
Pauta
 10 DE NOVEMBRO DE 2017
167ª SESSÃO ORDINÁRIA

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
Projeto de lei nº 1020, de 2017, de autoria do deputado 

Rodrigo Moraes. Proíbe exposições artísticas ou culturais com 
teor pornográfico em espaços públicos no Estado.

2ª Sessão
1 - Projeto de lei nº 1013, de 2017, de autoria do depu-

tado Welson Gasparini. Declara de utilidade pública a "Casa 
da Criança e do Adolescente de Valinhos - Grupo Gente Novo 
Rumo", em Valinhos.

2 - Projeto de lei nº 1014, de 2017, de autoria do deputado 
Gil Lancaster. Autoriza o Poder Executivo a receber doações de 
vidros blindados para viaturas policiais, civil e militar do Estado.

3 - Projeto de lei nº 1015, de 2017, de autoria do deputado 
Ramalho da Construção. Institui, no Estado, abril como o mês 
dedicado à segurança do trabalho, denominando-o "Abril 
Verde".

4 - Projeto de lei nº 1016, de 2017, de autoria do deputado 
Coronel Telhada. Declara o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar 
"Patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo".

5 - Projeto de lei nº 1017, de 2017, de autoria do deputado 
Pedro Kaká. Dispõe sobre o ensino de noções básicas de Cons-
ciência Política e princípios da administração pública no âmbito 
das escolas estaduais.

6 - Projeto de lei nº 1018, de 2017, de autoria do deputado 
Pedro Tobias. Classifica Arealva como Município de Interesse 
Turístico.

7 - Projeto de lei nº 1019, de 2017, de autoria do deputado 
Ricardo Madalena. Autoriza o Poder Executivo a incluir, como 
atividade extracurricular obrigatória dos cursos de ensino 
fundamental e médio públicos, a visita a asilos e instituições 
congêneres.

3ª Sessão
1 - Projeto de lei Complementar nº 30, de 2017, de autoria 

do deputado Afonso Lobato. Altera a redação do artigo 17 da 
Lei Complementar nº 709, de 1993, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

2 - Projeto de lei nº 1011, de 2017, de autoria do deputado 
Edson Giriboni. Dá a denominação de "Prof. Nelson José Neri" 
a ETEC - Escola Técnica Estadual de Apiaí.

3 - Projeto de lei nº 1012, de 2017, de autoria do deputado 
Itamar Borges e outros. Dispõe sobre o tratamento diferenciado, 
favorecido e simplificado às microempresas e às empresas de 
pequeno porte, nas contratações realizadas no âmbito da Admi-
nistração Estadual.

4 - Moção nº 108, de 2017, de autoria do deputado Edson 
Giriboni. Apela para os Srs. Presidentes da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, bem como para os Líderes Partidários, 
para apreciação e aprovação urgente do Projeto de Lei nº 3.729, 
de 2004, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, regula-
menta o inciso IV do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal.

4ª Sessão
1 - Projeto de lei nº 1005, de 2017, de autoria do deputado 

Ed Thomas. Declara de utilidade pública a "Associação de 
Moradores dos Bairros Indústria, Amambi, Paulista, Independên-
cia e Vargas - ABIAPI", emTupã.

2 - Projeto de lei nº 1006, de 2017, de autoria do deputado 
Antonio Salim Curiati. Declara de utilidade pública a "Associa-
ção dos Amigos dos Bairros da Zona Norte", em Olímpia.

3 - Projeto de lei nº 1007, de 2017, de autoria do deputado 
Itamar Borges. Classifica Brejo Alegre como Município de Inte-
resse Turístico.

4 - Projeto de lei nº 1008, de 2017, de autoria do deputado 
Ramalho da Construção. Dá a denominação de "Prof. José 
Maria Priante" à Escola Estadual Jardim dos Cisnes, em São 
Bento do Sapucaí.

5 - Projeto de lei nº 1009, de 2017, de autoria do deputado 
Afonso Lobato. Dá a denominação de "Prefeito Dr. José Boura-
beby" à rodovia SP-42, em São Bento do Sapucaí.

6 - Projeto de lei nº 1010, de 2017, de autoria do deputado 
Léo Oliveira. Declara de utilidade pública a "Associação Terra 
de Ciclismo", de Ribeirão Preto.

7 - Moção nº 107, de 2017, de autoria do deputado Cam-
pos 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.

5ª Sessão
1 - Projeto de lei nº 1003, de 2017, de autoria do deputado 

Junior Aprillanti. Dá a denominação de "José de Oliveira" à 
rotatória localizada no km 186 + 350 m, da Rodovia Geraldo de 
Barros - SP 304, em São Pedro.

2 - Projeto de lei nº 1004, de 2017, de autoria do deputado 
Carlos Giannazi. Autoriza o Poder Executivo a desapropriar e 
declarar como de especial interesse social, para fins de constru-
ção de moradias, a área da Ocupação "Povo Sem Medo", em 
São Bernardo do Campo.

 Oradores Inscritos
PEQUENO EXPEDIENTE - 10/11/2017
1 - RAMALHO DA CONSTRUÇÃO
2 - DAVI ZAIA
3 - JOÃO PAULO RILLO
4 - MÁRCIA LIA
5 - WELSON GASPARINI
6 - ABELARDO CAMARINHA
7 - JOSÉ ZICO PRADO
8 - CARLOS NEDER
9 - RODRIGO MORAES
10 - LECI BRANDÃO
11 - ROBERTO MASSAFERA
12 - ED THOMAS
13 - DELEGADO OLIM
14 - ALENCAR SANTANA BRAGA
15 - JOOJI HATO
16 - CAIO FRANÇA
17 - LUIZ CARLOS GONDIM
18 - CORONEL TELHADA
19 - CORONEL CAMILO
20 - ORLANDO BOLÇONE
21 - MARCO VINHOLI

22 - GILMAR GIMENES
23 - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR
24 - ANDRÉ SOARES
25 - CARLOS CEZAR
26 - CEZINHA DE MADUREIRA
27 - RAFAEL SILVA
28 - MARTA COSTA
29 - BETH SAHÃO
30 - LUIZ FERNANDO T. FERREIRA
31 - ENIO TATTO
32 - ANTONIO SALIM CURIATI
33 - VITOR SAPIENZA
34 - GILENO GOMES
35 - ITAMAR BORGES
36 - MARCOS MARTINS
37 - CÉLIA LEÃO

 GRANDE EXPEDIENTE - 10/11/2017
1 - CARLOS GIANNAZI
2 - REINALDO ALGUZ
3 - MARIA LÚCIA AMARY
4 - MARCOS DAMASIO
5 - GERALDO CRUZ
6 - CAIO FRANÇA
7 - GILMAR GIMENES
8 - GIL LANCASTER
9 - JOÃO CARAMEZ
10 - ORLANDO BOLÇONE
11 - CÁSSIO NAVARRO
12 - LUIZ TURCO
13 - CARLOS NEDER
14 - ROBERTO TRIPOLI
15 - LUIZ CARLOS GONDIM
16 - RAUL MARCELO
17 - ROBERTO MORAIS
18 - CORONEL CAMILO
19 - JOSÉ ZICO PRADO
20 - MÁRCIO CAMARGO
21 - RICARDO MADALENA
22 - JOOJI HATO
23 - MARCO VINHOLI
24 - MILTON LEITE FILHO
25 - WELLINGTON MOURA
26 - EDMIR CHEDID
27 - RODRIGO MORAES
28 - GILENO GOMES
29 - PROFESSOR AURIEL
30 - ROBERTO MASSAFERA
31 - CARLOS CEZAR
32 - MARCOS MARTINS
33 - CEZINHA DE MADUREIRA
34 - LECI BRANDÃO
35 - CARLOS BEZERRA JR.
36 - EDSON GIRIBONI
37 - ANTONIO SALIM CURIATI
38 - RITA PASSOS
39 - CÉLIA LEÃO
40 - LUIZ FERNANDO T. FERREIRA
41 - ITAMAR BORGES
42 - MILTON VIEIRA
43 - CARLÃO PIGNATARI
44 - HÉLIO NISHIMOTO
45 - MARCIA LIA
46 - JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR
47 - JOSÉ AMÉRICO
48 - BETH SAHÃO
49 - MARTA COSTA
50 - ANALICE FERNANDES
51 - ED THOMAS
52 - RAMALHO DA CONSTRUÇÃO
53 - CORONEL TELHADA
54 - VITOR SAPIENZA
55 - ENIO TATTO
56 - PEDRO KAKÁ
57 - ANDRÉ SOARES
58 - RAFAEL SILVA
59 - JOÃO PAULO RILLO
60 - ADILSON ROSSI
61 - WELSON GASPARINI
62 - PEDRO TOBIAS
63 - ANDRÉ DO PRADO
64 - SEBASTIÃO SANTOS
65 - DAVI ZAIA
66 - DELEGADO OLIM
67 - JUNIOR APRILLANTI
68 - CHICO SARDELLI
69 - FERNANDO CAPEZ
70 - TEONILIO BARBA
71 - AFONSO LOBATO
72 - DOUTOR ULYSSES
73 - ALENCAR SANTANA BRAGA
74 - ABELARDO CAMARINHA
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 OFÍCIOS

 GOVERNO DO ESTADO - CASA CIVIL
Nº 642/2017, encaminha resposta ao Requerimento de 

Informação 371/17, Rel. nº 235729/2017

 PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 31, DE 2017
Mensagem A-nº 105/2017, do Senhor Governador
São Paulo, 08 de novembro de 2017
Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa 

Excelência, à elevada deliberação dessa nobre Assembleia, o 
incluso projeto de lei complementar que altera as Leis Comple-
mentares nº 724, de 15 de julho de 1993, que dispõe sobre os 
vencimentos dos integrantes da carreira de Procurador do Estado 
e dá providências correlatas, e nº 1.270, de 25 de agosto de 2015 
- Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

A medida decorre de estudos realizados pela Procuradoria 
Geral do Estado e encontra-se delineada, em seus contornos 
gerais, na Exposição de Motivos a mim encaminhada pelo 
Titular da Pasta, texto que faço anexar, por cópia, à presente 
Mensagem, para conhecimento dessa ilustre Casa Legislativa.

Enquanto não for instalada a Coordenadoria de Adminis-
tração, o respectivo assento no Conselho da PGE será ocupado 
pelo Procurador do Estado Chefe de Gabinete, que será substi-
tuído, em suas faltas e impedimentos, por um dos Procuradores 
do Estado Assessores Chefes das Assessorias que integram 
o Gabinete do Procurador Geral (artigo 1º das Disposições 
Transitórias).

Órgão superior da Instituição, o Conselho teve bastante 
ampliadas suas atribuições com o advento da atual Lei Orgâ-
nica da PGE. Sua composição também foi alterada, passando 
a nele tomar assento o Procurador do Estado Chefe do Centro 
de Estudos.

A modificação consolida, portanto, processo iniciado em 
2015 e que tem se revelado extremamente positivo para a 
Instituição. A integração ao órgão colegiado de ocupantes de 
cargos ou funções administrativas de especial relevância, além 
de assegurar composição paritária de membros natos e eleitos, 
qualifica os debates e permite que a tomada de decisões seja 
baseada em visão mais abrangente das questões institucionais.

Vale registrar que, em 17 (dezessete) Unidades da Federa-
ção, a maioria do Conselho é composta por Conselheiros natos; 
em 03 (três) Estados, há paridade entre natos e eleitos; e, em 
apenas 07 (sete) Unidades (praticamente 25%), a maioria é 
de eleitos.

Por fim, a proposta cuida ainda, em seu artigo 4º, de pro-
mover alteração em relação ao sistema de promoção na carrei-
ra de Procurador do Estado, a fim de que a evolução funcional 
dos integrantes do nível I para o nível II ocorra automaticamen-
te a partir do dia subsequente ao da conclusão do período do 
estágio probatório.

Mantida a sistemática instituída em 2008 (Lei Complemen-
tar nº 1.082, de 17 de dezembro de 2008, artigo 1º), a pontual 
inovação visa imprimir maior dinamismo e equidade à progres-
são funcional e já é adotada para ascensão da maioria dos 
funcionários das carreiras da Administração Pública estadual, 
tais como servidores em geral das Secretarias de Estado, PGE e 
Autarquias (Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 
2008, artigo 10) e agentes fiscais de rendas (Lei Complementar 
nº 1.296, de 4 de janeiro de 2017, artigo 11).

Ademais, de acordo com a proposição ora apresentada, os 
Procuradores do Estado Nível I que, na data da publicação da 
lei complementar, tenham sido confirmados na carreira, serão 
imediatamente promovidos para o Nível II (artigo 2º das Dispo-
sições Transitórias).

Conforme planilha que também acompanha a presente 
proposição, o custo estimado desse acréscimo de despesa, que 
beneficiará 113 (cento e treze) Procuradores do Estado Nível I 
já confirmados na carreira, alcança aproximada-mente R$ 125 
mil/mês e terá impacto imediato após a entrada em vigor do 
novo diploma.

Registro finalmente que, em paralelo (exp. adm. GDOC 
nº 18999-295692/2017), dando cumprimento ao comando 
do artigo 7º, inciso XIV, da Lei Complementar nº 1.270, de 25 
de agosto de 2015, encaminhei cópia da presente proposição 
ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado, para exercício 
da competência prevista no artigo 15, inciso XVIII, do mesmo 
diploma.

Este é, em conspícua síntese, o cerne do anteprojeto de lei 
que ora submeto à apreciação de Vossa Excelência, propondo o 
seu oportuno encaminhamento à Assembleia Legislativa, com 
fundamento no disposto no artigo 24, § 2º, item 3, da Consti-
tuição Estadual.

ELIVAL DA SILVA RAMOS
Procurador Geral do Estado

Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciati-
va, venho solicitar que a apreciação da propositura se faça em 
caráter de urgência, nos termos do artigo 26 da Constituição 
do Estado.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração.

Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Cauê Macris, Presi-

dente da Assembleia Legislativa do Estado.
São Paulo, maio de 2017.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Senhor Governador:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 

proposta de alteração da Lei Complementar nº 724, de 15 
de julho de 1993, e da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de 
agosto de 2015 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo), em relação a três aspectos: alteração da base de 
cálculo da Gratificação de Atividade Especial - GAE; aprimora-
mento da organização institu-cional, visando à melhor estrutu-
ração do Conselho da Procuradoria Geral do Estado; e alteração 
do sistema de promoção da carreira de Procurador do Estado.

O artigo 1º do anteprojeto de lei complementar tem a fina-
lidade de alterar a base de cálculo da Gratificação por Atividade 
Especial - GAE paga aos integrantes da carreira de Procurador 
do Estado que estiverem no exercício de atividades próprias 
do cargo, em condições de especial dificuldade decorrente da 
localização ou da natureza do serviço.

Atualmente, referida vantagem pecuniária incide apenas 
sobre o valor de referência e valor do Regime de Advocacia 
Pública - RAP do Procurador do Estado Nível V.

A proposta busca retribuir adequadamente o trabalho 
especial desenvolvido pelos Procuradores do Estado fazendo 
com que a referida gratificação passe a incidir também sobre 
os honorários advocatícios, previstos no artigo 55 da Lei Com-
plementar nº 93, de 28 de maio de 1974, alcançando, assim, 
a totalidade dos vencimentos do Procurador do Estado Nível I, 
em simetria com a fórmula adotada pela Defensoria Pública do 
Estado para pagamento de gratificação com finalidade similar.

Conforme planilha que acompanha a presente proposição, 
o custo estimado desse acréscimo de despesa alcança apro-
ximadamente R$ 3 milhões/ano, considerado o corte imposto 
pelo redutor salarial. Há, entretanto, previsão expressa de que 
tal modificação passe a vigorar a partir de novembro/2017 
(parte final do artigo 5º da minuta). Desse modo, não haverá 
acréscimo de despesa no presente exercício orçamentário e 
financeiro, uma vez que o efetivo pagamento da gratificação, 
com a nova base de cálculo, ocorrerá somente a partir de janei-
ro/2018, valendo lembrar que referida gratificação é paga com 
dois meses de defasagem, reservado o mês intermediário (neste 
caso, dezembro/2017) para apuração e processamento da folha.

A proposição cuida, também, de aperfeiçoar a composição 
do Conselho da Procuradoria Geral do Estado.

Mantendo-se a representação de sua porção eleita, pro-
põe-se a ampliação da representação dos membros natos, que 
passará a contar com o Coordenador Geral da Administração 
(artigos 64 a 66 da LC 1.270/15) e com o Ouvidor Geral (artigo 
69 da LC 1.270/15), os quais serão substituídos em suas ausên-
cias por um de seus assistentes e por um dos Procuradores 
do Estado Subouvidores indicado pelo titular da função como 
suplente, respectivamente. É o que preveem os artigos 2º e 3º 
do anteprojeto.
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Lei Complementar nº            , de      de                de 2017

Altera as Leis Complementares nº 724, de 15 de julho de 
1993, que dispõe sobre os vencimentos dos integrantes da car-
reira de Procurador do Estado e dá providências correlatas, e nº 
1.270, de 25 de agosto de 2015 - Lei Orgânica da Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - O "caput" do artigo 7º da Lei Complementar 

nº 724, de 15 de julho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

"Artigo 7º - O Procurador do Estado que estiver no exercí-
cio de atividades próprias do cargo, em condições de especial 
dificuldade decorrente da localização ou da natureza do serviço, 
fará jus à Gratificação de Atividade Especial - GAE, correspon-
dente a 15% (quinze por cento), 10% (dez por cento) ou 5% 
(cinco por cento) dos vencimentos do Procurador do Estado 
Nível I." (NR)

Artigo 2º - O artigo 11 da Lei Complementar nº 1.270, de 
25 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 11 - O Conselho da Procuradoria Geral do Estado 
será integrado pelo Procurador Geral, que o presidirá, pelo Cor-
regedor Geral, pelos Subprocuradores Gerais, pelo Procurador 
do Estado Chefe do Centro de Estudos, pelo Coordenador Geral 
de Administração e pelo Ouvidor Geral, na condição de mem-
bros natos, e por 8 (oito) membros eleitos entre Procuradores 
do Estado em atividade, sendo 1 (um) representante para cada 
nível da carreira e mais 1 (um) representante para cada área de 
atuação. " (NR)

Artigo 3º - Ficam acrescentados ao artigo 14 da Lei Com-
plementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015, os incisos VI e VII 
com a seguinte redação:

"Artigo 14 - .............................................................
.................................................................................

VI - o Coordenador Geral de Administração, por um de seus 
Assistentes;

VII - o Ouvidor Geral, por um dos Procuradores do Estado 
Subouvidores por ele indicado como seu suplente." (NR)

Artigo 4º - Fica acrescentado ao artigo 91 da Lei Comple-
mentar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015, o §2º com a seguin-
te redação renumerando-se o atual parágrafo único como §1º:

"Artigo 91 - ................................
....................................................
§2º - O Procurador do Estado confirmado na carreira será 

promovido para o nível II a partir do dia subsequente ao da 
conclusão do período do estágio probatório." (NR)

Artigo 5º - Esta lei complementar e suas disposições tran-
sitórias entram em vigor na data de sua publicação, exceto 
quanto ao artigo 1º da parte normativa que entrará em vigor a 
partir de 1º de novembro de 2017.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - Enquanto não for instalada a Coordenadoria 

de Administração de que trata o inciso V do artigo 5º da Lei 
Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015, o respectivo 
assento no Conselho da Procuradoria Geral do Estado será 
ocupado pelo Procurador do Estado Chefe de Gabinete, que 
será substituído, em suas faltas e impedimentos, por um dos 
Procuradores do Estado Assessores Chefes das Assessorias que 
integram o Gabinete do Procurador Geral.

Artigo 2º - Os Procuradores do Estado nível I que, na data 
da publicação desta lei complementar, tenham sido confirmados 
na carreira, serão imediatamente promovidos para o nível II.

Palácio dos Bandeirantes, aos de de 2017.
Geraldo Alckmin
(Republicado por ter saído com incorreções no D.A.L. de 

9/11/2017)
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