
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

PAUTA 
PARA A 55ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021
 
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 721, de 2021, de autoria do deputado Frederico d'Avila.
Estabelece a reversão da faixa de domínio da estrada vicinal Faustino Daniel da
Silva, que permite acesso ao Distrito Guarizinho e liga o Município de Itapeva
à Rodovia Raposo Tavares, passando a responsabilidade de sua manutenção
para o Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
 
2 - Projeto de lei nº 722, de 2021, de autoria do deputado Frederico d'Avila.
Estabelece a reversão da faixa de domínio da estrada vicinal Tertulino
Gonçalves de Albuquerque, que liga o Município de Buri à Rodovia Francisco
Alves Negrão - SP 258 e aos Municípios de Taquarivaí e Itapeva, passando a
responsabilidade de sua manutenção para o Departamento de Estradas de
Rodagem - DER.
 
3 - Projeto de lei nº 723, de 2021, de autoria do deputado Douglas Garcia.
Institui o "Dia Estadual da Conscientização sobre a Mielomeningocele".
 
4 - Projeto de lei nº 724, de 2021, de autoria do deputado Marcio Nakashima.
Torna obrigatório o tabelamento de preços dos medicamentos oncológicos em
hospitais e demais estabelecimentos privados habilitados em oncologia,
devendo obedecer ao limite do teto aplicado na tabela da Câmara de Regulação
do Mercado de Medicamentos (CMED).

2ª Sessão

1 - Projeto de lei Complementar nº 38, de 2021, de autoria da deputada Adriana
Borgo. Altera o artigo 9º da Lei Complementar nº 1.036, de 11 de janeiro de



2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São
Paulo.
 
2 - Projeto de lei nº 719, de 2021, de autoria do deputado Carlos Giannazi.
Institui o "Dia de Luta pela Dignidade dos Servidores do QAE/QSE".
 
3 - Moção nº 316, de 2021, de autoria do deputado Agente Federal Danilo
Balas. Aplaude o Sd PM Jonathan Gaspar Alves Pinheiro e o Sd PM Geovane
Apolinário Correa Vieira, da 1ª Cia do 40º Batalhão de Policia Militar do
Interior, pela apreensão de explosivos e drogas, em operação realizada no dia
02 de outubro de 2021, em Votorantim.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 713, de 2021, de autoria do deputado Rogério Nogueira.
Padroniza os anúncios que compõem a comunicação visual nos postos de
combustíveis, de forma a garantir que a informação seja transmitida de maneira
clara e precisa aos clientes.
 
2 - Projeto de lei nº 714, de 2021, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Obriga os Municípios a instituírem Conselhos dos Direitos da Mulher, com o
objetivo de desenvolver políticas públicas para mulheres.
 
3 - Projeto de lei nº 715, de 2021, de autoria da deputada Maria Lúcia Amary.
Institui o Programa Estadual de Incentivo às Exposições, Congressos e Feiras
de Negócios e Educação.
 
4 - Projeto de lei nº 716, de 2021, de autoria do deputado Rogério Nogueira.
Institui o "Dia Estadual em Homenagem e Gratidão aos Profissionais da Saúde
que Atuaram na Linha de Frente Contra a COVID-19".
 
5 - Projeto de lei nº 717, de 2021, de autoria do deputado Castello Branco.
Altera a Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, que dispõe sobre a instituição do
ICMS, para reduzir a alíquota nas faturas de energia elétrica de todos os
contribuintes, enquanto houver a fixação da bandeira vermelha.
 
6 - Projeto de lei nº 718, de 2021, de autoria do deputado Cezar. Denomina
"Mercedes Mori Gemente" o viaduto localizado no km 66,300 da Rodovia
Raposo Tavares - SP 270, em Mairinque.

4ª Sessão



1 - Projeto de lei nº 710, de 2021, de autoria do deputado Campos Machado.
Revoga o artigo 62 da Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, que estabelece
medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá
providências correlatas.
 
2 - Projeto de lei nº 712, de 2021, de autoria do deputado Campos Machado.
Declara de utilidade pública o Grupo Unido pela Reintegração Infantil - GURI,
com sede na Capital.
 
3 - Moção nº 311, de 2021, de autoria do deputado Agente Federal Danilo
Balas. Aplaude os policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de
Polícia - BAEP pela apreensão de grande quantidade de munições, granadas,
carregadores de fuzil, coletes, óculos, capacetes, lanternas táticas e distintivos
da Polícia Civil, em operação realizada no dia 7 de outubro de 2021, em
Parelheiros, na Capital.
 
4 - Moção nº 313, de 2021, de autoria da deputada Professora Bebel. Repudia e
condena a falta de compostura, o desrespeito e as ameaças de agressão por
parte do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá
Leitão, contra o Vereador Eduardo Sallum, do Partido dos Trabalhadores - PT,
de Tatuí.
 
5 - Moção nº 314, de 2021, de autoria do deputado Castello Branco. Aplaude o
Diretor-Presidente da Santos Port Authority - SPA, Fernando Biral, em
reconhecimento ao trabalho realizado em prol da expansão da gestão portuária
em Santos.
 
6 - Moção nº 315, de 2021, de autoria da deputada Professora Bebel e outros.
Repudia as ofensas desferidas pelo deputado estadual Frederico d'Avila contra
o Papa Francisco, o Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e contra a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, e manifesta respeito e
solidariedade, declarando que tais agressões não expressam o pensamento da
maioria dos parlamentares desta Casa.

5ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 705, de 2021, de autoria da deputada Adriana Borgo.
Institui o Estágio de Desenvolvimento e Liderança Policial no Sistema de
Educação Profissional da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
 
2 - Projeto de lei nº 706, de 2021, de autoria do deputado Raul Marcelo. Institui
o Programa Escola de Paz e Liberdade nas unidades de ensino do Estado.



 
3 - Projeto de lei nº 707, de 2021, de autoria da deputada Professora Bebel.
Estabelece parâmetro mínimo de repasse financeiro do Estado na celebração de
termos de colaboração com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos,
atuantes em educação especial, para o atendimento a educandos cuja
deficiência não permita a inclusão em classes de ensino regular.
 
4 - Projeto de lei nº 708, de 2021, de autoria do deputado Marcos Zerbini.
Denomina "Anderson Martins Furlan" a ciclovia que interliga Pirassununga ao
Distrito de Cachoeira de Emas, localizada na Rodovia Rubens Fernandes de
Ávila - SP 211.
 
5 - Projeto de lei nº 709, de 2021, de autoria do deputado Roberto Morais.
Autoriza o Poder Executivo a isentar da cobrança do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS as viaturas
adquiridas pela iniciativa privada para doação ao Corpo de Bombeiros do
Estado.
 
6 - Projeto de decreto legislativo nº 78, de 2021, de autoria da deputada
Professora Bebel. Susta os efeitos da Resolução SEDUC nº 101, de 15 de
outubro de 2021, que altera dispositivos da Resolução SEDUC 65, de 26-7-
2021, que dispõe sobre a realização das aulas e atividades presenciais nas
instituições de educação básica no segundo semestre do ano letivo de 2021, no
contexto da pandemia de COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº
65.384/2020 alterado pelo Decreto Estadual nº 65.849/2021, e dá providências
correlatas.
 
7 - Moção nº 309, de 2021, de autoria do deputado Murilo Felix. Repudia o
tratamento dado ao transporte de cães pela companhia aérea LATAM Airlines
Brasil.
 
8 - Moção nº 310, de 2021, de autoria da deputada Professora Bebel. Manifesta
solidariedade ao Papa Francisco, ao Arcebispo de Aparecida do Norte, Dom
Orlando Brandes, e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, e
repudia as agressões e ofensas proferidas contra essas personalidades e
instituições pelo deputado estadual Frederico d'Avila.
 
Em pauta por 3 (três) sessões para conhecimento, recebimento de emendas
e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo com o item
1 do parágrafo único do artigo 148 do Regimento Interno (Urgência).



1ª Sessão

Projeto de lei nº 720, de 2021, de autoria do Sr. Governador.  Institui o
Programa Bolsa Auxílio Permanência - PBAP, voltado aos estudantes de
graduação da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
 
Em pauta por 15 (quinze) sessões para conhecimento, recebimento de
emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo
com o § 2º do artigo 246 do Regimento Interno.

12ª Sessão

Projeto de lei nº 663, de 2021, de autoria do Sr. Governador.  Orça a Receita e
fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2022.
 
Em pauta por 2 (duas) sessões, para conhecimento, recebimento de
emendas e estudos das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados, de acordo
com o § 1º do artigo 151 do Regimento Interno (Redação).

2ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 703, de 2019, de autoria do deputado Mauro Bragato. Inclui
no Calendário Turístico do Estado o Futebol Médio.
 
2 - 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.
 
3 - Moção nº 169, de 2020, de autoria da deputada Monica da Mandata
Ativista. Aplaude e reconhece o trabalho dos povos indígenas e das
comunidades tradicionais no combate aos incêndios florestais que ocorrem em
todo o território nacional.
 
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 646, de 2019, de autoria do deputado Tenente Nascimento.
Denomina "Capitão PM Marco Antonio Catena de Andrade" o Posto de



Bombeiros, em Araçatuba.
 
2 - Moção nº 215, de 2019, de autoria da deputada Márcia Lia. Manifesta
veemente protesto contra a ação violenta da Polícia Militar no baile funk de
Paraisópolis, que resultou na morte de 9 jovens, e apela ao Governo do Estado,
à Secretaria da Segurança Pública, à Secretaria da Justiça e Cidadania e ao
Ministério Público do Estado de São Paulo a agirem no sentido de acabar com a
violência policial nas periferias e porem fim à morte dos jovens inocentes
vítimas dessas intervenções.
 
3 - Moção nº 20, de 2020, de autoria do deputado Aprigio. Apela ao Sr. Cel.
Walter Nyakas Júnior, Secretário de Estado da Casa Militar e Coordenador da
Defesa Civil, no sentido de que determine a adoção de medidas urgentes a fim
de prover o suporte necessário à população de Taboão da Serra e região em
decorrência das chuvas de 10 de fevereiro de 2020, bem como de providências
preventivas efetivas para evitar que tragédias como esta se repitam.
 
4 - Moção nº 56, de 2020, de autoria do deputado Tenente Coimbra. Aplaude os
policiais militares da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano, Cabos Izidoro e Rafael e Soldados Vernini e Alessandro, que ao
serem acionados pelo COPOM para a averiguação de uma denúncia em que a
solicitante relatava ouvir choros vindos de dentro de um bueiro, rapidamente
deslocaram-se até o local e resgataram uma recém-nascida, socorrendo-a e
levando-a ao Pronto Socorro Infantil do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
 
5 - Moção nº 58, de 2020, de autoria da deputada Adriana Borgo. Aplaude os
profissionais do 9º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo / São Carlos, que empreenderam esforços na busca e resgate das
vítimas assoladas pela tragédia em decorrência das chuvas que atingiram a
Baixada Santista no dia 2 de março de 2020.
 
6 - Moção nº 61, de 2020, de autoria da deputada Adriana Borgo. Aplaude os
profissionais do 6º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, que empreenderam esforços na busca e resgate das vítimas
assoladas pela tragédia em decorrência das chuvas que atingiram a Baixada
Santista no dia 2 de março de 2020.
 
7 - Moção nº 119, de 2020, de autoria da deputada Adriana Borgo. Aplaude os
profissionais do Corpo de Bombeiros - COBOM e os profissionais de saúde
que atuaram no resgate de vítima de acidente de trânsito, no dia 26 de junho de
2020, em Campinas.



 
8 - Moção nº 156, de 2020, de autoria do deputado Tenente Coimbra. Aplaude
o Soldado Vitor Marcondes da Silva pelo brilhante salvamento da pequena Ísis,
em São Vicente.
 
9 - Moção nº 198, de 2020, de autoria do deputado Douglas Garcia. Aplaude os
Policiais Militares André Pereira de Souza e Glaucio de Oliveira Martins que,
após avistarem um menino de 5 anos revirando lixo em busca de livros,
promoveram campanha para auxiliar a criança e sua família.
 
10 - Moção nº 11, de 2021, de autoria do deputado Tenente Coimbra. Aplaude
o policial Cabo De Morais, do Corpo de Bombeiros da PMESP, pelo
salvamento de um bebê na Base de Bombeiros de Caçapava, em janeiro último.
 
11 - Moção nº 14, de 2021, de autoria do deputado Tenente Coimbra. Aplaude
os policiais Cabos PM Rosilene, Alessandra e Rogério, e Soldados PM
Walkledsom, Milhorato, Eliane e Guilhermina, da 1ª Cia do 49º Batalhão de
Polícia Militar Metropolitano, que realizaram a doação e entrega de brinquedos
para crianças em vulnerabilidade social.
 
12 - Moção nº 34, de 2021, de autoria do deputado Tenente Coimbra. Aplaude
os policiais militares Cabo D'Avila e Soldado D'Avila do 7º BPM/M e 21º
BPM/M, pela prisão de um criminoso que acabara de cometer furto, no último
dia 10 de fevereiro, na Capital.
 
13 - Moção nº 168, de 2021, de autoria da deputada Isa Penna. Manifesta
repúdio à decisão da Justiça Militar do Estado de São Paulo, que absolveu
policial militar de crime de estupro praticado dentro de viatura contra jovem de
19 anos, em Praia Grande, em 2019.
 
14 - Moção nº 182, de 2021, de autoria do deputado Coronel Nishikawa.
Aplaude os profissionais da Segurança Pública de Goiás e do Distrito Federal
envolvidos na operação de captura de Lázaro Barbosa, conhecido como "Serial
Killer do DF".
 
15 - Moção nº 197, de 2021, de autoria do deputado Castello Branco. Aplaude a
Associação dos Militares Inativos de Guaratinguetá e Adjacências - AMIGA
pela inauguração do espaço "Casa dos Veteranos", que atende cerca de 2.500
pessoas dentre associados e dependentes, naquele Município.
 
16 - Moção nº 200, de 2021, de autoria do deputado Coronel Nishikawa.
Aplaude o Bombeiro Guarda-Vidas Gabriel Costa Ramos pelo árduo trabalho



de resgate e salvamento de um surfista de 17 anos em processo de afogamento,
no Morro do Maluf, em Guarujá.
 
17 - Moção nº 229, de 2021, de autoria da deputada Adriana Borgo. Aplaude o
1º SGT PM Lilcon Fernando Fortes de Queiroz, o CB PM Tarciso Eduardo de
Oliveira Bizelli, o Cap. PM Carlos Eduardo Koto e a 1º TEN PM Camila
Fernandes, todos da 1ª Cia do 43º BPM/M, e o  AL SGT PM Caio Henrique
Cerqueira da Silva, da Escola Superior de Sargentos, pela libertação de refém e
prisão da quadrilha de ladrões na Capital, em 31 de julho de 2021.
 
18 - Moção nº 259, de 2021, de autoria da deputada Adriana Borgo. Aplaude o
SGT PM Paneque, o CB PM Márcio e o CB PM Ávila, do 4º GP/PM de Cajobi,
pelo salvamento de uma senhora que tentava o suicídio, em 13 de setembro de
2021.
 
19 - Moção nº 264, de 2021, de autoria do deputado Marcio da Farmácia.
Aplaude os policiais civis integrantes da 1ª Delegacia de Polícia de Diadema
que evitaram a proliferação do tráfico de entorpecentes com um trabalho de
investigação que resultou na prisão de um criminoso, em flagrante, e na
apreensão de grande quantidade de drogas ilícitas.
 
20 - Moção nº 269, de 2021, de autoria do deputado Campos Machado.
Aplaude os 35 (trinta e cinco) anos de existência da Guarda Civil Metropolitana
de São Paulo, considerada referência na atuação em programas sociais e na
formação de agentes com técnicas de policiamento comunitário e preventivo,
que vem trabalhando pela segurança pública e pela cidadania, na construção de
uma sociedade democrática, segura e tolerante.

3ª Sessão

1 - Projeto de lei nº 396, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Moraes.
Denomina "Dep. Osvaldo Vergínio da Silva" o viaduto localizado sobre o km
106,780 da Rodovia Marechal Rondon - SP 300, em Porto Feliz.
 
2 - Projeto de lei nº 1103, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Gambale.
Denomina "Euclides Bellucci Junior" o viaduto e dispositivo de acesso
localizado no km 92 da Rodovia Antonio Romano Schincariol - SP 127, em
Cerquilho.
 
3 - Projeto de lei nº 662, de 2020, de autoria do deputado Frederico d'Avila.
Denomina "Ruy d'Avila" a passarela localizada entre o km 224 e o km 225 da
Rodovia Francisco Alves Negrão - SP 258, em Capão Bonito.



 
4 - Projeto de lei nº 12, de 2021, de autoria do deputado Frederico d'Avila.
Denomina "João Ghirghi" o trevo localizado entre os km 254 e 255 da Rodovia
Francisco Alves Negrão - SP258, em Taquarivaí.
 
5 - Projeto de lei nº 13, de 2021, de autoria do deputado Frederico d'Avila.
Denomina "Henrique Souza Fernandes" o dispositivo de entroncamento
localizado entre os km 230 e 231 da Rodovia Francisco Alves Negrão - SP 258,
em Capão Bonito.
 
6 - Projeto de lei nº 157, de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Moraes.
Denomina "Josef Friedrich" o acesso e retorno com viaduto localizado no km
55,185 da Rodovia Walmiro Corrêa Camargo - SP 079, em Itu.
 
7 - Moção nº 73, de 2020, de autoria da deputada Valeria Bolsonaro. Manifesta
repúdio ao ato publicado na edição de 6 de abril de 2020 do Diário Oficial de
Campinas, por meio do qual a Secretaria Municipal de Comunicação autoriza
"a despesa no valor global estimado de R$ 16.143.643,24 (Dezesseis Milhões,
Cento e Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e
Quatro Centavos), a favor da empresa E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA
LTDA.", para a contratação de "serviços de publicidade e atividades
complementares".
 
8 - Moção nº 144, de 2020, de autoria do deputado Vinícius Camarinha. Apela
ao Sr. Presidente da República a fim de que empreenda esforços no sentido de
criar mecanismos junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para a
criação de linha de crédito compatível com a situação, bem como isenção ou
suspensão de impostos federais no período, para socorrer a categoria dos
profissionais do Transporte Escolar.


