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JUSTIFICATIVA
A Associação Primitiva de Assistência e Ação Social – 

Instituto Mão Amiga, realiza relevantes serviços em prol da 
população de São José dos Campos, na promoção de ações 
de assistência social, promoção gratuita da Saúde, incentivo 
ao voluntariado, promoção do desenvolvimento econômico e 
social, combate a pobreza, promoção de direitos, da ética, da 
paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e dos 
valores universais.

Desde 2015, é incontável o número de pessoas atendidas 
pelas ações desenvolvidas pela entidade e os benefícios trazi-
dos por ela para os joseenses, motivo pelo qual entendemos 
que a declaração da utilidade pública poderá incentivar, ainda 
mais, as ações desenvolvidas em prol de quem mais precisa.

Face ao exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para 
que este projeto de lei seja aprovado por esta Casa de Leis.

Sala das Sessões, em 9/6/2020.
a) Leticia Aguiar - PSL

 PROJETO DE LEI N° 384, DE 2020

Declara de utilidade pública a Associação Atlético Dom 
Pedro I, com sede em São José dos Campos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - É declarada de Utilidade Pública a Associação 
Atlético Dom Pedro I, com sede em São José dos Campos.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
A Associação Atlético Dom Pedro I, com sede em São José 

dos Campos, foi criada em 10 de junho de 2002 com o objetivo 
de desenvolver atividades para crianças e adolescentes, com a 
participação direta da família e educadores dos assistidos, desta 
forma, garantindo a integração e a participação da comunidade 
na sociedade.

Um dos públicos-alvo da entidade é a população carente 
da região sul do município de São José dos Campos, sempre 
visando estimular a prática esportiva.

 Entendemos ser de vital importância a declaração da utili-
dade pública da instituição, motivo pelo qual pedimos o apoio 
dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, em 9/6/2020.
a) Leticia Aguiar - PSL

 REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 347, DE 2020
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV 
Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja oficiado 
ao Senhor Secretário do Estado da Saúde, para que preste as 
seguintes informações:

1. Considerando que a pandemia causada pelo novo Coro-
navírus tornou necessária a ampliação de leitos de UTI em todo 
o território nacional, quantos novos leitos foram efetivamente 
abertos no Estado de São Paulo, após decretada a calamidade 
pública? Explica-se que não se está a indagar sobre a abertura 
formal de leitos, mas sobre a abertura DE FATO de leitos de UTI.

2. Desses leitos, quantos foram destinados exclusivamente 
para o atendimento de pacientes diagnosticados com Covid-19?

3. Quais os municípios em que foram abertos leitos de UTI 
e em quais hospitais ou equipamentos de saúde eles foram alo-
cados? Solicita-se especificar o número de leitos novos abertos 
em cada município e hospitais/equipamentos de saúde.

4. Qual o total de recursos investidos na abertura desses 
leitos? Desses recursos, qual o valor total de verbas federais e 
qual o valor total de verbas estaduais?

5. Quantos leitos de UTI, do total de leitos novos, serão 
mantidos após o término da pandemia? Solicita-se especificar 
em quais municípios serão mantidos referidos leitos e em qual 
quantidade.

6. Qual destinação será dada aos equipamentos que com-
põem os leitos que não serão mantidos?

JUSTIFICATIVA
Com o avanço da pandemia do novo Coronavírus, as con-

sequências causadas à saúde pública geraram um aumento na 
demanda por leitos de UTI. No Estado de São Paulo, segundo 
os dados que constam no portal da Secretaria de Estado da 
Saúde (http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/
homepage-new/outros-destaques/covid-19/delib_cib_plani-
lha_covid_09_04_2020.pdf), a quantidade de leitos de UTI 
destinados a pacientes com Covid-19 é de 3.501, dos quais 
1.634 já foram habilitados.

Contudo, tais informações dizem respeito apenas aos leitos 
de UTI solicitados ao Ministério da Saúde, não ficando claro 
o número de leitos que foram abertos com verbas estaduais, 
nem qual o valor total dos recursos investidos para esse fim. Da 
mesma forma, não foram disponibilizadas informações sobre 
quais os municípios beneficiados com novos leitos e o nome 
das instituições de saúde nas quais esses leitos foram distribu-
ídos, razão pela qual a subscritora solicita os esclarecimentos 
formulados nesta oportunidade.

Muitos munícipes, das mais diversas Cidades do Estado, 
já vêm contatando esta Parlamentar, pleiteando que lute pela 
manutenção dos leitos de UTI, uma vez terminada a fase crítica 
da pandemia.

Ocorre que, até para que possa acompanhar o destino a 
ser dado aos novos leitos e levantar dados técnicos com o fim 
de argumentar em prol de sua manutenção, faz-se necessário 
saber exatamente quantos novos leitos foram criados e qual o 
plano para eles, ou parte deles.

Esta Deputada, aliás, desde o início do debate em torno 
do enfrentamento da pandemia, vem defendendo o uso das 
verbas públicas nos equipamentos de saúde existentes, justa-
mente com o objetivo de evitar desperdícios e investimento em 
equipamentos que, uma vez passada a pandemia, não servirão 
à população.

Com fulcro no exposto, esta Parlamentar vem, respeitosa-
mente, à presença de Vossa Excelência, requisitar que sejam 
respondidos os questionamentos anteriormente elencados, a 
fim de esclarecer, de forma pormenorizada e com a transparên-
cia devida, os dados relativos aos leitos de UTI criados no Esta-
do de São Paulo, com o fim primeiro de enfrentar a pandemia

Sala das Sessões, em 9/6/2020.
a) Janaina Paschoal

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 348, DE 2020
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV 
Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao 
Senhor Secretário Estadual de Saúde, por meio da Divisão Téc-
nica de Vigilância Epidemiológica da Hanseníase da Secretaria 
de Estado da Saúde para que preste as seguintes informações:

Considerando a tramitação do Projeto de Lei 1287/2019 
que trata dos imóveis ocupados por pessoas atingidas pela 
hanseníase nas antigas colônias e cria centro de memória como 
forma de reparação simbólica às graves violações aos direitos 
humanos, é o presente para solicitar a essa Divisão Técnica o 
esclarecimento das seguintes questões:

1) Qual o papel da denominada “Caixa Beneficente” na 
administração das antigas colônias de hanseníase, especialmen-
te as de Bauru, Itu e Mogi das Cruzes.

2) Qual a relação jurídica entre as “Caixas Beneficentes”, a 
administração dos hospitais que ainda funcionam e tratam das 

pessoas que permanecem residindo nas antigas colônias e essa 
Divisão Técnica de Vigilância Epidemiológica da Hanseníase do 
Estado de São Paulo.

JUSTIFICATIVA
A justificativa se dá em meio a denúncias de que existem 

pessoas sendo despejadas no local, neste grave período sanitá-
rio em que estamos vivenciando.

Sala das Sessões, em 9/6/2020.
a) Leci Brandão

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 349, DE 2020
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Con-
solidação do Regimento Interno, requer seja oficiada a Secre-
taria de Saúde na pessoa do Senhor Secretário José Henrique 
Germann Ferreira, para que preste as seguintes informações, 
com a máxima urgência.

Há informações de apontam para a negligência nos atendi-
mentos feitos pelo Hospital e Maternidade Interlagos.

Diante dessas informações, questionamos no tocante a 
Maternidade:

1. Quantos leitos tem o hospital?
2. Qual é o protocolo para atendimento? Acompanhamento 

da gestação e parto?
3. A infraestrutura hospital é suficiente e atende com qua-

lidade a população?
4. Por que são inúmeros os relatos de reclamações, negli-

gência e imperícia nesta maternidade?
5. A demora pelo atendimento que ultrapassa três horas de 

espera é protocolar?
6. A Ouvidoria tem recebido reclamações sobre os proble-

mas que a Maternidade vem enfrentando?
7. Quais são os indicadores de resposta e atendimento de 

reclamações pela Ouvidoria?
8. É possível anexar as reclamações recebidas dos últimos 

5 (cinco) anos e as prática adotadas para sanar problemas?
9. O hospital atende à lei nº 11108/2005 que garante às 

parturientes o direito à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS? Qual é a estrutura para cumpri-
mento desta lei?

10. Como o hospital aplica a Lei nº 15.759/2015 que 
assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos 
públicos de saúde do Estado.

JUSTIFICATIVA
O presente Requerimento de Informação pretende escla-

recer e obter dados acerca dos fatos largamente divulgados do 
atendimento prestado às gestantes no Hospital e Maternidade 
Interlagos.

Há indícios de descumprimento de direitos garantidos 
por leis de proteção e acompanhamento durante o pré-natal e 
parto. As parturientes têm direito à presença de acompanhante 
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e também ao parto 
humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado. 
Precisamos saber como o hospital está garantindo tais direitos.

Na certeza de poder contar com o apoio para dar conti-
nuidade a um trabalho que tem como prioridade a excelência 
em atendimento, suprindo as necessidades da população, 
pelo grande alcance da proposição ora apresentada, a qual se 
coaduna com uma das propostas do Governo, requeremos e 
contamos com a imprescindível atenção por parte do Senhor 
Governador do Estado de São Paulo, uma vez que a iniciativa é 
de grande importância para os munícipes visando a qualidade 
no atendimento da saúde pública.

Sala das Sessões, em 9/6/2020.
a) Enio Tatto

 REQUERIMENTOS
 LETICIA AGUIAR
891/2020
Propõe um voto de congratulações com o senhor Edvar 

Simões, por ter sido reconhecido como o maior atleta da histó-
ria da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
em enquete realizada recentemente na internet.

APRÍGIO, ATAÍDE TERUEL, BRUNO GANEM E MARCIO DA 
FARMÁCIA

892/2020
Propõem voto de pesar pelo falecimento do Sr. Ezequias 

dos Reis Santos.

 REQUERIMENTO DE COAUTORIA
PL 311/2020
Conforme solicitado pela nobre Deputada Leci Brandão, 

venho através do presente dar anuência ao pedido de co-
-autoria ao PL 311/2020, bem como, para solicitar a vossa 
senhoria que proceda a anotação necessária para a inclusão da 
Deputada como co-autora do projeto.

Desde já agradecemos e coloca-mo nos à disposição caso 
haja algum esclarecimento necessário.

Sala das Sessões, em 9/6/2020.
a) Rodrigo Moraes
Conforme acerto entre os gabinetes, a Deputada Leci Bran-

dão solicita ao nobre Deputado Rodrigo Moraes a coautoria do 
PL311, "Autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para ate-
nuar os efeitos da situação de calamidade decorrente da Covid 
19 para os Guias de Turismo do Estado".

Agradeço.
Cordialmente.
a) Leci Brandão

 INDICAÇÕES
 APRÍGIO
2649/2020
Indica ao Sr. Governador a ampliação de funcionamento 

em caráter emergencial, em razão da pandemia do COVID-19, 
aos finais de semana e à noite, dos restaurantes Bom Prato na 
unidade do Bom Prato de Taboão da Serra.

LETICIA AGUIAR
2650/2020
Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos para 

atender as necessidades da Irmandade da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Marília.

RODRIGO GAMBALE
2648/2020
Indica ao Sr. Governador a suspensão da cobrança da taxa 

de revistoria e inspeção semestral prevista na Portaria Detran 
SP nº 1310/14, aplicada aos veículos de transporte escolar, com 
incidência, inclusive, para eventuais taxas vencidas, tendo em 
vista que as aulas foram interrompidas em março/2020.

SARGENTO NERI
2651/2020
Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos para aqui-

sição de um aparelho de ultrassom para o setor da saúde do 
município de Brodowski.

 DESPACHOS

 DESPACHO DE COAUTORIA
PL Nº 311/2020
Deferido o requerimento de coautoria do Projeto de lei nº 

311/2020.
Em 9/6/2020.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

 Comissões
 CONVOCAÇÕES

 COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
CONVOCAÇÃO
Nos termos do disposto no Regimento Interno, nos Atos 

da Mesa n°s 3, 4 e 7, de 2020, e nos Atos do Presidente n°s 29 
e 39, de 2020, convoco as Senhoras Deputadas e os Senhores 
Deputados abaixo relacionados, membros desta Comissão, para 
uma Reunião Extraordinária a realizar-se no dia 10/06/2020, 
quarta-feira, às 10 horas, em Ambiente Virtual, transmitida ao 
vivo pela Rede ALESP, com a finalidade de apreciar a pauta 
anexa.
Membros Efetivos  Membros Substitutos
Frederico d'Avila PSL Adalberto Freitas
Paulo Fiorilo PT Beth Sahão
Ed Thomas PSB ---
Mauro Bragato PSDB Carla Morando
Marcos Damasio PL André do Prado
Sebastião Santos REPUBLICANOS Gilmaci Santos
Sergio Victor NOVO Ricardo Mellão
Conte Lopes PP Coronel Telhada
Itamar Borges MDB Jorge Caruso
Alexandre Pereira SD ---
--- --- ---

Sala das Comissões, em 08/06/2020.
Deputado Itamar Borges
Presidente
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
1ª Reunião Extraordinária
1 - Projeto de lei 35/2018 Juntado o Projeto de lei 

963/2019 - Deputado Luiz Carlos Gondim - (CONCLUSIVA) 
Inclui no Calendário Turístico do Estado o "Festival do Cama-
rão", em Ubatuba. - Deputado Marcos Damasio - favorável ao 
PL n.º 35/2018 e contrário ao PL n.º 963/2019

2 - Projeto de lei 688/2018 - Deputado Rafael Silva - (CON-
CLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado os eventos do 
Dia Municipal do Ferroviário, em São Simão. - Deputado Frederi-
co d'Avila - favorável

3 - Projeto de lei 774/2019 - Deputada Beth Sahão - (CON-
CLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a Feira Nacio-
nal da Reforma Agrária. - Deputado Frederico d'Avila - contrário

4 - Projeto de lei 792/2019 - Deputado Mauro Bragato 
- (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a 
Terra do Natal, em Ibirarema. - Deputado Alexandre Pereira - 
favorável

5 - Projeto de lei 860/2019 - Deputado Mauro Bragato - 
(CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado o Natal 
das Luzes, em Ipaussu. - Deputado Alexandre Pereira - favorável

6 - Projeto de lei 895/2019 - Deputado Fernando Cury 
- (CONCLUSIVA) Denomina "Avelino Feltre" a Casa da Agri-
cultura de Mineiros do Tietê, naquele Município. - Deputado 
Alexandre Pereira - favorável

7 - Projeto de lei 906/2019 - Deputado Mauro Bragato - 
(CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a EXPO-
DEPS. - Deputado Sebastião Santos - favorável

8 - Moção 26/2019 - Deputado Vinícius Camarinha - (CON-
CLUSIVA) 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 reali-
zação 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 competiti-
vidade no setor, com a consequente redução dos juros, taxas, e 
melhorias dos serviços para a população. - Deputado Frederico 
d'Avila - favorável - P.F.

9 - Moção 98/2019 - Deputado Frederico d'Avila - (CON-
CLUSIVA) Manifesta veemente repúdio à sátira "Sítio do Pica-
-Pau com Sequela", veiculada pela emissora de TV Globo, no 
programa Zorra, em 03 de agosto de 2019, pelo conteúdo 
inverídico apresentado. - Deputado Sebastião Santos - favorável

10 - Moção 148/2019 - Deputado Campos Machado - 
(CONCLUSIVA) 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 Sindi-
cato 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. - Deputado Marcos Damasio - favoravel à moção, 
na forma do substitutivo proposto

11 - Moção 162/2019 - Deputado Major Mecca - (CON-
CLUSIVA) 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 1451, de 2019, 
que altera o Decreto nº 24.602, de 06 de julho de 1934, que 
dispõe sobre instalação e fiscalização de fábricas e comércio 
de armas, munições, explosivos, produtos químicos agressivos 
e matérias correlatas, modernizando a legislação a respeito do 
tema. - Deputado Conte Lopes - favorável

12 - Moção 172/2019 - Deputado Ricardo Madalena - 
(CONCLUSIVA) Aplaude a Rede Drogal Farmacêutica, em espe-
cial 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. - Deputado Ed Thomas - favorável

Item 13 - Requerimento CAE n.º 01/2019, de autoria do 
Deputado Sebastião Santos, solicitando seja convidado o Exmo. 
Sr. Júlio Serson, Secretário de Estado de Relações Internacio-
nais, para que preste esclarecimentos a respeito dos trabalhos 
executados no presente ano, bem como dos projetos a serem 
desenvolvidos em prol da população do Estado de São Paulo. 
(Vista: Deputados Mauro Bragato, Carla Morando, Rafa Zimbal-
di e Conte Lopes)

Item 14 - Requerimento CAE n.º 02/2019, de autoria do 
Deputado Paulo Fiorilo, que solicita seja convidado o Secretário 
Estadual de Agricultura e Abastecimento, Senhor Gustavo Diniz 
Junqueira, com o objetivo de prestar informações detalhadas 
sobre as medidas de reestruturação em curso nessa Secretaria, 
manifestas nos Decretos n.º 64.089 e 64.131, de 2019, além de 
outras alterações que impactam as políticas agropecuárias de 
Pesquisa, Defesa e Extensão. (Vista: Deputados Mauro Bragato, 
Carla Morando, Rafa Zimbaldi e Conte Lopes)

Item 15 - Requerimento CAE n.º 05/2019, de autoria do 
Deputado Paulo Fiorillo, que solicita seja convidada a Sra. Julia-
na Augusto Cardoso, Coordenadora da CDRS - Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural Sustentável (antiga CATI), para apre-
sentar dados técnicos de execução dos Programas e Ações da 
Extensão Rural Paulista, bem como os primeiros resultados dos 
Programas e Ações de governo que foram transferidos da Secre-
taria de Infraestrutura e Meio Ambiente para a Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento, por meio do Decreto n.º 64.131. 
Solicita que também seja convidado para a reunião o Secretário 
de Estado da Agricultura e Abastecimento, Sr. Gustavo Junquei-
ra, responsável pelo órgão que executa essas ações de governo. 
(Vista: Deputados Carla Morando, Rafa Zimbaldi e Conte Lopes)

Item 16 - Requerimento CAE n.º 06/2019, de autoria do 
Deputado Paulo Fiorillo, que solicita seja convidado o Sr. Antô-
nio Batista Filho, Coordenador da APTA - Agência Paulista de 

Tecnologia dos Agronegócios, para apresentar dados técnicos 
de execução dos Programas e Ações do governo voltado para 
a pesquisa agropecuária e prestar esclarecimentos sobre a 
situação de cada um dos seis renomados institutos de pesquisa 
que integram essa Coordenadoria. Solicita que também seja 
convidado para a reunião o Secretário de Estado da Agricultura 
e Abastecimento, Sr. Gustavo Junqueira, responsável pelo órgão 
que executa essas ações de governo. (Vista: Deputados Carla 
Morando, Rafa Zimbaldi e Conte Lopes)

Item 17 - Requerimento CAE n.º 07/2019, de autoria do 
Deputado Paulo Fiorillo, que solicita seja convidado o Sr. Eduar-
do Soares de Camargo, Coordenador da CDA - Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária, para apresentar dados técnicos de 
execução dos Programas e Ações do governo voltados para a 
sanidade animal e vegetal; solicita ainda uma apresentação 
sobre as alterações decorrentes da Portaria CDA 16 de 22-03-
2018 e da Lei n.º 17.054 de 06 de maio de 2019 - Lei paulista 
dos agrotóxicos. Solicita que também seja convidado para a 
reunião o Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, 
Sr. Gustavo Junqueira, responsável pelo órgão que executa 
essas ações de governo. (Vista: Deputados Carla Morando, Rafa 
Zimbaldi e Conte Lopes)

Item 18 - Requerimento CAE n.º 08/2019, de autoria dos 
Deputados Paulo Corrêa Jr. e Edmir Chedid, que solicita a rea-
lização de uma audiência pública com a finalidade de debater 
a alteração do Código de Pesca e Aquicultura (Projeto de lei 
n.º 368/2018), com ênfase na piscicultura do Litoral Norte do 
Estado de São Paulo.

Item 19 - Requerimento CAE n.º 09/2019, de autoria do 
Deputado Paulo Fiorillo, que solicita a realização de uma reu-
nião técnica para apresentação do importante trabalho realiza-
do pela Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios 
- CODEAGRO, órgão da Secretaria da Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo - especialmente para que os 
Deputados da Comissão se apropriem das informações siste-
matizadas e disponíveis pelo órgão sobre Compras Públicas, 
também conhecida como Mercado Institucional.

Para ciência:
- Documento da Organização de Associações de Produtores 

de Cana do Brasil - ORPLANA - informando ter alterado seu 
Estatuto Social, de forma a transformar a ORPLANA em uma 
associação com atuação em âmbito nacional, e não restrita 
somente ao centro-sul do Brasil.

- Ofício n.º 90/2019 do CIENSP-Consórcio Intermunicipal 
do Extremo Noroeste de São Paulo e AMENSP-Associação dos 
Municípios do Extremo Noroeste de São Paulo, agradecendo e 
parabenizando o trabalho e empenho conjunto dos Deputados 
estaduais com relação à lei 13.885/2019, sancionada pelo Pre-
sidente da República, que destina parte dos recursos do leilão 
de petróleo dos excedentes de barris de petróleo do pré-sal aos 
municípios.

- Ofício n.º 391/2019, recebido da Associação Paulista de 
Municípios (APM), encaminhando cópia de Moção aprovada 
na Câmara Municipal de Ibiúna e no 63º Congresso Estadual de 
Municípios, realizado em outubro de 2019; trata-se de Moção 
de Apoio ao Projeto de lei n.º 395/2005, de autoria do Deputa-
do Donisete Braga, que tem como propósito agilizar o repasse 
de recursos do Fundo às Prefeituras, a fim de que com sua 
aprovação e sanção haja maior dinamização dos repasses do 
Fundo de Melhoria das Estâncias e, consequentemente, maior 
desenvolvimento do turismo no nosso Estado.

- Ofício n.º 034/2020-GS-CG, recebido da Secretaria da 
Fazenda, que encaminha cópia do relatório circunstanciado de 
atividades e da execução dos contratos de gestão da AGÊNCIA 
PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E COMPETITI-
VIDADE - INVEST SP, referente ao exercício de 2019. Informa 
ainda que versão digital encontra-se disponível no endereço 
eletrônico https://www.investe.sp.gov.br/sobre-a-investe-sp/
relatorio-anual/

- Ofício CCTI n.º 007/2020, recebido da Coordenadoria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, encaminhando o Relatório Final da Comissão 
de Avaliação, designada pela Resolução 05 de 12/07/19, do 
Contrato de Gestão n.º 13/2014, entre a Pasta e a Investe 
São Paulo - Agência Paulista de Promoção de Investimentos e 
Competitividade.

- Ofício CCTI n.º 008/2020, recebido da Coordenadoria 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, encaminhando o 1.º Relatório Trimestral 
da Comissão de Avaliação designada pela Resolução 05 de 
12/07/19, do Contrato de Gestão n.º 12/2019, entre a Pasta e 
a Investe São Paulo - Agência Paulista de Promoção de Investi-
mentos e Competitividade.

 COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO
Nos termos do disposto no Regimento Interno, nos Atos da 

Mesa n°s 3, 4 e 7, de 2020, e nos Atos do Presidente n°s 29 e 
39, de 2020, CONVOCO as Senhoras Deputadas e os Senhores 
Deputados abaixo relacionados, membros desta Comissão, 
para uma Reunião Extraordinária a realizar-se em ambiente 
virtual, transmitida ao vivo pela Rede ALESP, no dia 10/06/2020, 
quarta-feira, às 10:00 horas, com a finalidade de apreciar a 
pauta anexa.
Membros Efetivos  Membros Substitutos
Gil Diniz PSL Tenente Nascimento
Paulo Fiorilo PT Teonilio Barba
Roberto Engler PSB Carlos Cezar
Dra. Damaris Moura PSDB Analice Fernandes
Estevam Galvão DEM Daniel Soares
Dirceu Dalben PL André do Prado
Wellington Moura REPUBLICANOS Gilmaci Santos
Ricardo Mellão NOVO Daniel José
Marcio da Farmácia PODE Bruno Ganem
Delegado Olim PP Coronel Telhada
Alex de Madureira PSD Marta Costa

Sala das Comissões, em 08/06/2020.
Deputado Wellington Moura
Presidente
4ª Reunião Extraordinária
1 - Projeto de lei 866/2017 (Tramitação Urgência) - Depu-

tado Campos Machado - Institui o "Dia do Destaque do Car-
naval de São Paulo". - Deputado Ricardo Mellão - Ciência do 
Vencedor

2 - Projeto de lei 337/2016 - Deputado Jorge Wilson Xerife 
do Consumidor - Dispõe sobre os produtos essenciais e dis-
ciplina regras e prazos para o caso de vício em tais produtos. 
- Deputado Dirceu Dalben - favorável ao projeto e à emenda 
apresentada pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumi-
dor - C.B., R.M., E.G.

3 - Projeto de lei 3/2017 - Deputado Edson Giriboni - Dis-
põe sobre o horário de funcionamento dos radares nas vias 
urbanas e rodovias do Estado. - Deputado Ricardo Mellão - 
favorável, na forma do substitutivo apresentado pela CCJR

4 - Projeto de lei 712/2017 - Deputado Gil Lancaster - Torna 
obrigatória a realização de exames clínicos para a prática de 
educação física nas escolas estaduais. - Deputado Ricardo 
Mellão - contrário

5 - Projeto de lei 731/2017 - Deputado Gil Lancaster - Ins-
titui a Campanha de Orientação e Conscientização sobre o que 
é Aquecimento Global e as suas consequências, denominada 
"Hora do Planeta". - Deputado Estevam Galvão - favorável, 
com emenda

6 - Projeto de lei 889/2017 - Deputado Marco Vinholi - 
Institui o "Dia do Respeito ao Idoso". - Deputado Estevam 
Galvão - favorável, na forma do substitutivo proposto pela 
CCJR - E.G., R.E.

7 - Projeto de lei 931/2017 - Deputado Marco Vinholi - 
Autoriza o Poder Executivo a implantar um restaurante do "Pro-
grama Bom Prato", nas proximidades do Hospital Padre Albino, 
em Catanduva. - Deputado Paulo Fiorilo - favorável


