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MESA

CPI Vandalismo

Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 60/2016, do Pre-
sidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 263/2015, com a 
fi nalidade de investigar a prática de atos de vandalismo no Estado de 
São Paulo por grupos organizados, seja em eventos públicos ou em ações 
isoladas.
Prazo de funcionamento: 90 dias
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Relator: 

CPI Automedicação

Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 67/2016, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 264/2015, com a 
finalidade de investigar as consequências da automedicação na saúde 
dos paulistas e seu impacto no sistema público de saúde, bem como a 
eventual necessidade de maior controle na venda de medicamentos no 
Estado de São Paulo.
Prazo de funcionamento: 90 dias
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Relator: 

CPI Epidemia da Dengue

Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 68/2016, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 265/2015, com a 
finalidade de investigar as causas da epidemia da dengue no Estado de 
São Paulo.
Prazo de funcionamento: 90 dias
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Relator: 

CPI Planos de Saúde

Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 69/2016, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 266/2015, com a 
finalidade de apurar eventuais irregularidades cometidas pelas operado-
ras de planos de saúde no Estado de São Paulo, em que a conduta de 
tais empresas tenha como consequência violações aos direitos dos con-
sumidores.
Prazo de funcionamento: 120 dias
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V – 2 (dois) representantes da comunidade;
VI – 1 (um) representante dos demais parceiros da FAEx.
§ 1º – Compete ao Grupo Gestor da FAEx:
1. planejar, avaliar, selecionar e aprovar os projetos a serem 

incluídos na FAEx;
2. orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos da FAEx;
3. elaborar e divulgar, permanentemente, inclusive através 

de rede de comunicação aberta – internet, os dados e indicado-
res de implantação, progresso e avaliação dos projetos;

4. aprovar os projetos que serão apresentados, no âmbito 
da FAEx, às agências de fomento, nacionais e internacionais, 
para a captação de recursos;

5. outras atividades necessárias ao cumprimento dos seus 
objetivos.

§ 2º – As funções dos membros do Grupo Gestor não serão 
remuneradas, mas serão consideradas de relevante interesse 
público.

Artigo 4º – A extensão universitária é um processo educa-
tivo, cultural e científico, que se articula ao ensino e à pesquisa 
de forma indissociável e que viabiliza a relação transformadora 
entre a universidade e a sociedade.

Artigo 5º – São consideradas como atividades de extensão 
universitária:

I – educação continuada (realizada de forma presencial ou 
semipresencial ou à distância): cursos de extensão universitária 
(temático, de difusão de conhecimento e de aperfeiçoamento);

II – eventos técnico-científicos: organização de congressos, 
colóquios, encontros, seminários, ciclos de debates, simpósios, 
mesas-redondas, conferências e similares, atividades desporti-
vas, oficinas e “workshops”;

III – eventos artísticos e culturais: concertos, oficinas, expo-
sições, mostras, salões, espetáculos, festivais, recitais, “shows” 
e similares;

IV – atividades diversas de interface entre as universidades 
e a sociedade, tais como: atendimento médico, odontológico, 
psicológico, fisioterapêutico ou fonoaudiológico, terapia ocupa-
cional, assistência social, enfermagem, nutrição, atendimento 
veterinário ambulatorial, clínico ou cirúrgico, orientação ou 
encaminhamento de questões jurídicas e judiciais, atendimento 
às questões agrárias, restauração de bens de acervos, atendi-
mento orientado a visitantes em museus, centros e espaços de 
ciência e tecnologia, e produção de materiais didáticos para a 
educação básica e outras clientelas (como fitas sonoras, vídeos, 
filmes, dispositivos e meios de armazenamentos digitais etc.);

V – publicações e produtos acadêmicos de extensão uni-
versitária: publicações e de produtos acadêmicos advindos de 
atividades de extensão (difusão ou divulgação social, cultural, 
artística, científica ou tecnológica);

VI – prestação de serviços: assessoria, curadoria, exames e 
laudos laboratoriais na área de saúde, emissão de laudo peri-
cial, exames e laudos realizados por laboratórios que oferecem 
serviço permanente (análise de solos, exames agronômicos e 
botânicos, análise farmacológica, qualidade de produtos etc.).

Artigo 6º – Sem prejuízo das dotações orçamentárias con-
signadas no orçamento próprio das universidades, a FAEx tem 
por finalidade assegurar recursos às atividades desenvolvidas, 
especialmente para a extensão universitária direcionada à res-
ponsabilidade social das universidades do Estado e à inclusão 
social pela educação.

§ 1º – Para fazer frente às suas atividades, constituem 
recursos da FAEx:

1. dotações orçamentárias próprias consignadas no orça-
mento do Estado;

2. valores recebidos por serviços prestados;
3. doações, legados e contribuições de pessoas físicas e 

jurídicas, de direito público ou privado, de órgãos ou entidades 
estaduais, federais e municipais, bem como de instituições de 
incentivo e fomento;

4. aplicações financeiras;
5. recursos provenientes de convênios, acordos, ajuda, par-

cerias, cooperação e incentivo à pesquisa voltada para a área 
social, nacional e internacional;

6. transferências da União, do Estado e dos Municípios;
7. quaisquer outras receitas que legalmente Ihe possam ser 

incorporadas.
§ 2º – Os recursos serão utilizados no pagamento de 

despesas inerentes aos objetivos da proposta, empenhados à 
conta da dotação dos projetos de extensão universitária, movi-
mentados por meio de conta especial no Banco do Brasil, sendo 
o saldo financeiro, apurado no balanço anual, transferido para o 
exercício seguinte, à conta da própria Fundação.

§ 3º – A utilização de recursos na gestão da FAEx, a cargo 
do grupo gestor de que trata o artigo 3º desta lei, não ultra-
passará o limite de 1 % (um por cento) da despesa anual total.

§ 4º – Os equipamentos e materiais permanentes adquiri-
dos com os recursos da FAEx serão incorporados ao patrimônio 
das unidades executoras dos projetos, respeitada a proporcio-
nalidade em relação às contrapartidas de recursos próprios 
alocados pelas unidades contempladas.
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III – criação de um cadastro quantitativo para apurar a 
incidência da doença em todo o Estado, sob a orientação das 
Secretarias estaduais.

Artigo 4º – A abertura de cada Centro de Referência deverá 
seguir as diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde – 
SUS.

Parágrafo único – Os Centros de Referência poderão ser 
descentralizados nos principais hospitais públicos e privados, 
bem como nas clínicas especializadas em dor do Estado.

Artigo 5º – O Poder Executivo poderá celebrar convênios 
com hospitais, clínicas especializadas em dor e associações para 
cumprimento dos objetivos desta lei.

Artigo 6º – As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentária próprias, suplemen-
tadas se necessário.

Artigo 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 
(noventa) dias após sua promulgação.

Artigo 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de 
janeiro de 2017.

a) FERNANDO CAPEZ – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 31.798
Projeto de lei nº 1375, de 2015
Autor: Deputado Afonso Lobato – PV
Proíbe a produção e comercialização de gordura hidroge-

nada e de produtos alimentícios que a utilizem em sua compo-
sição, no Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – É vedada a produção e comercialização de gor-
dura hidrogenada, no Estado.

Artigo 2º – É vedada a produção e comercialização de 
produtos alimentícios que utilizem em sua composição gordura 
hidrogenada, no Estado.

Artigo 3º – O descumprimento desta lei acarretará aos 
infratores que:

I – produzirem ou comercializarem gordura hidrogenada:
a) apreensão do produto;
b) cumulativamente com a apreensão, multa no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais);
II – produzirem ou comercializarem alimentos com gordura 

hidrogenada:
a) apreensão do produto;

b) cumulativamente com a apreensão, multa no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais).

§ 1º – No caso de reincidência, o estabelecimento indus-
trial ou comercial será interditado e a autorização de funciona-
mento, cassada.

§ 2º – Os produtos apreendidos serão destruídos de forma 
a não causar danos ao meio ambiente.

§ 3º – Os valores das multas, previstos nesta lei, serão 
atualizados de modo automático, semestralmente, pelo índice 
oficial de inflação.

Artigo 4º – As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, gerando efeitos 6 (seis) meses após a sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de 
janeiro de 2017.

a) FERNANDO CAPEZ – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 31.799
Projeto de lei nº 1448, de 2015
Autor: Deputado Mauro Bragato – PSDB
Dispõe sobre a criação da Fundação de Apoio à Extensão 

Universitária – FAEx, vinculada à Casa Civil.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETA:
Artigo 1º – O Poder Executivo poderá criar a Fundação de 

Apoio à Extensão Universitária – FAEx, vinculada à Casa Civil.
Artigo 2º – A principal função da FAEx é a de custear, 

total ou parcialmente, atividades e projetos de extensão uni-
versitária, individuais ou institucionais, oficiais ou particulares, 
julgados aconselháveis por seus órgãos competentes no Estado.

Artigo 3º – Para a orientação e execução das atividades 
da FAEx fica criado, junto ao Gabinete da Casa Civil, o Grupo 
Gestor da FAEx, composto pelos seguintes membros:

I – Pró-Reitores de Extensão Universitária da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, da Univer-
sidade Estadual de Campinas – UNICAMP e da Universidade de 
São Paulo – USP;

II – Coordenador da Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa 
do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – 
CEETEPS;

III – 1 (um) representante das instituições privadas atuan-
tes no Estado e participantes na FAEx;

IV – 1 (um) representante das demais entidades do sistema 
estadual de ensino superior;
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do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
ANDREA AIDAR, ficando exonerado do cargo de ASSISTENTE 
PARLAMENTAR VII na data de sua posse.

(Decisão nº357/2017);
DOUGLAS AGUIAR DE CARVALHO, RG nº 42323728, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
JOÃO JUSTINO DA SILVA.

(Decisão nº358/2017);
EUGENIO MIRANDA, RG nº 10430090, para exercer, em 

comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I 
do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), 
com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Complementar nº 
1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de GIZÉLIA 
FERREIRA DE MELO.

(Decisão nº359/2017);
EVIAN ELIAS, RG nº 12118836-X, para exercer, em comis-

são, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR VI, do SQC-I 
do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), 
com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Complementar 
nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de PAULO 
CESAR TAVARES NASSIF.

(Decisão nº360/2017);
JOSE ERALDO SCANAVACHI, RG nº 16384508, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR V, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
ANTONIO ORCINI.

(Decisão nº361/2017);
LUIZ ANTONIO NAVARRO MAGALHAES LUZ, RG nº 

8719299, para exercer, em comissão, o cargo de AUXILIAR PAR-
LAMENTAR, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala 
de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolu-
ção nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de ALCINDO 
SABINO DOS SANTOS.

(Decisão nº362/2017);
MARIA JOVINIANA CARDOSO, RG nº 19404242-X, para 

exercer, em comissão, o cargo de AUXILIAR PARLAMENTAR, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Clas-
ses e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução nº 
776/96, em vaga decorrente da exoneração de JOSE ROBERTO 
RIBEIRO.

(Decisão nº363/2017);
ROBERTA DE LIMA GOMES, RG nº 28304637-5, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
ANTONIO CARLOS GOMES, ficando exonerado do cargo de 
ASSISTENTE PARLAMENTAR V na data de sua posse.

(Decisão nº364/2017);
TEREZA MARIA GOMES DE MENEZES, RG nº 33759115-5, 

para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exonera-
ção de JOSE FERREIRA DE SOUZA JUNIOR.

(Decisão nº365/2017);
ADRIANA APARECIDA VITTI, RG nº 20211716-9, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
VELLUMA OLIVEIRA AZEVEDO.

(Decisão nº376/2017);
ALICIO GOMES DA SILVA, RG nº 18818299, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR I, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
ELAINE CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA.

(Decisão nº377/2017);
ANTONIO NOBUO MORITA, RG nº 2970693, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR V, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
HELIO BENEDITO DA COSTA.

(Decisão nº378/2017);
CELINO BARBOSA DE SOUZA NETO, RG nº 42472759-6, 

para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR VII, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exonera-
ção de JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA.

(Decisão nº379/2017);
CESAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, RG nº 25700899, 

para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR IV, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exonera-
ção de ARMINDO MONTEIRO BATISTA JUNIOR.

(Decisão nº380/2017);
DEIVID FERREIRA COUTO, RG nº 41171076-X, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR I, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
ALINE TONDATO DEMARCHI.

(Decisão nº381/2017);
EDVALDO FERREIRA DE ARAUJO, RG nº 13968459, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
I, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
ANALIO AUGUSTO DOS REIS.

(Decisão nº382/2017);
EURICE CARVALHO DE ARAUJO GONÇALVES, RG nº 

22946219-4, para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE 
PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assem-
bleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, 
da Lei Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da 
exoneração de REGIANA CRISTINA ROSA BRANCO.

(Decisão nº383/2017);
FELIPE ULTRAMARI MOREIRA, RG nº 35213929-8, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSESSOR TÉCNICO PARLA-
MENTAR, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala 
de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolu-
ção nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de MAURI-
CIO COSTA DE CARVALHO.

(Decisão nº384/2017);
GILMAR ANDRE DOS SANTOS NEVES DE LAVOR, RG nº 

42391863-1, para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE 
PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assem-
bleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, 

(Decisão nº350/2017);
ANDERSON KABUKI, RG nº 342740362, matrícula nº 

25077, do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSIS-
TENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria 
da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº366/2017);
CRISTIANE LOPES DA SILVA DOS SANTOS, RG nº 

28651588X, matrícula nº 26635, do cargo que vem exercendo, 
em comissão, de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I 
do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), 
com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Complementar nº 
1136/2011, a partir de 17/01/2017.

(Decisão nº367/2017);
ELIAS CAETANO GOMES, RG nº 61073581, matrícula nº 

25087, do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSIS-
TENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria 
da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº368/2017);
FABIANA KIMARI TANAKA, RG nº 244625025, matrícula nº 

26704, do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSIS-
TENTE PARLAMENTAR VI, do SQC-I do Quadro da Secretaria 
da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011, a partir de 
17/01/2017.

(Decisão nº369/2017);
JOÃO VICENTE ABILLEIRA DE CASTRO MONTEIRO BATIS-

TA, RG nº 382162778, matrícula nº 26659, do cargo que vem 
exercendo, em comissão, de ASSISTENTE PARLAMENTAR IV, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, a partir de 17/01/2017.

(Decisão nº370/2017);
JOSEFA VIEIRA DE OLIVEIRA SEVERO, RG nº 21951223, 

matrícula nº 25602, do cargo que vem exercendo, em comissão, 
de ASSISTENTE LEGISLATIVO I, do SQC-I do Quadro da Secre-
taria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado 
no Anexo IX - Escala de Classes e Vencimentos - de que trata o 
artigo 68 da Resolução 776/96.

(Decisão nº371/2017);
LUCAS FERREIRA DA SILVA, RG nº 475718264, matrícula 

nº 26029, do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSIS-
TENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria 
da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº372/2017);
LUIZA COSTA RUSSO, RG nº 47778186, matrícula nº 25989, 

do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSISTENTE 
PARLAMENTAR IV, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assem-
bleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, 
da Lei Complementar nº 1136/2011, a partir de 17/01/2017.

(Decisão nº373/2017);
RAI MATHEUS DE SOUZA, RG nº 384355675, matrícula nº 

25093, do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSIS-
TENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria 
da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº374/2017);
SEBASTIÃO FIGUEIREDO ARAUJO, RG nº 5339749, matrí-

cula nº 20177, do cargo que vem exercendo, em comissão, de 
ASSISTENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secreta-
ria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº375/2017);
ADILSON MOREIRA CARVALHO, RG nº 213621794, matrí-

cula nº 25866, do cargo que vem exercendo, em comissão, de 
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE, do SQC-I do Quadro da 
Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento 
fixado no Anexo IX - Escala de Classes e Vencimentos - de que 
trata o artigo 68 da Resolução 776/96.

(Decisão nº397/2017);
BENEDITO DA SILVA MACHADO, RG nº 7320271X, matrí-

cula nº 14786, do cargo que vem exercendo, em comissão, de 
ASSISTENTE PARLAMENTAR VI, do SQC-I do Quadro da Secreta-
ria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº398/2017);
FABIANE DA SILVA PRADO PALMERINI, RG nº 230171400, 

matrícula nº 25673, do cargo que vem exercendo, em comissão, 
de ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE, do SQC-I do Quadro da 
Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento 
fixado no Anexo IX - Escala de Classes e Vencimentos - de que 
trata o artigo 68 da Resolução 776/96, a partir de 01/01/2017.

(Decisão nº399/2017);
NOMEANDO, nos termos do inciso I do artigo 20 da Lei 

Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978:
ALEXSANDRO RODRIGUES DE MORAIS, RG nº 33658987-6, 

para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exonera-
ção de ADENILDO JERONIMO DE AGUIAR.

(Decisão nº351/2017);
ANDERSON DIAS CAMPOS, RG nº 28009779-7, para 

exercer, em comissão, o cargo de AUXILIAR PARLAMENTAR, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislati-
va (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de 
Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução 
nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de CAROLINE 
TIBURCIO LEITE.

(Decisão nº352/2017);
ARILDO DE LIMA JUNIOR, RG nº 19197914-4, para exercer, 

em comissão, o cargo de AUXILIAR PARLAMENTAR, do SQC-I 
do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), com 
vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Classes e Vencimen-
to - de que trata o artigo 68 da Resolução nº 776/96, em vaga 
decorrente da exoneração de FATIMA TEREZINHA CAMARGO 
GUIMARÃES.

(Decisão nº353/2017);
BRAS MARINHO, RG nº 8665293, para exercer, em comis-

são, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR V, do SQC-I do Qua-
dro da Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), com venci-
mento fixado no Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011, 
em vaga decorrente da exoneração de ROBERTA DE LIMA 
GOMES, ficando exonerado do cargo de ASSESSOR ESPECIAL 
PARLAMENTAR na data de sua posse.

(Decisão nº354/2017);
CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA, RG nº 29247473-8, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
V, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
CLAUDINEI LUIZ DA SILVA.

(Decisão nº355/2017);
DANIEL CARVALHO VIANA, RG nº 34810003-6, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
PAULO HENRIQUE LUCAS DA SILVA.

(Decisão nº356/2017);
DENISE APARECIDA EUGENIO, RG nº 22197357, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR IV, 

§ 5º – A FAEx terá escrituração própria, atendidas as nor-
mas pertinentes previstas na legislação vigente.

Artigo 7º – A FAEx, instituída por esta lei, fica sujeita à 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, ao disposto nas 
Leis Estaduais nº 4.595, de 18 de junho de 1985, e nº 5.318, de 
23 de setembro de 1986, e ao parágrafo único do artigo 32 da 
Constituição do Estado.

Artigo 8º – As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Parágrafo único – Os recursos alocados à FAEx não onera-
rão os limites de despesas orçamentárias consignados a UNESP, 
UNICAMP, USP, CEETEPS e Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo – FAPESP e serão suplementares ao míni-
mo do percentual da receita tributária anual, estabelecido nas 
leis de diretrizes orçamentárias.

Artigo 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de 
janeiro de 2017.

a) FERNANDO CAPEZ – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 31.800
Projeto de lei nº 1509, de 2015
Autor: Deputado Gil Lancaster – DEM
Institui a “Semana Estadual de Prevenção e Combate à 

Microcefalia” e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETA:
Artigo 1º – Fica instituída a “Semana Estadual de Preven-

ção e Combate à Microcefalia”, a ser realizada, anualmente, na 
semana de 18 de outubro.

Artigo 2º – A semana de que trata esta lei terá por objetivo 
conscientizar a população por meio de procedimentos infor-
mativos, educativos e organizativos e palestras, a fim de que 
a sociedade venha conhecer melhor o assunto e debater sobre 
iniciativas de prevenção e combate à microcefalia.

Parágrafo único – O combate e a prevenção terão por 
finalidade debater e alertar sobre a desnutrição em gestantes, 
riscos da gravidez em mães com vírus da imunodeficiência 
humana – HIV positivo e consumo de cigarro, álcool ou drogas 
como cocaína e heroína durante a gravidez.

Artigo 3º – Para os fins previstos nesta lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a firmar convênios e parcerias com insti-
tuições públicas e privadas, entidades sociais e educacionais, 
associações e organizações nacionais e internacionais e órgãos 
dos Governos Federal e Municipal.

Artigo 4º – A semana de que trata esta lei passará a inte-
grar o Calendário Oficial do Estado.

Artigo 5º – As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.

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

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de 
janeiro de 2017.

a) FERNANDO CAPEZ – Presidente

 AUTÓGRAFO Nº 31.801
Projeto de lei nº 136, de 2016
Autora: Deputada Analice Fernandes – PSDB
Autoriza o Governo do Estado a instituir o Programa Tempo 

de Despertar.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETA:
Artigo 1º – O Governo do Estado fica autorizado a instituir 

o Programa Tempo de Despertar, em parceria com o Poder Judi-
ciário e o Ministério Público estaduais.

Artigo 2º – O programa a que se refere esta lei tem por 
finalidade o trabalho com grupo de autores de violência contra 
a mulher.

Artigo 3º – O programa terá como objetivo principal preve-
nir e combater a violência doméstica, reduzindo a reincidência.

§ 1º – O programa terá por finalidade conscientizar os 
autores de violência doméstica sobre a situação de violência 
contra a mulher.

§ 2º – Os autores de violência doméstica serão encami-
nhados a grupos de reflexão e discussão sobre o tema, a fim 
de desconstituir o aprendizado de dominação e poder sobre a 
mulher.

Artigo 4º – Esta lei se aplica aos autores de violência con-
tra a mulher que estejam com inquérito policial ou processo cri-
minal ou medidas protetivas em andamento no Poder Judiciário.

Parágrafo único – Não poderão participar do programa os 
autores que:

1. sejam acusados de crimes sexuais;
2. sejam dependentes químicos com comprometimento;
3. sejam portadores de transtornos psiquiátricos;
4. sejam autores de crimes dolosos contra a vida.
Artigo 5º – Os participantes deste programa serão selecio-

nados e indicados pelo Ministério Público, devendo ser intima-
dos pelo Poder Judiciário do Estado.

Artigo 6º – A periodicidade e a duração do programa serão 
definidas em conjunto pelos Poderes Executivo e Judiciário e 
pelo Ministério Público do Estado.

Artigo 7º – O Programa será realizado através de palestras 
expositivas, rodas de conversas e dialogadas através de convi-
dados com notório conhecimento sobre os temas abordados.

Artigo 8º – O programa será reavaliado e elaborado anu-
almente por psicólogos, assistentes sociais, rede protetiva dos 
direitos da mulher, Membros do Ministério Público e do Poder 
Judiciário do Estado.

Artigo 9º – As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.

Artigo 10 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.

Artigo 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de 
janeiro de 2017.

a) FERNANDO CAPEZ – Presidente

 ATOS ADMINISTRATIVOS
 DE 17/01/2017
EXONERANDO, nos termos da 1ª parte do item 2 do pará-

grafo 1º do artigo 58 da Lei Complementar nº 180, de 12 de 
maio de 1978:

ANTONIO CARLOS GOMES, RG nº 71606786, matrícula nº 
20677, do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSIS-
TENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria 
da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº348/2017);
ANTONIO ORCINI, RG nº 5199906, matrícula nº 23679, do 

cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSISTENTE PAR-
LAMENTAR V, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº349/2017);
PAULO HENRIQUE LUCAS DA SILVA, RG nº 268463815, 

matrícula nº 26297, do cargo que vem exercendo, em comissão, 
de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secre-
taria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado 
no Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

da Lei Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da 
exoneração de CRISTIANE LOPES DA SILVA DOS SANTOS.

(Decisão nº385/2017);
GLAUCE REGINA KIELIUS FRANCISCHINI, RG nº 28613769-

0, para exercer, em comissão, o cargo de SECRETÁRIO PARLA-
MENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala 
de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolu-
ção nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de ANDRE 
CRISTIANO KIM.

(Decisão nº386/2017);
IVO MARIANO, RG nº 7467560-6, para exercer, em comis-

são, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do 
Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), com 
vencimento fixado no Anexo III, da Lei Complementar nº 
1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de JULIANA 
DIAS DE PAULO.

(Decisão nº387/2017);
JANUARIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA, RG nº 9452031-8, 

para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR VII, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exonera-
ção de ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL.

(Decisão nº388/2017);
JESSICA GIEREN PRETTI PALMIERI, RG nº 49126660-1, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
I, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
DAVE FLORÊNCIO DE BARROS.

(Decisão nº389/2017);
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO, RG nº 36090007-0, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
ROBERTO MENDO.

(Decisão nº390/2017);
JOSEFA VIEIRA DE OLIVEIRA SEVERO, RG nº 21951223, 

para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exonera-
ção de RAI MATHEUS DE SOUZA.

(Decisão nº391/2017);
LILIAN APARECIDA DA SILVA CABRERA, RG nº 24905213-1, 

para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exonera-
ção de SEBASTIÃO FIGUEIREDO ARAUJO.

(Decisão nº392/2017);
MAURO DOS SANTOS CUSTODIO, RG nº 15330905-2, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO I, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Clas-
ses e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução nº 
776/96, em vaga decorrente da exoneração de JOSEFA VIEIRA 
DE OLIVEIRA SEVERO.

(Decisão nº393/2017);
PRISCILLA GAYOZO LIBERATO, RG nº 27668610-X, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
V, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
LEANDRO LIBERATO.

(Decisão nº394/2017);
UDERMÃ NEVES NASCIMENTO, RG nº 26374625-2, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
BRUNO SILVA GABRIEL.

(Decisão nº395/2017);
VANDERLEI RODRIGUES DE LIMA, RG nº 5849506-X, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
II, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
LIGIA EVELIN AUGUSTA DE OLIVEIRA.

(Decisão nº396/2017);
BERNADETE JABRA TAVARES, RG nº 29789782-2, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO PAR-
LAMENTAR, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala 
de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolu-
ção nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de FERNAN-
DO LONGO.

(Decisão nº400/2017);
DHEISON RENAN SILVA, RG nº 41855318-X, para exercer, 

em comissão, o cargo de ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Clas-
ses e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução Nº 
776/96, em vaga decorrente da exoneração de DENISE APA-
RECIDA EUGENIO, ficando exonerado do cargo de ASSISTENTE 
PARLAMENTAR VII na data de sua posse.

(Decisão nº401/2017);
HELIO APARECIDO DE GODOY, RG nº 16790506, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Clas-
ses e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução 
nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de ADILSON 
MOREIRA CARVALHO.

(Decisão nº402/2017);
MARINA FERREIRA HUNGRIA, RG nº 43738879, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
ROBERTO SOARES HUNGRIA NETO.

(Decisão nº403/2017);
MAUREEN SPARANO GIL, RG nº 28657918, para exercer, 

em comissão, o cargo de ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Clas-
ses e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução Nº 
776/96, em vaga decorrente da exoneração de LUCIANE CLÁU-
DIA DUZI DE ABREU, ficando exonerado do cargo de ASSISTEN-
TE PARLAMENTAR VII na data de sua posse.

(Decisão nº404/2017);
OSEIAS OLIVEIRA PEDROSO, RG nº 22045872, para exercer, 

em comissão, o cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PARLAMEN-
TAR, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legis-
lativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de 
Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução 
Nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de LUIZ DE DEUS 
TAVARES, ficando exonerado do cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR VII na data de sua posse.

(Decisão nº405/2017);
PAULA ANDREA RIBAS CARLINO, RG nº 9288044-7, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 


