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JUSTIFICATIVA
O Programa Vila Dignidade, instituído pelo Sr. Governador 

do Estado, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), tem por 
objetivo a construção de conjuntos habitacionais projetados 
para amparar, especialmente, pessoas idosas de baixa renda e 
que não tenham vínculo familiar.

Além de propiciar uma moradia digna às pessoas idosas, o 
programa disponibiliza atendimento de assistente social, jun-
tamente com atividades culturais, resgatando o sentimento de 
cidadania nesta parcela da população.

Adamantina possui uma parcela de pessoas idosas que se 
enquadram neste programa, viabilizando assim sua instalação 
no município.

Pelo exposto, e como intuito de proporcionar uma vida 
mais digna e confortável aos idosos mais carentes da região 
supracitada, contamos com o apoio dos nobres Pares para a 
sua aprovação.

Sala das Sessões, em 11/8/2016.
a) Cezinha de Madureira - DEM

 PROJETO DE LEI Nº 625, DE 2016

Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação na inter-
net, com atualização mensal, da lista de espera dos 
pacientes que serão submetidos a cirurgias médicas ele-
tivas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Decreta:
Artigo 1º - As entidades públicas ou privadas de saúde 

conveniadas, que realizam cirurgias médicas com recursos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), ficam obrigados a publicar, em 
seus sítios oficiais na internet, as listas de pacientes, por espe-
cialidades médicas, que serão submetidos a cirurgias eletivas 
em seu âmbito de atuação.

Artigo 2º - As listas de pacientes mencionadas no artigo 1º 
desta Lei devem conter as seguintes informações:

I – o número identificador do paciente e do responsável 
legal junto ao Registro Geral (RG), bem como seu órgão expe-
didor, como forma de identificação do paciente e respeito à sua 
privacidade:

II – a data de ingresso do paciente na fila de espera;
III - a posição que ocupa na fila de espera da especialidade 

médica pertinente.
Artigo 3º - A lista de pacientes que se submeterão a cirur-

gias eletivas deve ser atualizada mensalmente.
Artigo 4º - O não cumprimento da presente lei pelas enti-

dades descritas no artigo 1º, acarretará, ao infrator, as penali-
dades previstas na Lei Federal n.º 8.429/92, independentemente 
das sanções penais, civis e administrativas previstas na legisla-
ção especifica.

Artigo 5º - Posterior regulamentação definirá diretrizes 
para o cumprimento desta lei.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa garantir a transparência e a 

publicidade das listas de espera de cirurgias médicas eletivas, 
financiadas com recursos públicos do Sistema Único de Saúde 
(SUS), na rede pública ou privada conveniada de atendimento à 
saúde em todo território do Estado de São Paulo.

Para isso, fica estabelecido que as entidades publicas ou 
privadas de saúde do Estado de São Paulo, que realizam cirur-
gias médicas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), 
ficam obrigados a publicar e atualizar semanalmente, em seus 
sítios oficiais na internet, as listas de pacientes, por especialida-
des médicas, que serão submetidos a cirurgias eletivas em seu 
âmbito de atuação.

Acredita-se que a manutenção de um registro público e 
confiável das pessoas que aguardam na fila das cirurgias eleti-
vas, disponibilizadas na internet e atualizadas periodicamente, 
é um mecanismo efetivo de combate a adulterações e fraudes 
nestas listas, porquanto possibilita a ampla fiscalização pelos 
pacientes e pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS), além do 
controle exercido por todos os órgãos de controle da Adminis-
tração Pública e da sociedade.

Com tal desiderato, a proposição estabelece a obrigato-
riedade de que a lista registre: 1) o número identificador do 
paciente e do responsável legal junto ao Registro Geral (RG), 
bem como seu órgão expedidor, como forma de identificação do 
paciente e respeito à sua privacidade; 2) a data de ingresso do 
paciente na fila; e a 3) a posição que ocupa na fila de espera da 
especialidade médica pertinente.

Importante destacar, igualmente, que a adulteração ou 
fraude às listas de pacientes que aguardam por cirurgias no 
âmbito do SUS passa a será tratada como “improbidade admi-
nistrativa”, sujeitando-se os responsáveis às penas previstas 
no art. 12 da Lei n.º 8.429/92, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na legislação especifica.

Tratando-se, pois, de assunto de interesse local no resguar-
do da saúde publica, matéria concorrente, aguardo o benepláci-
to de meus nobres pares pela sua aprovação.

Sala das Sessões, em 11/8/2016.
a) Cezinha de Madureira - DEM

  MOÇÕES

MOÇÃO Nº 55, DE 2016
Pela presente, venho conclamar a Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo a que manifeste protesto contra a extinção 
do Ministério da Previdência Social, órgão responsável pela ela-
boração de políticas, gestão e fiscalização da previdência social 
no Brasil afrontando diretamente os princípios norteadores da 
seguridade social, consagrados na Constituição Federal.

O Conselho de Recursos da Previdência Social, a Empresa 
de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev, 
e o Conselho Nacional de Previdência Social foram transferidos 
para o Ministério da Fazenda. Apenas o braço operacional do 
sistema, o INSS, foi deslocado para o Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Agrário.

Esse fatiamento reafirma a opção assumida pelo gover-
no interino: a de privilegiar o mercado, o setor econômico-
financeiro em detrimento da pauta social. Assim, o que se pode 
esperar é o enquadramento dos benefícios aos imperativos das 
restrições orçamentárias e fiscal da máquina pública. A aposen-
tadoria deixará de ser vista como um direito conquistado pelo 
trabalhador após uma longa vida laboral. Terá um conceito, 
inclusive subjetivo, de ser uma benesse oferecida pelo Estado; 
e nessa condição terá de adaptar-se às restrições dos recursos, 
possibilitando mudanças conforme as oscilações das políticas 
governamentais e da economia.

Com relação à previdência privada, a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), o Conselho 
Nacional de Previdência Complementar e a Câmara de Recursos 
da Previdência Complementar também foram postos sob a res-
ponsabilidade do Ministério da Fazenda.

Para os participantes dos fundos de pensão o impacto 
deverá ser intenso. As entidades de representação dos traba-
lhadores vêm lutando e resistindo contra uma demanda do 
mercado: tratar a previdência complementar pelos critérios 
financeiros. Um exemplo é a adoção desde a década de 1990, 
e cada vez mais frequente, de planos flexíveis, os chamados de 
Contribuição Definida (CD) com o intuito de liberar as empresas 
patrocinadoras de qualquer compromisso futuro.

Ressalte-se que as coisas não acontecem por acaso. 
Lamentavelmente, existem setores importantes da organização 
dos trabalhadores que parecem ainda não ter percebido a 
gravidade do momento; continuam defendendo que os fundos 
invistam em títulos públicos, o que antecipa a possibilidade do 
uso dos recursos dessas entidades como instrumento de política 
fiscal. Também existe a preocupação de extinção do sistema 
fechado de previdência complementar, encaminhando os nossos 
R$ 700 bilhões em reservas para bancos e seguradoras.

Como não existe coincidência no mundo da política, o 
relatório final da CPI dos Fundos de Pensão tenta criminalizar 
os investimentos na economia real, numa clara demonstração 
de preferência pelos papéis direcionados.

Além de tudo isso, o Senado aprovou alterações nas Leis 
108 e 109, por meio dos PLS 388 e 78/15, que acabam com a 
paridade nos conselhos deliberativo e fiscal dos fundos de pen-
são, uma das mais importantes conquistas dos participantes.

O desmonte do Ministério da Previdência, com órgãos 
importantes da previdência pública e a previdência comple-
mentar terem passado para a tutela do Ministério da Fazenda 
significa uma ameaça concreta de acabar com o que resta de 
social e solidário no nosso sistema de previdência.

Ante o exposto, formulamos a seguinte moção:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

manifesta protesto contra extinção do Ministério da Previdência 
Social, órgão responsável pela elaboração de políticas, gestão e 
fiscalização da previdência social no Brasil afrontando direta-
mente os princípios norteadores da seguridade social, consagra-
dos na Constituição Federal.

Sala das Sessões, em 10/8/2016.
a) Márcia Lia

  REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 199, DE 2016
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 de Estado da Saúde, para que preste as 
seguintes informações:

1. A transferência da gestão do Hospital Geral de Guaru-
lhos para a Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina – APDM foi feita através de Contrato?

2. Se afirmativo, em que bases foi firmado o contrato? Ou 
seja, qual o investimento realizado pelo Hospital, pela APDM e 
qual a contrapartida da Secretaria da Saúde? Qual a vigência?

3. Qual a probabilidade desse período se estender?
4. Quais são os objetivos pretendidos a médio-longo prazo 

em termos de atendimento?
5. Nessa gestão, existe alguma previsão para ampliação e/

ou reestruturação do Hospital?
JUSTIFICATIVA
O Hospital Geral de Guarulhos fica localizado na Alameda 

dos Lírios, 300 - Parque Cecap, Guarulhos - SP, 07190-012.
Por ter uma localização privilegiada, o mencionado Hos-

pital serve como referência, realizando atendimentos de alta 
complexidade, receptivo a vários municípios da região.

A demanda, consequentemente, acaba superando a pre-
visão orçamentária a ele destinada, defasando a eficácia no 
atendimento aos munícipes de Guarulhos.

Entendemos que uma reestruturação é extremamente 
importante e necessária, e não podemos admitir que o cidadão 
residente em Guarulhos seja prejudicado em detrimento de 
pacientes vindos de fora.

Não há como aceitarmos passivamente que o segundo 
maior município do Estado seja penalizado com a prorrogação 
na marcação de consultas e cirurgias, nos atendimentos emer-
genciais ou mesmo nas consultas e exames médicos de seus 
moradores.

O reflexo dos números apresentados pelo Hospital Geral de 
Guarulhos é sentido de forma contundente pelos guarulhenses, 
afinal, são mais de dez municípios, com uma população de mais 
de um milhão e meio de habitantes que se utilizam dos serviços 
ali prestados.

Nosso intuito é discutirmos a situação atual do Hospital, 
para proporcionarmos um atendimento médico de qualidade, a 
despeito da necessidade de outras cidades.

Sala das Sessões, em 10/8/2016.
a) Gileno Gomes

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 200, DE 2016
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 de Estado da Saúde, para que preste as 
seguintes informações:

1. Quais as principais causas de óbitos ocorridos no Hos-
pital Geral de Guarulhos, situado na Alameda dos Lírios, 300 
- Parque Cecap, Guarulhos - SP, 07190-012?

2. Qual o número de mortes ocorridas em adultos no ano 
passado?

3. Qual o índice de mortalidade infantil e a causa principal 
dessas mortes?

4. Há histórico importante de óbitos causados por conta-
minação hospitalar? Se afirmativo, quantas mortes ocorreram 
e qual faixa etária?

JUSTIFICATIVA
Essas informações são extremamente importantes para 

que haja transparência e qualidade no atendimento prestado 
pelo HGG.

Temos recebido, neste mandato como Parlamentar desta 
Casa de Leis, inúmeras solicitações da população de Guarulhos, 
referentes ao mencionado Hospital.

Sala das Sessões, em 10/8/2016.
a) Gileno Gomes

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 201, DE 2016
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 de Estado da Saúde, para que preste as 
seguintes informações:

1. Qual é o público alvo no atendimento efetuado pelo 
Hospital Geral de Guarulhos, situado na Alameda dos Lírios, 300 
- Parque Cecap, Guarulhos - SP, 07190-012?

2. Qual o principal foco no atendimento?
3. Quantos ambulatórios ativos existem hoje no HGG?
4. Quais são as especialidades constantes nesses ambula-

tórios onde há atendimento?
5. Existem leitos-dia para procedimentos ambulatoriais e 

qual o número em caso afirmativo?
6. Quantos atendimentos mensais são realizados nessa 

modalidade?
JUSTIFICATIVA
Temos recebido diversas reivindicações da população do 

município de Guarulhos sobre a demora para marcação de con-
sultas e realização de procedimentos indicados pelos médicos.

É importante que tenhamos acesso a essas informações 
para que possamos trabalhar de forma a melhorar os serviços 
prestados pelo HGG.

Sala das Sessões, em 10/8/2016.
a) Gileno Gomes

 REQUERIMENTOS

LUIZ CARLOS GONDIM
1576/2016
Propõe manifestação de pesar pelo falecimento do Senhor 

Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitanguy, conhecido como Ivo 
Pitanguy, cirurgião plástico, ocorrido em 06 de Agosto.

MARCOS DAMASIO
1577/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de NATIVIDADE DA SERRA.
1578/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de SÃO BERNARDO DO CAMPO.
1579/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de INÚBIA PAULISTA.
1580/2016
Propõe voto de congratulações pelo aniversário do municí-

pio de RUBIÁCEA.

 INDICAÇÕES

ANDRÉ DO PRADO
968/2016
Indica ao Sr. Governador que determine aos órgãos com-

petentes a elaboração de estudos e adoção de providências 
visando à concessão de vale-transporte para policiais militares 
do Estado de São Paulo.

CARLOS GIANNAZI
969/2016
Indica ao Sr. Governador que determine os estudos neces-

sários para a transformação dos cargos de Técnicos de Labora-
tório do DER, em cargos de Pesquisadores Científicos, equipa-
rando seus rendimentos aos destes profissionais da carreira da 
Secretaria Estadual de Saúde.

ED THOMAS
970/2016
Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos financeiros 

para o Hospital de Misericórdia Nossa Senhora Aparecida, no 
município de Presidente Bernardes.

971/2016
Indica ao Sr. Governador a doação de um Parque Infantil 

para o Projeto Criança Feliz, no município de Dracena.
RITA PASSOS
967/2016
Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos financeiros 

para obras de infraestrutura urbana, no município de Queiroz.

  EMENDAS

EMENDA Nº 5, AO PROJETO DE LEI
Nº 608, DE 2016
Para alterar o caput e incluir os incisos III e IV no artigo 1º, 

para que conste:
Art. 1º - Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 11.331, 

de 26 de dezembro de 2002, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

I - (...);
II - (...);
III - o inciso III do artigo 20:
"Artigo 20 - (...):
(...)
III - 10% (dez inteiros percentuais) à Fazenda do Estado;" 

(NR)

IV - o art. 20 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
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 de São Paulo.

JUSTIFICATIVA
A Lei nº 18.855/2015 reduziu as receitas de emolumentos 

da Carteira de Previdência da Serventia Notarial e Registro.
Com o presente projeto de lei 608/2016 o Governador de 

São Paulo pretende alterar os percentuais de distribuição da 
receita derivada dos emolumentos arrecadados pelas serventias 
extrajudiciais para recompor parcialmente tais receitas.

A recomposição proposta decorrerá da redistribuição 
do percentual devido aos notários e registradores (Lei nº 
11.331/2002) - além dos notários, registradores e carteira previ-
denciária 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.

Ocorre que para a Procuradoria Geral do Estado, unidade 
do Estado que contribui efetivamente para a arrecadação 
desses emolumentos, notadamente a partir do uso da via do 
protesto para cobrança da dívida ativa, não há previsão de 
destinação de recursos - vide informações encaminhadas pelo 
SINDIPROESP - Sindicato dos Procuradores do Estado, das 
Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do 
Estado de São Paulo, DOC 01, destacando-se:

- que ao mesmo tempo que promove a recuperação de tal 
volume de receitas, a Procuradoria Geral do Estado carece de 
recursos para seu adequado aparelhamento;

- que parte da receita de emolumentos hoje auferida pelas 
serventias extrajudiciais decorre dos protestos de certidões de 
dívida ativa levadas a efeito pela Procuradoria Geral do Estado, 
sendo certo que a cobrança empreendida pela Procuradoria 
Geral do Estado 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.

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

- que constituem recursos do FUNPROGESP aqueles que 
lhe forem atribuídos por lei (Lei Complementar nº 1.270/2015, 
art. 198, IV).

É importante garantir para a Procuradoria Geral do Estado 
recursos para que possa se estruturar e estruturar seus serviços, 
sendo certo que os recursos que lhe serão destinados, se apro-
vada a presente emenda, é bom que se destaque:

- serão destinados exclusivamente para a estruturação e 
custeio de seus serviços;

- não geram qualquer aumento de valor de emolumentos 
para o cidadão.

Sala das Sessões, em 11/8/2016.
a) João Paulo Rillo

OFÍCIO SINDIPROESP
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Deputado(a) Estadual
O SINDIPROESP Sindicato dos Procuradores do Estado, das 

Autarquias, das Fundações e Universidades Publicas do Estado 
de São Paulo, entidade representativa da advocacia publica 
estadual, vem, respeitosamente, propor a Vossa Excelência a 
apresentação de emenda parlamentar ao Projeto de Lei n° 608, 
de 2016, encaminhado ao parlamento paulista pelo Sr. Gover-
nador do Estado, Geral Alckmin.

Referido projeto tem o objetivo de alterar os percentuais de 
distribuição da receita derivada dos emolumentos arrecadados 
pelas serventias extrajudiciais, com o fito de recompor parcial-
mente as receitas de emolumentos da Carteira de Previdência 
da Serventia Notarial e Registro.

Ao ensejo da iniciativa governamental, cujo mérito não 
se questiona, o Sindiproesp encaminha proposta de que se 
aproveite a oportunidade de alteração da Lei 11.331/2002 
para atendimento de outra necessidade não contemplada no 
Projeto de Lei n° 608, de 2016, mas extremamente relevante e 
igualmente pertinente.

Refere-se o Sindiproesp a inserção da Procuradoria Geral 
do Estado entre os beneficiários da distribuição da receita 
derivada dos emolumentos arrecadados pelas serventias extra-
judiciais.

Justifica-se a pretensão do Sindiproesp por diversos fatores, 
dentre os quais destacamos:

a)A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, a partir 
da implantação da política de levar a protesto as certid5es de 
divida ativa contribui efetiva e significativamente para a receita 
de emolumentos das serventias extrajudiciais;

b) A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, s6 no ano 
de 2015, auferiu receita da ordem de R$ 646 milhões de reais 
apenas com os títulos objeto de protesto;

c) Poder Judiciário, Ministério Publico, Defensoria Publica 
são beneficiários, sendo que apenas a POE, das carreiras jurí-
dicas essenciais a Justiça, não esta contemplada, a despeito de 
patrocinar diretamente receita;

comunicado

Aos Assinantes do Diário Ofi cial

A Imprensa Ofi cial do Estado de São Paulo informa a todos os assi-
nantes que o prazo para reclamação do não recebimento do exemplar 
do Diário Ofi cial, em domicílio, é de no máximo 48 horas após a data 
da edição do jornal.

Após esse período,o exemplar será enviado conforme disponibilidade 
em nosso estoque.
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