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1570/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de ANHUMAS.
1571/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de FLOREAL.
1572/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de PIRASSUNUNGA.
1573/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do muni-

cípio de BAURU.
1574/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de PIRACICABA.
EDMIR CHEDID
1565/2016
Propõe voto de congratulações para os Militares: Alfredo 

Moacyr de Mendonça Uchoa, Uyrangê Bolívar Soares Nogueira 
de Hollanda Lima, Ozires Silva, Marco Eli Chereze e Octávio 
Júlio Moreira Lima pelas realizações importantes para a área 
da Ufologia.

HÉLIO NISHIMOTO
1575/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de NATIVIDADE DA SERRA.

 REQUERIMENTO SOLICITANDO RETIRADA
DE PROPOSITURA
EDSON GIRIBONI
Projeto de Lei 438/2016
ROGÉRIO NOGUEIRA
PROJETO DE LEI 342/2016

 REQUERIMENTO SOLICITANDO LICENÇA
MARCOS MARTINS, nos termos do artigo 84, Inciso II, 

da XIV Consolidação do Regimento Interno, no período de 
02/08/2016 à 10/08/2016

  INDICAÇÕES
DAVI ZAIA
965/2016
Indica ao Sr. Governador a adoção das providências neces-

sárias, junto à Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
- Emplasa, no sentido de viabilizar a elaboração de estudos 
técnicos e jurídicos sobre a possibilidade de inclusão do muni-
cípio de Taquaritinga, na recém-criada Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto.

966/2016
Indica ao Sr. Governador a adoção das providências neces-

sárias, junto à Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
- Emplasa, no sentido de viabilizar a elaboração de estudos téc-
nicos e jurídicos sobre a possibilidade de inclusão do município 
de São Joaquim da Barra, na recém-criada Região Metropolita-
na de Ribeirão Preto.

LUIZ CARLOS GONDIM
963/2016
Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos financeiros 

para a iluminação do campo de futebol do Distrito de Apareci-
da, no município de São Manuel.

964/2016
Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos financeiros 

para a construção de uma pista de Skate no Distrito de Apareci-
da, no município de São Manuel.

 EMENDAS

EMENDA Nº 3, AO PROJETO DE LEI
Nº 608, DE 2016
Dê-se aos incisos I e II, do artigo 1º do Projeto de Lei em 

epígrafe, a seguinte redação:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 

11.331, de 26 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

I - os inciso I, III e IVdo artigo 12:
“Artigo 12 - ..............................................................
I - em relação às parcelas previstas nas alíneas “b” e “c” 

do inciso I, na alínea “b” do inciso II, à Secretaria da Fazenda, 
na forma por ela disciplinada, até o 1º (primeiro) dia útil sub-
sequente ao da semana de referência do ato praticado;” (NR)

(...)
III - em relação à parcela prevista no item “1” do parágrafo 

único do artigo 19, desta lei, diretamente ao Fundo Especial de 
Despesa do Tribunal de Justiça, na forma a ser estabelecida pelo 
Tribunal de Justiça, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente ao 
da semana de referência do ato praticado; (NR)

IV - em relação à parcela prevista no item “2” do pará-
grafo único do artigo 19, diretamente ao Fundo de Despesa 
do Ministério Público do Estado de São Paulo, na forma a ser 
estabelecida pelo Procurador-Geral de Justiça, até o 1º (pri-
meiro) dia útil subsequente ao da semana de referência do ato 
praticado.” (NR)

II - o artigo 19:
“Artigo 19 - Os emolumentos correspondem aos custos dos 

serviços notariais e de registro na seguinte conformidade:
I - relativamente aos atos de Notas, de Registro de Imó-

veis, de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Protesto de Títulos e Outros Documentos 
de Dívidas:

a) (...) 
b) 20% (vinte por cento) são receita do Estado, em decor-

rência do processamento da arrecadação e respectiva fiscali-
zação;

c) 13,5% (treze inteiros e meio ponto percentuais) são 
contribuição à Carteira de Previdência das Serventias Não Ofi-
cializadas da Justiça do Estado;

d) 4% (quatro por cento) são destinados à compensação 
dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais e à 
complementação da receita mínima das serventias deficitárias;

II – (...)
Parágrafo único - São considerados emolumentos, e com-

põe o custo total dos serviços notariais e de registro, além das 
parcelas previstas neste artigo, os seguintes acréscimos:

1. da parcela de 7% (sete por cento) calculados sobre o 
valor da parcela prevista na alínea “a” do inciso I deste artigo, 
destinados ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, 
em decorrência da fiscalização dos serviços;

2. da parcela de 5% (cinco por cento) calculados sobre o 
valor da parcela prevista na alínea “a” do inciso I deste artigo, 
destinada ao Fundo Especial de Despesa do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, em decorrência da fiscalização dos 
serviços.

3. da parcela dos valores tributários incidentes, instituídos 
pela lei do município da sede da serventia, por força de Lei 
Complementar Federal ou Estadual.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Visa a presente emenda recompor integralmente as perdas 

da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Regis-
tro, face a edição Lei nº 15.855 de 02 de julho de 2015.

A Carteira que antes arrecadava 13,157894% (treze intei-
ros, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro 
centésimos de milésimos percentuais) dos emolumentos recebi-
dos pelas serventias, com a edição da mencionada Lei passou a 
arrecadar apenas 9,157894% (nove inteiros, cento e cinquenta 
e sete mil, oitocentos e noventa e quatro centésimos de milé-
simos percentuais), fato que resultou uma redução de 30% 
(trinta por cento) da sua arrecadação total.

O Projeto de Lei tem seu mérito porque dos 4% (quatro 
por cento) da arrecadação reduzidos da Carteira, recompõem 
3% (três) por cento, fato que não recompõe na integralidade a 
arrecadação originária da Carteira para fazer frente à folha de 
pagamento dos aposentados e pensionistas.

Desta forma, com o l igeiro arredondamento de 
13,157894% (treze inteiros, cento e cinqüenta e sete mil, 
oitocentos e noventa e quatro centésimos de milésimos percen-
tuais) para 13,5% (treze inteiros e meio ponto percentuais) se 
recompõem integralmente a arrecadação originária da Carteira, 
e repõe as perdas sofridas em suas reservas desde a vigência da 
mencionada Lei.

Da mesma forma, com o arredondamento de 3,289473% 
(três inteiros, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e três centésimos de milésimos percentuais) para 4% 
(quatro por cento) destinados à compensação dos atos gratui-
tos do registro civil das pessoas naturais e à complementação 
da receita mínima das serventias deficitárias, possibilitará aos 
cartórios de registro civil que estão sediados em todos os 
recantos do Estado, a implementar as ferramentas eletrônicas 
atualmente disponíveis.

Diante disso, buscando a adequação da recomposição da 
arrecadação da Carteira, com as alterações promovidas pela Lei 
de 15.855/2015, que retirou 4% (quatro por cento) da Carteira, 
redistribuindo-os 1% (um por cento) para o Fundo Especial de 
Despesas do Tribunal de Justiça, e 3% para o Fundo Especial 
de Despesas do Ministério Público dentro dos 100% (cem por 
cento) dos valores fixados de cobrança dos atos notariais e de 
registros, imprescindível que as verbas instituídas a título de 
fiscalização das serventias para os mencionados Fundos do Tri-
bunal de Justiça e do Ministério Público recebam o devido tra-
tamento tributário de taxa, como tal acrescida ao total fixado a 
exemplo do tributo municipal incidente criado por forma de Lei 
Complementar Federal ou Estadual.

Desta forma, a parcela dos 4,289743 % (quatro inteiros, 
e duzentos e oitenta e nove mil e setecentos e quarenta e três 
centésimos de milésimos percentuais), destinado ao Fundo 
Especial do Tribunal de Justiça e que compunham o preço 
total dos serviços, representam 6,86% (seis inteiros e oitenta 
e seis centésimos de percentuais) em relação à parcela de 62,5 
(sessenta e dois inteiros e meio ponto percentuais) dos emolu-
mentos dos notários e registradores, a qual, data a relevância 
da fiscalização das serventias pelo Poder Judiciário para a boa 
prestação dos serviços, está sendo arredondada para 7% (sete 
por cento).

Por outro lado, a parcela dos 3% (três por cento), destina-
dos ao Fundo Especial do Ministério Público e que compunham 
o preço total dos serviços, representam 4,8% (quatro inteiros, 
e 8 décimos percentuais) em relação à parcela de 62,5% 
(sessenta e dois e meio ponto percentuais) dos emolumentos 
dos notários e registradores, qual, dada a mesma relevância 
da fiscalização da aplicação das leis pelas serventias pelo 
Ministério Público, buscando como resultado a excelência da 
prestação dos serviços, está sendo arredondada para 5% (cinco 
por cento).

Como decorrência, o acréscimo das mencionadas alíquotas 
corresponderá na elevação dos valores em apenas 6,98 % (seis 
inteiros e noventa e oito décimos percentuais) do preço total 
dos serviços ante todos aos benefícios que serão proporcio-
nados, e muito aquém da diferença de 27,18% (vinte e sete 
inteiros e dezoito décimos percentuais) entre a variação da 
UFESP – Unidade Fiscal do Estado de 123,85% (cento e vinte 
e três inteiros e oitenta e cinco décimos percentuais) e inflação 
de 151,03% (cento e cinquenta e um inteiros e três centésimos 
percentuais) medidas nos últimos 14 anos, isto é, de janeiro de 
2002 a janeiro de 2016.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres pares à aprovação 
do Projeto de Lei em epígrafe, na forma da presente emenda.

Sala das Sessões, em 10/8/2016.
a) Roque Barbiere

 EMENDA Nº 4, AO PROJETO DE LEI
Nº 608, DE 2016
O artigo 1º do projeto de lei em epígrafe fica incluído do 

inciso III, com a seguinte redação:
"III - o inciso III do artigo 20 fica alterado na seguinte 

conformidade, incluindo-se, ainda, o inciso IV, com a seguinte 
redação:

'Artigo 20 - ...
...
I - ...
II - ...
III - 10% (dez inteiros por cento percentuais) à Fazenda 

do Estado;
IV - 8,51851% (oito inteiros, cinquenta e um mil, oitocen-

tos e cinquenta e um centésimos de milésimos percentuais) ao 
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado (NR)'."

JUSTIFICATIVA
O Projeto de lei nº 608/2016 visa alterar os percentuais de 

distribuição da receita derivada dos emolumentos arrecadados 
pelas serventias extrajudiciais para recompor parcialmente as 
receitas de emolumentos da Carteira de Previdência da Serven-
tia Notarial e Registro, reduzido por ocasião da edição da Lei nº 
15.855/2015.

A recomposição proposta decorrerá da redistribuição do 
percentual devido aos notários e registradores, prevista pela Lei 
nº 11.331/2002.

Além dos notários, registradores e carteira previdenciária 
das respectivas serventias, têm participação na receita derivada 
dos emolumentos os Oficiais de Justiça, a Defensoria Pública, o 
Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Fazenda do Estado.

Como cediço, a Procuradoria Geral do Estado é função 
essencial à justiça e contribui efetivamente para a arrecadação 
desses emolumentos, notadamente a partir do uso da via do 
protesto para cobrança da dívida ativa.

Parte da receita de emolumentos hoje auferida pelas ser-
ventias extrajudiciais decorre dos protestos de certidões de 
dívida ativa levadas a efeito pela Procuradoria Geral do Estado.

A cobrança empreendida pela PGE mediante o uso da via 
do protesto gerou, só no ano de 2015, receita da ordem de R$ 
646 milhões de reais aos cofres do Estado.

Todavia, a Procuradoria Geral do Estado carece de recursos 
para seu adequado aparelhamento, sendo de interesse do Esta-
do e da sociedade dotá-la de condições capazes de propiciar a 
ampliação significativa de sua capacidade arrecadatória.

A Procuradoria Geral do Estado conta com o Fundo Espe-
cial da Procuradoria Geral do Estado - FUNPROGESP para 
complementar os recursos financeiros indispensáveis ao apare-
lhamento da PGE (LC 1270/2015, art. 196 e seguintes).

Assim, por solicitação do Sindicato dos Procuradores do 
Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades 
Públicas do Estado de São Paulo - SINDIPROESP, propõe-se 
a redistribuição do percentual da receita com emolumentos 
pagos à Fazenda do Estado, para que se contemple a Procura-
doria Geral do Estado, pelas razões acima expostas.

Sala das Sessões, em 10/8/2016.
a) Carlos Giannazi

 PARECERES

PARECER N° 1022, DE 2016
DA COMISSÃO DE SAÚDE SOBRE A MOÇÃO
N°27, DE 2016
De autoria do nobre Deputado Atila Jacomussi, a moção 

em epígrafe aplaude a realização do 6º Congresso Latino Ame-
ricano de Hipnose – HIPNOSUR.

Nos termos do artigo 156 do Regimento Interno, a propo-
situra esteve em pauta nos dias correspondentes às 55ª a 59ª 
Sessões Ordinárias, de 27 de abril a 03 de maio de 2016, não 
recebendo emendas ou substitutivos.

Nos termos do artigo 156, 2ª parte, combinado com o arti-
go 31, I e § 3º e com o artigo 33, II, todos do Regimento Interno 
Consolidado, cumpre a esta Comissão de Saúde deliberar con-
clusivamente sobre a propositura em análise.

Na qualidade de Relator designado para analisar a matéria, 
verificamos que a Moção aplaude a realização do 6º Congresso 
Latino Americano de Hipnose, o HIPNOSUR, o maior evento de 
hipnose da América.

Destacamos, conforme justificativa apresentada pelo autor, 
que a hipnose é uma técnica reconhecida pela ciência moderna 
no tratamento de doenças físicas e psicológicas, e que os servi-
ços de saúde em todo mundo estão agregando a Hipnoterapia 
como ferramenta de intervenção nas doenças crônicas, visando 
à melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Ressaltamos, também, que várias categorias profissionais 
autorizam a utilização da hipnose como técnica terapêutica, 
sendo reconhecida no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, 
pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Federal de 
Odontologia e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional.

Nesse sentido, visto que o 6º Congresso Latino Americano 
de Hipnose – HIPNOSUR reúne diversos especialistas para a dis-
cussão das mais modernas técnicas de hipnose e sua importân-
cia enquanto ferramenta terapêutica, concordamos com o autor 
da propositura sobre a importância desse evento científico e 
apoiamos a presente moção.

Portanto, somos favoráveis à aprovação da Moção n.º 27, 
de 2016, conclusivamente.

a) Coronel Camilo – Relator
Aprovado com voto favorável, conclusivamente, conforme 

voto do relator, nos termos dos artigos 31 e 33 do Regimento 
Interno.

Sala das Comissões, em 9/8/2016.
a) Celso Giglio – Presidente
Itamar Borges – Celso Giglio – Hélio Nishimoto – Afonso 

Lobato (abstenção) – Wellington Moura – Coronel Camilo – 
Carlos Neder (abstenção)

 PARECER Nº 1023, DE 2016
DA COMISSÃO DE TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES, SOBRE A MOÇÃO
Nº 32, DE 2016
O nobre Deputado Cezinha de Madureira propõe, através 

da moção em epígrafe, que esta Assembleia apele para os 
Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, assim como para todos os líderes partidários daque-
las Casas, a fim de que envidem os esforços necessários à alte-
ração da legislação, de modo a tornar necessária a realização 
de cadastro para completa identificação do usuário de telefonia 
móvel, rádio ou similar, de modalidade pré-paga.

Nos termos regimentais, a proposição esteve em pauta sem 
receber emendas ou substitutivos.

Em seguida, de acordo com o disposto no artigo 156, 
“caput”, parte final, do regimento citado, a propositura, para os 
fins do artigo 31, I, e § 8°, e nos termos do artigo 33, II, desse 
mesmo diploma, foi enviada a esta Comissão, a fim de ser deli-
berada conclusivamente.

Na qualidade de relator designado, entendemos que a 
moção em tela merece ser aprovada, uma vez que os serviços 
de telefonia móvel pré-paga, por dispensarem um cadastro 
completo do usuário, facilitam a perpetração de crimes.

Nesse sentido, é de se observar que os telefones pré-pagos, 
embora não sejam linhas “anônimas”, por dependerem do 
cadastro de um CPF válido para sua ativação, podem facilmente 
ser utilizados por qualquer pessoa que não a titular do docu-
mento utilizado no momento da citada ativação.

Desse modo, por meio de uma simples fraude ou expedien-
te similar, uma pessoa com intenção delitiva consegue obter, a 
baixo custo, um instrumento valiosíssimo – ou mesmo impres-
cindível – para o cometimento de crimes.

Ademais, assusta o fato de que os delitos cometidos por 
meio ou com a ajuda de celulares possam variar em intensi-
dade. Ou seja, a facilidade de uso ilegítimo da telefonia móvel 
contribui para a ocorrência de pequenas extorsões até seques-
tros, passando por “sequestros-relâmpago” e estelionatos.

Inegável reconhecer que boa parte dos delitos hoje prati-
cados com o auxílio de celulares pré-pagos seria evitada caso 
houvesse um cadastro mais rigoroso para a ativação e uso 
desse serviço. Logo, a moção em tela merece aprovação por 
esta Comissão.

Ante o exposto, nossa manifestação é favorável à aprova-
ção da Moção nº 32, de 2016, conclusivamente.

a) Chico Sardelli – Relator
Aprovada a moção, conclusivamente, conforme voto do 

relator, nos termos dos artigos 31 e 33 do Regimento Interno.
Sala das Comissões, em 9/8/2016.
a) Orlando Morando – Presidente
Beth Sahão – Orlando Morando – Ricardo Madalena – 

Aldo Demarchi – Itamar Borges – Rogério Nogueira – Chico 
Sardelli – Roberto Morais

 PARECER Nº 1024, DE 2016
DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOBRE
A MOÇÃO N° 40, DE 2016
A nobre Deputada Ana do Carmo propõe, por meio da 

moção em epígrafe, que esta Casa apele ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente do Senado Federal, bem como aos líderes 
dos partidos com assento naquela Casa Legislativa, a fim de 
que empreendam esforços para que a Proposta de Emenda à 
Constituição n.º 65, de 2012, seja rejeitada, objetivando impedir 
retrocessos na atual legislação ambiental, cuja manutenção é 
essencial para proteger o meio ambiente e assegurar a susten-
tabilidade no uso dos recursos naturais.

Nos termos do artigo 156 do Regimento Interno desta 
Casa, a presente proposição esteve em pauta nos dias corres-
pondentes às 82ª a 86ª Sessões Ordinárias, de 13 a 17/06/2016, 
não recebendo emendas ou substitutivos.

Em seguida, de acordo com o disposto no artigo 156, 
caput, in fine, do regimento citado, a propositura, para os 
fins do artigo 31, I, e §11, e nos termos do artigo 33, II, desse 
mesmo diploma, foi enviada a esta Comissão, a fim de ser deli-
berada conclusivamente.

A Proposta de Emenda à Constituição – PEC n.º 65/2012 
pretende acrescentar o § 7º ao artigo 225 da Constituição Fede-
ral, dispondo que a simples apresentação de prévio Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA importa autorização para a execução 
de obra potencialmente causadora de degradação do meio 
ambiente, só podendo a referida obra ser suspensa ou cancela-
da por fatos supervenientes.

É certo que a execução de obra potencialmente poluidora 
necessita de anterior análise realizada pelos órgãos ambientais 
competentes, a fim de impedir, se for o caso, a efetivação de 
construções que comprometam o meio ambiente. Para isso, o 
artigo 225, § 1º, IV, da Constituição Federal exigiu, na forma 
da lei, “estudo prévio de impacto ambiental”. Esse estudo é 
apresentado durante o procedimento de licenciamento ambien-
tal, subsidiando os gestores públicos e influindo na decisão 
administrativa de concessão da licença. A Resolução n.º 237, 
de 19 de dezembro de 1997, expedida pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA, deixa clara essa ideia, in verbis:

“Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as 
seguintes definições:

(...)
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente, estabelece as condições, restrições e 
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 
pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, 
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental.

(...)
Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e ati-

vidades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 
significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo 
de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre 
o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 
garantida a realização de audiências públicas, quando couber, 
de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verifican-
do que a atividade ou empreendimento não é potencialmente 
causador de significativa degradação do meio ambiente, defi-
nirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo 
de licenciamento.

(...)”
(grifo acrescido)
Determinar que a mera apresentação do Estudo de Impac-

to Ambiental – EIA, que é parte de um procedimento mais 
complexo, seja suficiente para autorizar a execução de obra 
potencialmente causadora de degradação do meio ambiente 
é colidir com o caput do próprio artigo a ser supostamente 
alterado (artigo 225 da CF), criando uma exceção incompatível 
com a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

A elaboração do EIA não representa garantia de que a 
obra poderá ser realizada, até mesmo porque esse estudo é 
preventivo de danos. Ao ser apresentado durante o processo 
de licenciamento, o EIA subsidia a decisão do Poder Púbico, 
que poderá conceder a licença ambiental, assegurada a adoção 
das medidas e das condicionantes determinadas pelo órgão 
licenciador. O Estudo de Impacto Ambiental não representa, 
individualmente, nenhum controle ambiental propriamente dito. 
Por essa razão, permitir a alteração pretendida pela PEC n.º 
65/2012 é ser conivente com a degradação do meio ambiente, 
com a destruição dos recursos naturais, da flora e da fauna, e 
com o desenvolvimento econômico dissociado de qualquer sus-
tentabilidade. Não há como concordar com esse disparate, que 
representa verdadeiro retrocesso!

E mais: a suspensão ou o cancelamento da obra apenas 
pelo surgimento de fatos supervenientes retira da Administra-
ção Pública e do Poder Judiciário a possibilidade de questiona-
mento sobre vícios ou falhas no procedimento de licenciamento 
ambiental, o que também torna a proposta de acréscimo de 
parágrafo ao artigo 225 da Constituição Federal inadmissível 
com suas próprias garantias.

Diante de todo o exposto, a moção, além de não apresentar 
óbices constitucionais ou legais, é positiva em seu aspecto meri-
tório, motivo pelo qual manifestamo-nos, de forma conclusiva, 
favoravelmente à aprovação da Moção n.º 40, de 2016.

a) Célia Leão – Relatora
Aprovada a moção, conclusivamente, conforme voto da 

relatora, nos termos dos artigos 31 e 33, do Regimento Interno.
Sala das Comissões, em 9/8/2016.
a) Roberto Tripoli – Presidente
Roberto Massafera – Célia Leão – Luiz Turco – Ana do 

Carmo – Chico Sardelli – Roberto Tripoli

A Imprensa Oficial através de suas livrarias – Livraria XV de Novembro e Livraria Virtual,  
estendeu o desconto* de 40% aos professores da rede pública municipal do Estado de São Paulo, além 
de mantê-lo aos professores da rede pública estadual, mediante apresentação de vínculo empregatício.

*desconto sobre preço de capa para os livros editados ou coeditados pela Imprensa Oficial
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