado Fernando Cury.
Denomina "Avelino Feltre" a Casa da Agricultura de Mineiros do Tietê,
naquele Município.
6 - Projeto de lei nº 906, de 2019, de autoria do deputado Mauro Bragato. Inclui
no Calendário Turístico do Estado a EXPODEPS.
7 - Moção nº 26, de 2019, de autoria do deputado Vinícius Camarinha. Apela
ao Presidente do Congresso Nacional, Sr. Davi Alcolumbre, e ao Presidente do
Banco Central do Brasil, Sr. Roberto Campos Neto, para que determinem a
imediata realização dos estudos técnicos e demais medidas que se fizerem
necessárias, com a devida urgência, visando a abertura de novas instituições
financeiras com autorização para operar no mercado financeiro nacional,
objetivando uma maior competitividade no setor, com a consequente redução
dos juros, taxas, e melhorias dos serviços para a população.
8 - Moção nº 148, de 2019, de autoria do deputado Campos Machado. Aplaude
o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo - SINDRESBAR,
o Sindicato das Empresas de Hotelaria e Estabelecimentos de Hospedagem do
Município de São Paulo e Região Metropolitana - SINDHOTEIS e o Sindicato
dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Pensões,
Hospedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares
Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-Foods e
assemelhados de São Paulo - SINTHORESP, na pessoa de seus respectivos
presidentes, Srs. Wilson Luiz Pinto, Francisco Calasans Lacerda e Nelson de
Abreu Pinto.
9 - Moção nº 172, de 2019, de autoria do deputado Ricardo Madalena. Aplaude
a Rede Drogal Farmacêutica, em especial ao Gerente Tiago Ferian dos Santos,
por estar à frente dessa renomada rede que, ao completar 84 anos de atividade,
está presente em 67 cidades do Estado de São Paulo, possuindo 163 filiais.

