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Sala das Reuniões, em 17 de Novembro de 2020.

Isaltino Nascimento
Deputado

Às 1ª, 2ª, 3ª, 11ª, 12ª comissões.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001675/2020

Cria a cerimônia de celebração à Data Magna de
Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RESOLVE:

Art. 1º No último dia antes do feriado do dia 6 de março, Data Magna de Pernambuco, a Assembleia Legislativa de
Pernambuco (Alepe) promoverá um ato público em celebração à Revolução Pernambucana de 1817.

Art. 2º O ato será aberto ao público e contará com uma Reunião Solene, que poderá acontecer na área externa ou interna
da Alepe, contando com a apresentação das bandeiras brasileira e pernambucana, execução dos hinos nacional e pernambucano e
uma atividade cultural que relembre a importância e os eventos de antecederam e que sucederam o levante revolucionário.

Art. 3º A cada ano, a Mesa Diretora, escolherá um homenageado, dentre os revolucionários para que seja homenageado e
lembrado durante toda a cerimônia.

Art. 4º A Mesa Diretora em conjunto com o Cerimonial da Alepe ficarão responsáveis pela organização e execução do evento
comemorativo.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa

O dia 06 de março marca a data em que eclodiu a Revolução Pernambucana, quando José de Barros Lima, o Leão Coroado,
mata à espada o brigadeiro Manoel Joaquim Barbosa de Castro, deflagrando antecipadamente a Revolução de 1817, o que
transformaria Pernambuco em uma República independente da Coroa Portuguesa.

Inobstante esse fato, é evidente que se oportuniza, com o feriado, o resgate do sentimento de pertencimento e de
orgulho pernambucano, reforçando a importância dos acontecimentos históricos que marcaram a forte influência política do
Estado de Pernambuco na construção da República brasileira, assim como remonta o poder que emana do povo desta terra,
impondo o devido respeito e reverência ao único Estado brasileiro que já foi país, devido a sua incessante luta pela liberdade e
pela democracia.

Imbuído desse sentimento de orgulho de ser pernambucano, trazemos à apreciação desta Casa legislativa, o Projeto de
Resolução que visa criar um rito de celebração à data mais importante do Estado de Pernambuco.

A história de lutas libertárias, o protagonismo dos ideais republicanos e democráticos emanados de Pernambuco e que
atingiram, irreversivelmente, a pátria, são os alicerces do Brasil como conhecemos, coloca, sem dúvida, a Terra dos Altos Coqueiros,
no patamar de pioneiros da República e é, indispensável, que todos e todas as pernambucanas, recordem os fatos e os feitos daquele
que foi o primeiro e maior grito de liberdade em território nacional.

Sala das Reuniões, em 17 de Novembro de 2020.

Isaltino Nascimento
Deputado

Às 1ª, 3ª, 5ª comissões e Mesa Diretora.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001676/2020

Institui, no âmbito do Estado de Pernambuco, a
Política Estadual de Prevenção às Arboviroses
durante o período gestacional, e dá outras
providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado de Pernambuco, a Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante o
período gestacional.

Art. 2º A Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional tem por objetivo:

I - conscientizar as gestantes sobre as medidas de prevenção ao contágio de arboviroses (Dengue, Febre Chicungunha e
Zika);

II - informar as gestantes sobre os riscos da arboviroses para a saúde do binômio materno-infantil e de repercussões como
a microcefalia, síndrome de Guillain Barré e outros agravos;

III - fortalecer a abordagem das arboviroses durante a consulta de rotina do pré-natal de baixo risco; e

IV - capacitar os profissionais de saúde, como instrumentos de propagação do conhecimento a respeito das arboviroses e
seus riscos para o binômio materno-infantil.

Art. 3º Para a implantação e efetivação da Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional serão
adotadas as seguintes medidas pelos hospitais, maternidades, clínicas, unidades de pronto atendimento e demais estabelecimentos
públicos e privados de saúde:

I - inclusão, nos programas pré-natais, de esclarecimentos às gestantes sobre os riscos, profilaxia e demais informações
sobre o mosquito transmissor, Aedes Aegypti , e as arboviroses por ele transmitidas (Dengue, Febre Chicungunha e Zika); e

II - divulgação, entre os profissionais de saúde, da publicação Dengue: Diagnóstico e Manejo Clínico, do Ministério da Saúde,
e do Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia e/ou Alteração do Sistema Nervoso Central (SNC), do Ministério
da Saúde.

Parágrafo único. Fica facultado aos hospitais, maternidades, clínicas, unidades de pronto atendimento e demais
estabelecimentos públicos e privados de saúde estabelecerem medidas complementares, desde que em conformidade com os objetivos
da Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional.

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, quando pessoa jurídica de direito privado, sem prejuízo
de outras sanções de natureza administrativa, civil ou penal cabíveis, às seguintes penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação de infração; e

II - multa, a partir da segunda atuação de infração, a ser fixada entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerados o porte do empreendimento e as circunstâncias da infração.

§1º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será aplicado em dobro.

§2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista neste artigo serão atualizados, anualmente, de acordo com
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação federal que venha a substituí-lo.

Art. 5º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas instituições públicas ensejará a responsabilização administrativa
de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva
aplicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Trata-se de Projeto de Lei que institui a Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional.

A referida política tem por finalidade reduzir a transmissão, pelo Aedes Aegypti, das arboviroses (Dengue, Febre Chicungunha
e Zika), tendo em vista que o adoecimento da gestante pode ocasionar sérios riscos à sua saúde e ao desenvolvimento do feto.

Entre os objetivos da aludida política, encontram-se: (i) conscientizar as gestantes sobre as medidas de prevenção ao
contágio de arboviroses (Dengue, Febre Chicungunha e Zika); (ii) informar as gestantes sobre os riscos da doença para a saúde do
binômio materno-infantil e de repercussões como a microcefalia, síndrome de Guillain Barré e outros agravos; (iii) fortalecer a
abordagem das arboviroses durante a consulta de rotina do pré-natal de baixo risco; e (iv) capacitar os profissionais de saúde, como
instrumentos de propagação do conhecimento a respeito das arboviroses e seus riscos para o binômio materno-infantil.

A medida ora proposta também sugere a adoção de medidas complementares a serem adotadas pelos estabelecimentos
públicos e privados de saúde, desde que em conformidade com os referidos objetivos da Política Estadual de Prevenção às Arboviroses
durante o período gestacional. Com isso, busca-se fortalecer o cuidado e a inovação, em bases científicas, de medidas que possam
colaborar com a prevenção das arboviroses.

A proposição encontra-se em conformidade com a competência administrativa comum (art. 23, II, CF/88) e legislativa
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, CF/88) para proteção e defesa da saúde.

Em complemento, a presente proposição não versa sobre a criação, reestruturação ou extinção de órgãos ou entidades da
Administração Pública, enquadrando-se dentro do plexo de atribuições pré-existentes do Poder Executivo. A medida tampouco incorrer
em aumento de despesa, em modo que pudesse caracterizar afronta à iniciativa legislativa do Governador do Estado (art. 19, §1º, II e
VI, CE-PE/89).

Diante do exposto, solicita-se a colaboração de todos os Nobres Pares da Casa Joaquim Nabuco para aprovação da presente
proposição legislativa, dada a sua relevância e interesse público.

Sala das Reuniões, em 17 de Novembro de 2020.

Gustavo Gouveia
Deputado

Às 1ª, 3ª, 7ª, 9ª, 12ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001677/2020

Altera a Lei nº 12.387, de 17 de junho de 2003,
que dispõe sobre a divulgação de informações
sobre a execução de obras públicas de
construção, reforma e ampliação de prédios e
espaços públicos no âmbito do Estado de
Pernambuco, originada de Projeto de autoria da
Deputada Teresa Leitão, a fim de incluir no rol de
documentos de divulgação obrigatória a
composição analítica do percentual dos Benefícios
e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos
Sociais - ES.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 12.387, de 17 de junho de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º .............................................................................................................
..........................................................................................................................

§ 2º ....................................................................................................................

I - cópia digital, com suas alterações posteriores, dos instrumentos de contrato, parceria, convênios ou qualquer outro
acordo para transferência de recursos, bem como da composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem; (NR)
......................................................................................................................”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

A alteração na Lei Estadual nº 12.387, de 17 de junho de 2003 - que dispõe sobre a divulgação de informações sobre a
execução de obras públicas de construção, reforma e ampliação de prédios e espaços públicos no âmbito do Estado de Pernambuco,
ora proposta, tem a finalidade de incluir mais um documento de divulgação obrigatória: a composição analítica do percentual dos
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem.

Vale ressaltar que alguns normativos estaduais já preveem a composição do BDI como item obrigatório do edital. Exemplo
disso está no Decreto Estadual nº 39.471, de 5 de junho de 2013, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Estado de
Pernambuco, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Portanto, a composição do BDI e dos ESs, por já constarem dos editais de obras públicas, podem ser facilmente
disponibilizados para consulta pública, auxiliando na fiscalização da sociedade sobre as obras públicas.

Por fim, quanto à questão da constitucionalidade da presente proposta, vale ressaltar que a lei objeto de alteração é
proveniente de iniciativa parlamentar, e já foi alterada duas vezes também por leis de iniciativa parlamentar (Lei Ordinária nº 17.078/2020
e Lei Ordinária nº 16.174/2017).

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares da Casa Joaquim Nabuco para a aprovação do
presente Projeto de Lei Ordinária.

Sala das Reuniões, em 19 de Outubro de 2020.

Gustavo Gouveia
Deputado

Às 1ª, 2ª, 3ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001678/2020

Altera a Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de
2011, que institui regras para a realização dos
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concursos públicos destinados a selecionar
candidatos ao ingresso nos cargos e empregos
públicos da Administração Direta, Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista do Estado de Pernambuco,
originada de projeto de lei de autoria do Deputado
Ricardo Costa, a fim de estabelecer regras de
proteção a candidatas gestantes e lactantes.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 23-C. Fica proibido o tratamento discriminatório a candidatas gestantes nos concursos públicos de provas ou de
provas e títulos.” (AC)

“Art. 23-D. Fica assegurado às candidatas lactantes o direito de amamentar seus filhos durante a realização de provas
ou avaliações, mediante prévia solicitação ao órgão ou entidade responsável pela organização do concurso público.
(AC)

§ 1º Terá o direito previsto no caput a candidata cujo filho tiver até 6 (seis) meses de idade no dia da realização da prova
ou avaliação. (AC)

§ 2º A prova da idade da criança será feita mediante declaração no ato de inscrição para o concurso e apresentação da
respectiva certidão de nascimento durante sua realização. (AC)

§ 3º Deferida a solicitação de que trata o caput , a candidata deverá, no dia da prova ou avaliação, indicar um
acompanhante que será responsável pela guarda da criança durante o período necessário. (AC)

§ 4º O acompanhante terá acesso ao local das provas até o horário estabelecido para fechamento dos portões e ficará
com a criança em sala reservada para essa finalidade, próxima ao local de aplicação das provas. (AC)

§ 5º Sempre que necessário, a candidata lactante terá o direito de proceder à amamentação pelo período de até 30
(trinta) minutos, por filho. (AC)

§ 6º Durante o período de amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal do sexo feminino. (AC)

§ 7º O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual período. (AC)

§ 8º O direito à amamentação deverá ser expresso no edital do concurso, estabelecendo-se prazo para que a candidata
lactante manifeste seu interesse em exercê-lo.” (AC)

“Art. 25-D. ............................................................................

§ 1º A candidata gestante não será eliminada ou excluída da prova de avaliação física unicamente por motivo de
gravidez. (AC)

§ 2º A candidata que desejar a remarcação da prova de avaliação física deverá comprovar o estado de gravidez por
meio de da apresentação de atestado ou declaração de profissional médico ou clínica competente. (AC)

§ 3º Em caso de solicitação de remarcação, a prova de avaliação física será realizada em data a ser designada pelo
órgão ou entidade responsável pela organização do concurso público, com prazo não inferior a 120 (cento e vinte) dias
e não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data do término da gravidez. (AC)

§ 4º Sem prejuízo das sanções cíveis ou criminais cabíveis, a comprovação da falsidade do estado de gravidez sujeitará
a candidata: (AC)

I - à eliminação do concurso público; (AC)

II - ao ressarcimento de todas as despesas havidas com a realização do exame de aptidão física remarcado pelo órgão
ou entidade responsável pela organização do concurso público; e (AC)

III - à anulação do ato de provimento, se já empossada ou em exercício.”. (AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Trata-se de projeto de lei que altera a Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de 2011, que institui regras para a realização dos
concursos públicos destinados a selecionar candidatos ao ingresso nos cargos e empregos públicos da Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado de Pernambuco, a fim de estabelecer regras
de proteção a candidatas gestantes e lactantes.

Em síntese, a proposição pretende instituir regras que evitem qualquer tratamento discriminatório no que tange à participação
de candidatas gestantes e lactantes em concursos públicos realizados pela Administração Pública do Estado de Pernambuco. Com
efeito, é notória a situação de vulnerabilidade de mulheres grávidas e lactantes em razão das limitações físicas decorrentes da gestação
e dos cuidados que devem ser deferidos à criança recém-nascida.

Nesse contexto, medida coaduna-se com os preceitos consagrados na Constituição Federal, notadamente com o direito à
isonomia e a proteção à maternidade (arts. 5°, caput , 6º, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal). Logo, justifica-se a previsão legal
de critérios protetivos a candidatas gestantes e lactantes que almejam vaga nos processos seletivos públicos.

Mais especificamente, em relação à lactante, busca-se disciplinar o direito à amamentação do filho com até 6 (seis) meses
de idade durante a realização das provas e avaliações, como forma de resguardar a bem-estar da criança e a tranquilidade da própria
mãe.

Por outro lado, em relação à gestante, o projeto de lei atenta especialmente para as provas de avaliação física, quando, não
raras vezes, a mulher se vê tolhida de concorrer em igualdade de condições. Assim, com fundamento na jurisprudência recente do
Supremo Tribunal Federal, reconhece-se o direito à remarcação da prova de avaliação física de candidata que esteja grávida à época
de sua realização, independentemente da previsão expressa no edital do concurso público (nesse sentido: RE nº 1.058.333/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação).

Por fim, cumpre destacar que o exercício da competência legislativa na esfera estadual tem amparo no art. 25, § 1º, da
Constituição Federal. Além disso, não existe impedimento à iniciativa parlamentar, uma vez que a hipótese não se enquadra nas regras
de deflagração do processo legislativo pelo Governador do Estado (art. 19, § 1º, da Constituição Estadual).

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares da Assembleia Legislativa para aprovação do presente
Projeto de Lei.

Sala das Reuniões, em 26 de Agosto de 2019.

Gustavo Gouveia
Deputado

Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 14ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001679/2020

Altera a Lei nº 14.762, de 31 de agosto de 2012,
que Institui a Política Estadual de Mobilidade por
Bicicletas, no âmbito do Estado de Pernambuco, e
dá outras providências, a fim de incluir diretrizes
para implementação de ciclovias em estradas, e
dá outras providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 14.762, de 31 de agosto de 2012, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e modificações:

“Art. 2° ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................

VI - introduzir critérios de planejamento para implantação de ciclovias e/ou ciclofaixas em rodovias estaduais
pavimentadas; (AC)

VII - compatibilizar e promover a integração com o sistema de transportes intermunicipal; (AC)

VIII - facilitar a circulação nos espaços e áreas adjacentes ou circundantes às rodovias estaduais pavimentadas; (AC)

IX - conscientizar a população através de campanhas educativas sobre o uso conjunto e a circulação por trechos de
rodovias estaduais pavimentadas de tráfego compartilhado; (AC)

X - promover a integração e a conectividade da bicicleta com o sistema intermodal de transportes do Estado e
municípios; (AC)

XI - definir e implantar medidas visando a segurança dos pedestres, usuários em geral, bem como os de veículos de
propulsão humana nas rodovias estaduais pavimentadas; (AC)

XII - prevalência de soluções cicloviárias harmônicas com desenvolvimento
urbano sustentável e com os demais dispositivos legais pertinentes a mobilidade viária; (AC)

XIII - transparência e mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos; (AC)

XIV - promoção contínua de esforços para convivência segura entre pedestres, ciclistas e modais de transporte
motorizado; (AC)

XV - mapeamento das rotas de ciclismo rurais, visando o fomento da cultura da bicicleta.” (AC)

“Art. 5º-A. A partir da regulamentação desta Lei, os projetos de construção de estradas estaduais deverão incluir, quando
possível, a criação de ciclovias: (AC)

I - em trechos conurbados; (AC)

II - em trechos rurais, para servir de acesso a instalações industriais, comerciais ou institucionais. (AC)

Art. 5°-B. Todos os projetos de obras públicas de transposição de obstáculos, naturais ou artificiais deverão priorizar a
inclusão, quando possível, de ciclovia ou ciclofaixa. (AC)

Parágrafo único. Constituem obstáculos, dentre outros, rios, lagos, ferrovias e acessos a estradas secundárias ou
vicinais. (AC)

Art. 5º-C. A passagem de ciclistas e pedestres pelos postos de pedágio deverá ter área própria e de circulação segura.
(AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Atualmente as ciclovias em estradas já é uma realidade em alguns países e em alguns estados brasileiros, por ser um
meio de transporte muito usado, e esta prática também deve ser adotada em Pernambuco. A presente proposição modifica o
disposto na Lei nº 14.762, de 31 de agosto de 2012, Lei esta que Institui a Política Estadual de Mobilidade por Bicicletas, no
âmbito do Estado de Pernambuco. Trocando em miúdos, enriquece a legislação aprovada por esta Casa Legislativa, que
estabelece princípios, objetivos e diretrizes próprias, para a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana, atendendo ao
disposto na Lei Federal nº 12.587/2012.

Temos como objetivo principal disciplinar a implementação de infraestrutura para o transito de veículos de propulsão humana
nas estradas estaduais, sendo o propósito tornar mais humana nossas rodovias estaduais com a inclusão de ciclovias nos futuros
projetos rodoviários, bem como nos projetos em fase de andamento, o que dará, sem dúvida alguma, aos ciclistas, aos motoristas e aos
pedestres, uma maior segurança.

A legislação estadual aditada promove a integração dos modais de transporte e a melhoria dos sistemas de acessibilidade e
mobilidade dos cidadãos. Dentre as diretrizes já estabelecidas para a efetivação da Política Estadual de Mobilidade por biscicletas,
destacam-se: - estimular o uso seguro da bicicleta, como meio de transporte preferencial a ser utilizado nas atividades do cotidiano, tais
como trabalho, escola e lazer; - proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, em áreas apropriadas; reduzir a
circulação de veículos nas ruas das cidades, diminuindo, por consequência, a emissão de ruídos sonoros, gases poluentes e
congestionamentos nas vias públicas; melhorar a qualidade de vida da população, estimulando e promovendo a realização de atividades
ecológicas, esportivas, turísticas e de lazer com bicicleta; estimular e apoiar a cooperação entre cidades do Estado de Pernambuco,
para a junção de rotas intermunicipais seguras para o deslocamento cicloviário voltado, sobremaneira ao deslocamento pendular
incluindo casa, trabalho e escola; ao turismo e ao lazer.

O art. 4º da citada Lei nos dá respaldo para a presente propositura, pois estabelece que “A implementação da Política
Estadual de Mobilidade por Bicicleta poderá envolver os demais órgãos do Poder Executivo Estadual e outros Poderes do próprio
Estado, da União e Municípios, além de ciclistas, representantes da sociedade civil organizada, e profissionais especializados em
políticas de desenvolvimento urbano”, estando esta Casa inclusa em tal atribuição delegada pelo próprio Poder Executivo. Ademais, do
ponto de vista formal orgânico a proposição versa sobre matéria essencialmente de interesse do próprio Estado-Membro, de forma que
não caberia a outro ente senão ao próprio Estado de Pernambuco legislar sobre a matéria.

Outro aspecto a salientar é a importância da bicicleta para a saúde humana e ambiental, pois este meio de locomoção, além
de ser um instrumento de lazer, é sabidamente uma excelente maneira de se manter a forma física e de não poluir o meio ambiente.
Por outro lado, a bicicleta apresenta-se como uma alternativa de transporte extremamente econômica para o trabalhador, que hoje em
dia, em muitos casos, não tem condições de pagar nem o transporte coletivo. Cabe ao Poder Executivo, incentivar esse extraordinário
meio de transporte, através da implantação de ciclovias.

Para aprovação desta relevante inclusão na Política Estadual de Mobilidade por Bicicletas, no âmbito do Estado de
Pernambuco, peço apoio aos meus Nobres Pares.

Sala das Reuniões, em 25 de Junho de 2020.

Romero Sales Filho
Deputado

Às 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 12ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001680/2020

Obriga os estabelecimentos de saúde no âmbito
do Estado de Pernambuco a disponibilizar campo
específico para a indicação da identidade de
gênero e orientação sexual do usuário nas fichas
ou formulários utilizados em sistemas de
informações. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º Os estabelecimentos de saúde públicos e privados do Estado de Pernambuco ficam obrigados a disponibilizar campo
específico para a indicação da identidade de gênero e orientação sexual do usuário nas fichas ou formulários utilizados em sistemas de
informações.
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§ 1º Para fins desta Lei, entende-se por:

I - estabelecimentos de saúde: os hospitais, prontos-socorros, clínicas, consultórios, postos de saúde e estabelecimentos
similares;

II - identidade de gênero: a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as
representações de masculinidade e feminilidade, e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o
sexo atribuído no nascimento; e

III - orientação sexual: a dimensão da identidade atribuída a uma pessoa em função de seus desejos sexuais e românticos
em relação a outras pessoas do mesmo gênero, de gênero diferente ou de ambos os gêneros, ou a uma pessoa que não se interessa
sexualmente ou de forma afetiva por nenhum gênero.

§ 2º O preenchimento do campo específico de que trata o caput será facultativo e respeitará o critério de autodeclaração do usuário.

Art. 2º Nos casos de ausência de interesse do usuário em fornecer as informações, de crianças, de óbitos ou diante de
situações em que o usuário estiver impossibilitado de se manifestar, o campo da ficha ou formulário permanecerá em branco ou constará
como “não informado”.

Art. 3º As informações relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual do usuário do estabelecimento de saúde
constituem dados pessoais sensíveis e deverão ser protegidas na forma da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, quando estabelecimento de direito privado, às seguintes
penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e,

II - multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo único. A multa prevista no inciso II será fixada entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a depender do porte do empreendimento e das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo.

Art. 5º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelos estabelecimentos públicos ensejará a responsabilização
administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva
aplicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.

Justificativa

Trata-se de Projeto de Lei que obriga os estabelecimentos de saúde no âmbito do Estado de Pernambuco a disponibilizarem
campo específico para a indicação da identidade de gênero e orientação sexual do usuário nas fichas ou formulários utilizados em
sistemas de informações.

Basicamente, a medida ora proposta tem por finalidade a obtenção de informações precisas acerca dos usuários do sistema
de saúde de Pernambuco e, com base em tais elementos, permitir ao Poder Público a formulação de políticas públicas mais eficazes
em favor de grupos vulneráveis. 

Ressalta-se que a proposição adotou o modelo de autodeclaração, de modo que partirá do próprio usuário, se entender
pertinente, expressar sua orientação sexual ou identidade de gênero, evitando-se, assim, eventuais constrangimentos ou mesmo a
ingerência na atividade de profissionais de saúde.

Do ponto de vista material, a proposição guarda correspondência com a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
Constituição Federal) e com o objetivo fundamental do Estado brasileiro, em todos os níveis (federal, estadual ou municipal), de
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV,
da Constituição Federal).

Por fim, cumpre esclarecer que a matéria constante neste Projeto de Lei tem amparo na competência legislativa dos estados-
membros para dispor sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da Constituição Federal). Além disso, ainda que vincule
estabelecimentos públicos, não se trata de matéria sujeita à iniciativa do Governador do Estado (art. 19, § 1º, da Constituição Federal
de 1988), tanto que a viabilidade da iniciativa parlamentar foi reconhecida por esta Casa ao aprovar a proposição semelhante que deu
origem à Lei nº 17.024, de 13 de agosto de 2020.

Diante do exposto, solicita-se o valoroso apoio dos (as) Nobres Parlamentares da Assembleia Legislativa para a aprovação
do presente Projeto de Lei.

Sala das Reuniões, em 18 de Novembro de 2020.

Juntas
Deputada

Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 12ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001681/2020

Disciplina o uso dos elevadores nos edifícios
públicos e privados, no âmbito do Estado de
Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º Fica vedada qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, profissão, idade,
deficiência e doença não contagiosa no acesso aos elevadores dos edifícios públicos ou privados, comerciais e residenciais, situados
no Estado de Pernambuco.

Parágrafo Único. Os responsáveis legais pela administração dos edifícios a que se refere o caput deste artigo ficam
autorizados a regulamentar o acesso a esses imóveis, assim como a circulação dentro deles e o uso de suas áreas comuns e abertas
ao uso público, através de regras gerais e impessoais não discriminatórias.

Art. 2º O uso do elevador social fica restrito ao transporte das pessoas que utilizam as dependências dos edifícios, devendo
ser utilizado o elevador de serviço quando houver o transporte de cargas, compras ou animais.

Art. 3º Os edifícios referidos no art. 1º desta Lei ficam obrigados a afixar cartaz ou placa informativa sobre a vedação de
discriminação para acesso e uso de elevadores.

Parágrafo único. O cartaz ou placa deverá ser afixado em local de fácil visualização, com caracteres em negrito, contendo os
seguintes dizeres:

“É vedada, sob pena de multa, qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social,
profissão, idade, deficiência e doença não contagiosa no acesso aos elevadores deste edifício. Lei Estadual nº _______.”

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, quando pessoa jurídica de direito privado, às seguintes
penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e

II - multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a depender do porte do empreendimento ou condomínio e das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei pelas instituições públicas ensejará a responsabilização administrativa de
seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva
aplicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

O presente projeto de lei visa assegurar a todos os cidadãos e cidadãs o uso dos elevadores em edifícios públicos e privados
sem que possam sofrer qualquer tipo de discriminação em razão de sua cor, raça, idade, condição social, profissão, deficiência ou
doença não contagiosa.

Infelizmente, ainda é muito comum a ocorrência de atitudes preconceituosas e discriminatórias quando do uso dos elevadores
sociais em condomínios residenciais ou empresariais. Alguns condomínios chegam a exigir que as empregadas domésticas e os
trabalhadores prestadores de serviço usem apenas o elevador de serviço. Fato que representa uma prática gritantemente discriminatória
e que segrega as pessoas em razão de sua profissão ou classe social.

Diante desse cenário, percebe-se que já foi editada legislação federal que define como crime atos resultantes de preconceito
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Dentre os atos, pode-se citar o previsto no art. 11, da Lei Federal nº 7.716, de 5 de
janeiro de 1989: “ Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso
aos mesmos - Pena: reclusão de um a três anos .”

Entretanto, referida norma não abrange outros preconceitos que envolvam classe social, idade, profissão, deficiência ou
doença não contagiosa.

Desse modo, a presente lei visa suprir tal lacuna legislativa e garantir que todos os cidadãos poderão fazer uso do elevador
social dos edifícios em geral sem que possam sofrer qualquer espécie de discriminação. Garante-se, assim, o direito à igualdade e à
dignidade da pessoa humana previstos na Constituição Federal.

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa.

Sala das Reuniões, em 18 de Novembro de 2020.

Juntas
Deputada

Às 1ª, 3ª, 11ª, 12ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001682/2020

Declara Quinca Pedro como Patrono das Pegas
de Boi no Mato do Estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º Fica Quinca Pedro declarado como Patrono das Pegas de Boi no Mato do Estado de Pernambuco.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após a sua publicação.

Justificativa

Joaquim Antônio dos Santos – Quinca Pedro, o mais destemido, habilidoso, lendário e apaixonado vaqueiro da Ribeirinha do
Riacho do Navio, nasceu aos quatro dias do mês de abril do ano de um mil novecentos e dez, na Fazenda Urubu, 2° Distrito de Floresta.
O 4° filho do casal Antônio Pedro dos Santos (então comissário de Nazaré do Pico e do 2º Distrito de Floresta) e Feliciana Maria dos
Santos, cresceu junto a 9 irmãos. 

O ilustre Quinca Pedro casou-se duas vezes. Em seu primeiro matrimônio, ocorrido no dia 12 de novembro de 1933, aos 23
anos, envolto pelo encantamento da paixão, casou-se com uma jovem de nome de Feliciana Maria da Conceição, filha do casal
Raimundo Barbosa e Maria Emília Feliciana dos Santos, da Faz. Poço do Negro, localizada na antiga Carqueja, atual Nazaré do Pico,
4º Distrito de Floresta. Desta primeira união, nasceram três filhos. O enlace nupcial entre Quinca Pedro e Feliciana Maria durou dez
anos. Foram anos de um convívio muito feliz, interrompido prematuramente pelo falecimento da prendada esposa.

Mais tarde, aos dezesseis dias do mês de 24 outubro de 1943, aos 33 anos de idade, Quinca Pedro apaixonava-se outra vez.
Escolhera uma também prendada jovem da região do Urubu e, pela segunda vez, contraiu núpcias com Margarida Jesus dos Santos,
filha do casal Juvêncio Gonzaga e Mãe Preta – parteira da região navieira e “mãe de pegação” de inúmeras pessoas do 2º Distrito de
Floresta. Não muito diferente de sua 1ª união conjugal, junto a Margarida Quinca Pedro teve mais quatro filhos.

Ainda em 1924, aos 14 anos de idade, Quinca Pedro iniciou com muita coragem e destemor a saga do maior vaqueiro da
Ribeira do Riacho do Navio. A partir de então, a caatinga recebia o mais valente, aventureiro, destemido e habilidoso vaqueiro. O campo
e o gado não seriam mais os mesmos. Os segredos da caatinga teriam poucos dias de sucesso e de mistério. Em pouco, Quinca Pedro
é que daria a lição ao gado, ao cavalo e a caatinga. Tudo estava determinado: a roupa de couro seria o terno e o sertão, em tempo de
inverno, seria o paraíso.

Dentre as mais intrigantes histórias, ao lado de vários colegas e compadres do campo, Quinca Pedro marcou seu legado na
linha do tempo pernambucana. A candura de Quinca Pedro, seu sorriso largo, a cor prateada dos seus cabelos e barba, os traços
definidos no rosto, as profundas rugas marcadas pelo tempo, a pele morena queimada por longos anos de sol sertanejo, sua voz e
gestos, a cortesia e os bons tratos, as histórias e o grito de aboio alcançam a alma e a emoção de qualquer criança e disciplina o mais
enfurecido dos homens. É desejo dos letrados e daqueles que aprenderam com a vida; conhecer e se demorar em companhia de Quinca
Pedro, e o que é melhor, gozar de sua amizade e confiança.

A primeira festa de Pega de Boi no Mato quem fez foi Quinca Pedro, em 1959. Na época, dizia-se “reunir vaqueiros”, com o
intuito de escutar toadas, dançar forró pé-de-serra, comer churrasco de boi e correr no campo procurando o boi brabo, que constitui a
competição e premiação da festa. Sendo a captura do boi brabo e solto na caatinga, um dos atrativos da Festa de Gado, na Faz. Urubu
boi famoso foi o que não faltou. Por lá, existiram os bois mais brabos que se tem notícia e que renderam várias edições de festa, até
as suas respectivas capturas. Nesse sentido, dentre idas e voltas, a tradição das Pegas de Boi no Mato foi se fortalecendo e se
espalhando por todo o sertão nordestino. 

Em tais festas, os terreiros ficam cheios de vaqueiros, cavalos, visitantes, carros boiadeiros e de passeio. Gado em
expressiva quantidade é abatido, para que durante o período da festa – dois dias e duas noites - o churrasco seja farto e saboroso. O
forró é animado por sanfoneiros, forrozeiros e aboiadores. A festa é constituída por muitas atrações, sendo que nenhuma outra se
compara à presença de Quinca Pedro. Vaqueiros novos e velhos querem ouvir a saga do patriarca da Faz. Urubu. Homem de muita fé,
Quinca Pedro faz questão de mandar celebrar a missa campal, que acontece momentos antes de os vaqueiros saírem para o campo.
Logo após, acontece à chamada dos vaqueiros que saem em busca do prêmio da festa: o boi solto e bravo que está no mato, sentido-
se acuado, se esconde e se encanta travando-se um verdadeiro combate entre o vaqueiro e o boi. 

Dentre várias oportunidades, Quinca Pedro foi homenageado em manifestações culturais do homem do campo e do couro.
Transmitindo honra por tal fato, o chamado Herói da Caatinga, entre o orgulho e a satisfação, confessava que valia a pena ter escolhido
essa vida dura do campo, vida de gado. O saudoso Quinca Pedro sempre participou com muita devoção e concentração das missas da
Faz. Urubu, constituindo-se em exemplo de fé e piedade cristã, fazendo questão de transmiti-las para os vaqueiros e para os demais
presentes.

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dois, Quinca Pedro é tomado por grande dor e sofrimento, ficando viúvo,
outra vez. Há muito que sua Margarida estava adoentada. Aos 90 anos de idade, a resistência comprometida, fratura pela segunda vez
uma das pernas. Levada para a cidade de Arcoverde, recebeu toda a assistência possível e, mesmo assim, não resistiu.

Pouco tempo depois do falecimento de sua querida esposa, Quinca Pedro adoeceu nos primeiros dias do mês de janeiro de
2003, sofrendo de uma depressão profunda e outras complicações. Apesar das histórias e lembranças, apesar da presença em sua
terra, definhava sensivelmente, vindo a falecer nas primeiras horas da madrugada do dia 15 de janeiro.

No entanto, Quinca Pedro deixava gravada na memória e na caatinga a sua história. Foi sepultado com honrarias e belas
homenagens, permanecendo vivo nos corações de seus admiradores e na cultura do sertão pernambucano. Ao partir para o plano
espiritual, alegrou-se o Céu em festa, pois recebia a majestade dos macambirais, Quinca Pedro – o Herói da Caatinga.
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Nosso pleito se fundamenta na necessidade de reconhecer e homenagear um bravo pernambucano e sertanejo, que honrou

a cultura sertaneja até o fim de seus dias. Joaquim Antônio dos Santos – Quinca Pedro, foi o pioneiro e criador dos eventos de Pega
de Boi no Mato, que hoje são pertences enraizados da cultura nordestina. Tais eventos se difundiram sertão afora, gerando empregos
e renda, alegrando um povo guerreiro, fazendo ecoar na história o nome do bravo vaqueiro, Quinca Pedro, o melhor de todos os tempos.
Ao longo de sua vida, revestiu-se em humildade, sabedoria, carinho e afeto para com os seus, desbravando a caatinga e confrontando
a seca com imensa competência e reconhecimento, tornando-se uma referência de coragem e caráter no sertão do Estado. Dessa
forma, nada mais justo que declarar o saudoso Quinca Pedro como o Patrono das Pegas de Boi no Mato do Estado de Pernambuco,
honrando e eternizando seu legado na história pernambucana. 

Ante o exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Casa Legislativa.

Sala das Reuniões, em 19 de Novembro de 2020.

Fabrizio Ferraz
Deputado

Às 1ª, 3ª, 5ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001683/2020

Altera a Lei nº 13.857, de 26 de agosto de 2009,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva e
adaptação de lugares para pessoas com
deficiência física ou mobilidade reduzida,
originada de projeto de lei de autoria do Deputado
Airinho de Sá Carvalho, a fim de oferecer ampla
acessibilidade às pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 13.857, de 26 de agosto de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º ............................................................
........................................................................

§ 3º O disposto nesta Lei não afasta a aplicação do disposto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e demais normas de proteção e defesa das pessoas com deficiência, notadamente a Lei da
Acessibilidade (Lei Federal no 10.098, de 19 de dezembro de 2000), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal
no 13.146, de 6 de julho de 2015) e a Política Estadual da Pessoa com Deficiência (Lei Estadual no 14.789, de 1o de
outubro de 2012). (AC)

§ 4º Será permitido, sem custo adicional, o acesso do acompanhante da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. (AC)

§ 5º O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas, ainda
que sejam necessárias adaptações na estrutura do teatro, da sala de cinema, do espaço de cultura, da casa de espetáculo
e do show artístico, ou a contratação de intérpretes ou guias para assegurar a acessibilidade prevista nesta Lei. (AC)

§ 6º Os responsáveis pelos teatros, salas de cinema, espaços de cultura, casas de espetáculos e shows artísticos no
Estado de Pernambuco deverão fixar, em local de fácil visualização, de preferência na entrada, cartaz com o tamanho
padrão mínimo de 29,7 cm (vinte e nove centímetros e sete milímetros) de altura por 42,0 cm (quarenta e dois
centímetros) de largura (Folha A3), com caracteres em negrito, contendo a seguinte informação: (AC)

“ESTE EVENTO FOI PLANEJADO PARA RECEBER PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA.
PROCURE NOSSA PRODUÇÃO CASO PRECISE DE AJUDA OU INFORMAÇÕES.”. (AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação.

Justificativa

A presente proposição assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida plena acessibilidade aos shows e
eventos realizados no âmbito do Estado de Pernambuco.

Destaque-se que a matéria mostra-se plena e materialmente compatível com o corpo constitucional, notadamente com o
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e com os princípios estabelecidos na Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, mais conhecida por Convenção de Nova Iorque, tratado internacional com força constitucional,
vez que aprovado segundo o rito previsto no art. 5º, §2º, CF/88.

As Leis Federais nº 10.098/2000 (Lei da Acessibilidade) e nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
estabeleceram normas gerais de acessibilidade, com superação de barreiras (inclusive arquitetônicas e de mobiliário urbano), que
impeçam o gozo, a fruição e o exercício dos direitos da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Esta legislação, no entanto, como norma geral por excelência, não desce a pormenores quanto aos espaços a serem
especificadamente destinado às pessoas com deficiência em eventos, shows ou equivalentes, limitando-se a afirmar que a
acessibilidade deve ser garantida em quaisquer espaços de acesso ao público.

Nesse âmbito, é incontroverso que a competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção e integração social
das pessoas portadoras de deficiência não afasta a competência dos Estados-membros.

Em outras palavras, é lícito à lei estadual legislar sobre assunto da competência concorrente, desde que, no exercício de tal
atividade, o Estado-membro venha a acrescentar, de maneira constitucional, legal e jurídica, disposições complementares a par das
normas gerais já existentes. É a denominada competência suplementar-complementar dos Estados-membros.

Desse modo, verifica-se lacuna esta a ser suplementada por parte dos Estados-membros, de modo a dar maior efetividade
aos princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos na legislação federal, notadamente o princípio da acessibilidade (art. 3º, f da
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência).

Constata-se que a Política Estadual da Pessoa com Deficiência (Lei nº 14.789/2012) igualmente estipula plena acessibilidade
às pessoas com deficiência nos espaços públicos ou privados de acesso público, o que inclui shows e eventos.

Dessa forma, em tese, já estariam tais locais obrigados a dispor de toda infraestrutura necessária para que as pessoas com
deficiência possam, assim como os demais indivíduos, usufruir de eventos de lazer com segurança, conforto e visibilidade.

Na realidade dos fatos, como a obrigação prevista na Política Estadual da Pessoa com Deficiência se dá de forma genérica,
muitos shows e eventos realizados no Estado de Pernambuco não dispõem da infraestrutura mínima de acesso e permanência das
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A presente proposição, portanto, vem justamente estabelecer normas mínimas a serem observadas nos shows e eventos
realizados em nosso Estado.

Não se trata de criar privilégios em favor das pessoas com deficiência, mas sim a garantir o seu pleno acesso a tais bens
jurídicos, em igualdade de condições com os demais, decorrência de típica manifestação da isonomia material.

Em última análise, trata-se de um projeto para trazer mais dignidade, lazer e cultura às pessoas com deficiência ou mobilidade
no âmbito do Estado de Pernambuco.

Diante do exposto, solicito o apoio dos Nobres Pares da Casa Joaquim Nabuco para a aprovação do presente projeto de Lei.

Sala das Reuniões, em 19 de Novembro de 2020.

Gustavo Gouveia
Deputado

Às 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 9ª, 11ª, 12ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001684/2020

Altera a Lei nº 13.462, de 9 de junho de 2008, que
dispõe sobre critérios para a contratação de
empresas para execução de serviços terceirizados
com a Administração Pública do Estado, e dá
outras providências, a fim de incluir a prioridade de
contratação de mão-de-obra egressa de
programas de geração de emprego, renda,
qualificação técnica e profissional para mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar com
dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 13.462, de 9 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º As empresas prestadoras de serviços terceirizados, contratadas por órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual,
deverão utilizar, preferencialmente, mão-de-obra egressa dos cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Governo do
Estado de Pernambuco, ou de programas de geração de emprego, renda, qualificação técnica e profissional para mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar com dificuldades de inserção no mercado de trabalho. (NR)

§ 1º A contratação da mão-de-obra referida no caput deste artigo dependerá, em cada caso, de previsão, no instrumento
convocatório da respectiva licitação, do quantitativo de vagas a serem necessariamente preenchidas por profissionais egressos
das Escolas Profissionalizantes Estaduais ou dos programas destinados às vítimas de violência doméstica e familiar. (NR)
........................................................................................................................”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

O presente Projeto de Lei objetiva alterar a Lei nº 13.462, de 9 de junho de 2008, que dispõe sobre critérios para a contratação
de empresas para execução de serviços terceirizados com a Administração Pública do Estado, a fim de incluir entre os grupos prioritários de
contratação para cargos terceirizados as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar com dificuldades de inserção no mercado de
trabalho, que estejam inscritas em programas de geração de emprego, renda, qualificação técnica e profissional do Governo do Estado.

No mérito, a medida promove a empregabilidade e a geração de renda de pessoas que se encontram inseridas no ciclo da
violência contra a mulher, que não encontram condições de inserção própria no mercado de trabalho devido a condição de dependência
psicológica e financeira que estiveram submetidas por anos em relação ao agressor.

No Brasil, de cada quatro mulheres que sofrem violência doméstica, uma não denuncia o agressor porque depende
financeiramente dele, vivendo em moradias custeadas por eles. Transpor essa barreira é uma das maiores dificuldades para elas.

Após deixar o agressor (quando conseguem), essas mulheres necessitam de renda e moradia, porém, muitas sequer
concluíram os estudos e ainda possuem filhos, nem sempre tendo o apoio da família ou amigos.

O relatório do Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos (Cohre), intitulado “ Um Lugar no Mundo ”, aponta que as vítimas
de violência doméstica no Brasil, na Argentina e na Colômbia, costumam permanecer nos lugares onde sofrem maus tratos porque não
têm outra opção de moradia e a dependência econômica aparece como o principal obstáculo para sair da relação abusiva.

Isso ocorre porque muitas mulheres, principalmente as das classes mais humildes, realizam trabalhos em setores informais da
economia ou se dedicam às atividades do lar (podendo fazer ambos), ficando sujeitas à renda do companheiro, não retornando aos estudos.

De acordo com a pesquisa elaborada pela Cohre, boa parte dessas vítimas cuidavam apenas das tarefas do lar: 27% no
Brasil e quase 25% na Argentina e na Colômbia. Muitas relataram que não trabalhavam a pedido dos próprios maridos agressores.

A inserção dessas mulheres no mercado de trabalho formal, que já é tão competitivo e exigente com todas as demais
pessoas, é algo ainda mais moroso e difícil para elas, podendo não ocorrer de forma natural. Cabe ao Estado criar políticas públicas de
enfrentamento à violência de gênero, dando condições a essas vítimas de alcançarem sua autonomia econômico-social.

Portanto, essa medida legislativa ampliará o leque de políticas públicas voltadas às vítimas dessa violência, que sofrem, além
da dor física, pela dependência psicológica e financeira em relação ao agressor – dando a elas a oportunidade de obterem um emprego.

Registramos que o STF já reconheceu que a matéria atinente a licitações e contratos não é privativa do chefe do Poder
Executivo. Nesse sentido, in verbis:

(...) 2. A matéria atinente às licitações e aos contratos administrativos não foi expressamente incluída no rol
submetido à iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (CRFB, art. 61, §1º, II), sendo, portanto,
plenamente suscetível de regramento por lei oriunda de projeto iniciado por qualquer dos membros do Poder
Legislativo.

3. A Lei nº 11.871/2002 do Estado do Rio Grande do Sul não engessou a Administração Pública regional, revelando-se
compatível com o princípio da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º), uma vez que a regra de precedência abstrata
em favor dos softwares livres pode ser afastada sempre que presentes razões tecnicamente justificadas.

4. A Lei nº 11.871/2002 do Estado do Rio Grande do Sul não exclui do universo de possíveis contratantes pelo Poder
Público nenhum sujeito, sendo certo que todo fabricante de programas de computador poderá participar do certame,
independentemente do seu produto, bastando que esteja disposto a celebrar licenciamento amplo desejado pela
Administração.

5. Os postulados constitucionais da eficiência e da economicidade (CRFB, arts. 37, caput e 70, caput) justificam a
iniciativa do legislador estadual em estabelecer a preferência em favor de softwares livres a serem adquiridos pela
Administração Pública.

6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.

(ADI 3059, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
09/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015).

Cumpre trazer às nossas razões o entendimento adotado pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça desta Nobre
Casa Parlamentar, ao analisar a juridicidade do Projeto de Lei nº 876/2020, de autoria do Deputado Estadual Clodoaldo Magalhães
, o qual alterou a mesma Lei, estabelecendo critério de não contratação para cargos terceirizados da administração pública de pessoas
condenadas pela prática de crimes caracterizados como violência doméstica e familiar, entre outros tipos penais. O projeto foi aprovado
pela Nobre Comissão (parecer em anexo).

Por fim, ressaltamos que a competência legislativa para a propositura do presente Projeto de Lei encontra respaldo no art.
19, da Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu conteúdo não
esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao Governador do Estado.

Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução normativa desta iniciativa não implicará
em aumento de despesas para o Poder Público, e nem implicará na criação de novas atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e
entidades da administração pública.

A proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que tange a competência remanescente dos
Estados-membros para legislar sobre matérias que não foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos
Municípios, bem como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados, conforme previsto no §1º
do art. 25 da Constituição Federal.

Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando presente o
interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 16 de Novembro de 2020.

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

Às 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 11ª, 12ª, 14ª comissões.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001685/2020

Estabelece as normas gerais de cooperação
federativa com os consórcios públicos, e dá outras
providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º Esta Lei disciplina as normas gerais para o Estado de Pernambuco e os municípios pernambucanos contratarem
consórcios públicos, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto Federal nº 6.017/2007, para a realização
de objetivos de interesse comum e dá outras providências.

§ 1º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 2005,
para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem
fins econômicos;

II - área de atuação do consórcio público: área correspondente soma dos territórios dos entes da Federação que o
integram;

III - protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se em
contrato de consórcio público;

IV - ratificação: aprovação pelo ente da Federação, mediante lei, do protocolo de intenções ou do ato de retirada do consórcio
público;

V - reserva: ato pelo qual ente da Federação não ratifica, ou condiciona a ratificação, de determinado dispositivo de protocolo
de intenções;

VI - retirada: saída de ente da Federação de consórcio público, por ato formal de sua vontade;

VII - contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros
para a realização das despesas do consórcio público;

VIII - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo
de autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei editada por cada um
deles;

IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços
públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de
serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos;

X - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, organização e orientação de todas as
ações, públicas e privadas, por meio das quais um serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada;

XI - regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço público, incluindo
suas características, padrões de qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua
oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos;

XII - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir a utilização,
efetiva ou potencial, do serviço público;

XIII - prestação de serviço público em regime de gestão associada: execução, por meio de cooperação federativa, de toda e
qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos usuários o acesso a um serviço público com características e padrões de
qualidade determinados pela regulação ou pelo contrato de programa, inclusive quando operada por transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos;

XIV - serviço público: atividade ou comodidade material fruível diretamente pelo usuário, que possa ser remunerado por meio
de taxa ou preço público, inclusive tarifa;

XV - titular de serviço público: ente da Federação a quem compete prover o serviço público, especialmente por meio de
planejamento, regulação, fiscalização e prestação direta ou indireta;

XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da
Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da
prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa;

XVII - termo de parceria: instrumento passível de ser firmado entre consórcio público e entidades qualificadas como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento
e a execução de atividades de interesse público, previstas no art. 3º da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999; e

XVIII - contrato de gestão: instrumento firmado entre a administração pública e autarquia ou fundação qualificada como
Agência Executiva, na forma do art. 51 da Lei Federal nº 9.649, de 27 de maio de 1998, por meio do qual se estabelecem objetivos,
metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a
avaliação do seu cumprimento.

Parágrafo único. A área de atuação do consórcio público mencionada no inciso II do caput deste parágrafo refere-se
exclusivamente aos territórios dos entes da Federação que tenham ratificado por lei o protocolo de intenções.

§ 2º Os consórcios públicos passíveis de auferir a cooperação estadual disciplinada pela presente Lei são aqueles formados
para execução de atividades relacionadas com as seguintes funções, áreas ou setores, conforme os dispositivos da Constituição de
Pernambuco adiante enumerados:

I - competência comum do Estado e dos municípios constantes dos incisos I a XIV do parágrafo único do art. 5º;

II - competência dos municípios referidos nos incisos I a XII, do art. 78;

III - política de desenvolvimento econômico, de que tratam os incisos I a VI do parágrafo único do art. 139;

IV - estabelecimento de diretrizes e normas pertinentes ao desenvolvimento urbano, de que trata as alíneas “a” a “i” do § 2º,
do art. 144;

V - política agrícola e fundiária, nos termos dos incisos I a X, do art. 151;

VI - políticas de saúde pública, consoante disposições dos incisos I a XIII do art. 166;

VII - educação, cultura e desporto, conforme as normas ditadas pelos arts. 176, 177, 178, incisos I a VII e parágrafos, 179,
incisos I a VIII e art. 185;

VIII - cultura, nos termos dos incisos I a XIII do art. 199;

IX - política de proteção ao meio ambiente, como previsto nos arts. 204 a 216;

X - política de proteção do solo, dos recursos minerais e dos recursos hídricos, nos termos dos arts. 217 a 221; e

XI - programas de assistência integral à criança e ao adolescente, como determinado pelo art. 227.

§ 3º Sem prejuízo as disposições do § 2º deste artigo, o Estado de Pernambuco e os consórcio públicos poderão, ainda,
observados os limites constitucionais e legais, admitir como objetivos de atuação aqueles mencionados no art. 3º do Decreto Federal
nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

§ 4º Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema
Único de Saúde – SUS.

§ 5º Aplicam-se aos convênios de cooperação, no que couber, as disposições desta Lei relativas aos consórcios públicos.

Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem,
observados os limites constitucionais e a legislação federal.

§ 1º Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados poderão se consorciar em
relação a todos ou apenas a parcela deles.

§ 2º Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:

I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou
econômicas;

II - nos termos do contrato de consórcio de direito público, ou mediante previsão em contrato de programa, promover
desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada
pelo Poder Público; e

III - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados ou do Estado de
Pernambuco, dispensada a licitação.

§ 2º Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e
outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou,
mediante autorização específica, pelo ente da Federação consorciado.

§ 3º Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos
mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão,
permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor.

Art. 3º O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções.

Art. 4º São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam:

I - a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio;

II - a identificação dos entes da Federação consorciados;

III - a indicação da área de atuação do consórcio;

IV - a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins
econômicos;

V - os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio a representar os entes da Federação
consorciados perante outras esferas de governo;

VI - as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e
modificação dos estatutos do consórcio público;

VII - a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas
deliberações;

VIII - a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente,
deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado;

IX - o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação
por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria;

XI - a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando:

a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público;

b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;

c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços;

d) as condições a que deve obedecer ao contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver também a
prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados;

e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou
revisão; e

XII - o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento
das cláusulas do contrato de consórcio público.

§ 1º O protocolo de intenções deve definir o número de votos de cada ente da Federação consorciado possui na
assembleia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente da Federação.

§ 2º Os entes da Federação consorciados ou os com eles conveniados, ou ainda, o Estado de Pernambuco mediante
convênio, poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada um.

§ 3º Admitir-se-á, à exceção da Assembleia Geral:

I - a participação de representantes da sociedade civil nos órgãos colegiados do consórcio público; e

II - que órgãos colegiados do consórcio público sejam compostos por representantes da sociedade civil ou por
representantes apenas dos entes consorciados diretamente interessados nas matérias de competência de tais órgãos.

§ 4º Os consórcios públicos deverão obedecer ao princípio da publicidade, tornando públicas as decisões que digam
respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de
pessoal, bem como permitindo que qualquer do povo tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos
termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.

§ 5º O mandato do representante legal do consórcio público será fixado em um ou mais exercícios financeiros e cessará
automaticamente no caso de o eleito não mais ocupar a Chefia do Poder Executivo do ente da Federação que representa na
Assembleia Geral, hipótese em que será sucedido por quem preencha essa condição.

§ 6º Salvo previsão em contrário dos estatutos, o representante legal do consórcio público, nos seus impedimentos ou
na vacância, será substituído ou sucedido por aquele que, nas mesmas hipóteses, o substituir ou o suceder na Chefia do Poder
Executivo.

§ 7º É nula a cláusula do protocolo de intenções que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de
ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as
transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos.

§ 8º O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.

§ 9º A publicação do protocolo de intenções poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação indique o local
e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que se poderá obter seu texto integral.

Art. 5º O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.

§ 1º O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos
entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções.

§ 2º A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento
parcial ou condicional.

§ 3º A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da
assembleia geral do consórcio público.

§ 4º É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da Federação que, antes de subscrever o
protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público.

Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
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I - de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo

de intenções; e

II - de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.

§ 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os
municípios consorciados.

§ 2º O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito
público no que concerne à realização de licitação, à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal,
que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de
1943.

§ Fica o Estado de Pernambuco proibido de ratificar o protocolo de intenções e/ou de celebrar quaisquer instrumentos
jurídicos pelo Estado de Pernambuco com aquele consórcio público que não adotar, devidamente comprovado, a CLT para à
admissão de pessoal.

Art. 7º Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio
público.

Art. 8º Os entes da Federação consorciados somente entregarão recursos ao consórcio mediante contrato de rateio.

§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, e seu prazo de vigência não será superior ao
das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em
programas e ações contemplados em plano plurianual.

§ 2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas
genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito.

§ 3º Os entes da Federação consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas
para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

§ 4º Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes da
Federação consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que
possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades
ou projetos atendidos.

§ 5º Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente da Federação consorciado que não
consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por
meio de contrato de rateio.

Art. 9º A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro
aplicáveis às entidades públicas.

Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e
renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.

Art. 10. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio público não responderão pessoalmente pelas
obrigações contraídas pelo consórcio, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as
disposições dos respectivos estatutos.

Art. 11. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na
assembleia geral, na forma previamente disciplinada por lei.

§ 1º Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos
no caso de expressa previsão no contrato de consórcio intermunicipal ou no instrumento de transferência ou de alienação.

§ 2º A retirada ou a extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já
constituídas, inclusive os contratos, cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas.

Art. 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela assembleia
geral, ratificado mediante lei por todos os entes da Federação consorciados.

Parágrafo único. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes da Federação
consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes
beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações
que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação, ou para com consórcio público no âmbito de gestão
associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de
bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1º O contrato de programa deverá:

I - atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo
de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e

II - prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação
a cada um de seus titulares.

§ 2º No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que
estabeleçam:

I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;

II - as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

III - o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade;

IV - a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

V - a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam
efetivamente alienados ao contratado; e

VI - o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados
mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

§ 3º É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento,
regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

§ 4º O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de
cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.

§ 5º Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá
ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da
Federação, inclusive o Estado de Pernambuco.

§ 6º Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus,
inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.

§ 7º Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o art. 175 da Constituição
Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim.

Art. 14. O Estado de Pernambuco poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar
a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas.

§ 1º Para a celebração dos convênios de que trata o caput deste artigo, as exigências legais de regularidade aplicar-
se-ão ao próprio consórcio público envolvido, e não aos entes da Federação nele consorciados.

§ 2º A comprovação do cumprimento das exigências legais para a celebração de convênios poderá ser feita por meio

de extrato emitido no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC ou por outro meio que venha a ser
estabelecido por ato do Secretário do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia.

Art. 15. No que não contrariar esta Lei e as normas federais aplicáveis, a organização e funcionamento dos consórcios
públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis.

Art. 16. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de programa para gestão associada
de serviços públicos ou instrumentos congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente a sua vigência.

Art. 17. Os órgãos e entidades estaduais concedentes darão preferência às transferências voluntárias para os
municípios cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios públicos.

Art. 18. Cabe ao Poder Executivo regulamentar esta Lei em todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20. Revogam-se a Lei Complementar nº 34, de 18 de setembro de 2001, e a Lei Ordinária nº 15.857, de 29 de junho
de 2016.

Justificativa

O presente PLC tem por objetivo consolidar e sistematizar as normas dispondo sobre as condições para a cooperação
federativa entre o Estado de Pernambuco, seus municípios e os consórcios públicos.

O intuito é concentrar em diploma legal único, no âmbito do Estado de Pernambuco, tanto as normas gerais, para fins
de atualização da Lei Complementar Estadual nº 34, de 18 de setembro de 2001, que se encontra em desacordo com a Lei
Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e o Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, bem como incorporar o conteúdo
da Lei Estadual nº 15.857, de 29 de junho de 2016. Por fim, a legislação estadual passaria a contemplar as atualizações recentes
promovidas pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualizou o Marco Legal do Saneamento Público.

Segundo a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), data de 1989 o surgimento do primeiro arranjo
consorcial onde os municípios de Barra de Guabiraba, Bezerros, Bonito, Camocim de São Félix, Sairé e São Joaquim do Monte
constituíram uma associação para, inicialmente, ajudar a resolver os problemas de saúde na região, chamava-se ASSIM -
Associação de Integração de Municípios. Atualmente, em Pernambuco, temos 13 consórcios públicos, constituídos e funcionando,
que reúnem um total de 162 municípios consorciados representando 88% dos municípios.

Por fim, quanto à constitucionalidade da proposta, vale destacar que não existe impedimento para a iniciativa
parlamentar, pois a matéria não se enquadra nas hipóteses de iniciativa do Governador do Estado (art. 19, § 1º da Constituição
Estadual), uma vez que não impõe aumento de despesa pública, e também não versa sobre criação, estruturação e atribuições
de órgãos do Poder Executivo.

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares da Casa Joaquim Nabuco para a aprovação
desta proposição.

Sala das Reuniões, em 19 de Novembro de 2020.

Gustavo Gouveia
Deputado

Às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 12ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001686/2020

Institui diretrizes para a criação de Programa
Estadual de Incentivo ao Aproveitamento
Agronômico e Energético da Vinhaça no Estado
de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º Ficam instituídas, no âmbito do Estado de Pernambuco, diretrizes voltadas ao incentivo ao aproveitamento agronômico
e energético da vinhaça com o objetivo de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias para seu melhor
aproveitamento e destinação.

Parágrafo único. Entende-se por vinhaça o subproduto proveniente do processamento da cana-de-açúcar, que sobra após a
destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar (garapa) fermentado, para a obtenção do etanol (álcool etílico).

Art. 2º São exemplos de ações que o programa estadual de incentivo ao aproveitamento agronômico e energético da vinhaça
poderá executar:

I - celebração de convênios, parcerias e termos de cooperação entre entidades públicas e privadas;

II - cooperação técnica entre o setor público e privado para o desenvolvimento de pesquisas, métodos, processos e
tecnologias de gestão aplicáveis à cadeia produtiva sucroenergética;

III - fomento ao desenvolvimento de linhas de pesquisa acadêmicas voltadas ao reconhecimento e fortalecimento da
economia circular na cadeia produtiva sucroenergética;

IV - desenvolvimento de políticas públicas, incluindo incentivos fiscais e acesso a linhas de financiamento, para a aquisição
de equipamentos, criação de projetos de pesquisa, modelos pilotos e novas tecnologias; e

V - quaisquer outros instrumentos necessários ao fiel cumprimento dos objetivos deste programa.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva
aplicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Há em Pernambuco, a primeira operação industrial de geração de energia elétrica renovável a partir da vinhaça, subproduto
obtido durante o processo de destilação do etanol. Caso se consolide em larga escala, o aproveitamento da vinhaça como insumo
energético poderá representar um ganho financeiro importante para as usinas de cana-de-açúcar no nosso Estado. O setor terá a
chance de incrementar significativamente a geração própria de eletricidade, que já é obtida a partir do bagaço e da palha da cana. Para
consumo próprio ou venda no mercado livre, será uma alternativa a mais. Em termos de Brasil, cada litro de álcool produzido durante
a destilação resulta em 12 litros de vinhaça, o que pode dar uma ideia do potencial de geração de energia deste sistema. Na safra
2010/11 foram produzidos 25 bilhões de litros de álcool no país, o que corresponde à geração de 300 bilhões de litros de vinhaça. Este
volume seria suficiente para gerar algo em torno de 1.600 MW de energia, cerca de 45% da capacidade de uma hidrelétrica como a de
Jirau. (Informação retirada de: http://bracier.org.br/noticias/brasil/2701-no-nordeste-vinhaca-da-cana-produz-eletricidade.htm l. Acesso
em: 17.11.2020).

A vinhaça, também conhecida por vinhoto, tiborna ou restilo é um dos subprodutos que resultam do processamento da cana-
de-açúcar para produção de açúcar, álcool para fins da indústria farmacêutica e etanol combustível, tendo como composição média de
93% a 97% de água e de 3% a 7% de sólidos. Da fração de sólidos, aproximadamente 75% são compostos por matéria orgânica
biodegradável e 25% são formados por minerais, dos quais merecem destaque o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o nitrogênio.
Desta forma, a composição da vinhaça possibilita o seu uso “in natura” como um biofertilizante, ou seja, como um fertilizante natural
para o solo, num processo denominado fertirrigação, que resulta em benefícios agronômicos e econômicos importantes, uma vez que
permite o aproveitamento da água, da matéria orgânica e dos minerais para a adubação orgânica do solo.

Considerando que o aproveitamento agronômico da vinhaça como fertilizante natural é amplamente reconhecido no Brasil,
sendo a sua aplicação no solo uma das principais técnicas de manejo para o enriquecimento das áreas de cultivo de cana-de-açúcar,
verifica-se a necessidade de incentivar novos usos e destinações para este subproduto proveniente do processamento da cana-de-
açúcar, viabilizando o seu máximo aproveitamento agronômico e energético, bem como garantindo a sua coexistência com outras
culturas.
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em 43%, base 2005, meta a ser atingida até 2030. Para alcançar tal meta, uma série de indicações terão de ser seguidas em diversos
setores da gestão pública dos recursos naturais, até 2030, e o RenovaBio, programa do Governo Federal, lançado pelo Ministério de
Minas e Energia, em dezembro de 2017, tem objetivo de atender a umas dessas indicações: “aumentar a participação da bioenergia
sustentável na matriz energética brasileira para 18%” até 2030. Aliadas ao manejo convencional atual, duas tecnologias podem ser mais
intensamente utilizadas para dar uma maior sustentabilidade ao uso da vinhaça na fertirrigação: a biodigestão, para o aproveitamento
energético e produção de uma vinhaça mais neutra, e a concentração, em vários níveis, para a produção de um biofertilizante a ser
aplicado diretamente na linha de cana (vinhaça localizada), atendendo ambas, tanto o aspecto agronômico como também uma maior
sustentabilidade ambiental, além de uma maior economia na substituição do insumo cloreto de potássio.” (Informação retirada de:
https://www.canaoeste.com.br/noticias/vinhaca- -biofertilizante-e-energia-sustentavel/. Acesso em: 17.11.2020).

Assim, apelo aos nobres pares a análise e aprovação do presente projeto de lei, visando a garantia de investimentos para
consolidação da economia circular na cadeia produtiva sucroenergética no nosso Estado.

Sala das Reuniões, em 19 de Novembro de 2020.

Romero Sales Filho
Deputado

Às 1ª, 3ª, 7ª, 8ª, 12ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001687/2020

Altera a Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de
2011, que institui regras para a realização dos
concursos públicos destinados a selecionar
candidatos ao ingresso nos cargos e empregos
públicos da Administração Direta, Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista do Estado de Pernambuco,
originada de projeto de autoria do Deputado
Ricardo Costa, a fim de assegurar o direito à
amamentação à candidata lactante aprovada em
concurso público, durante as etapas de cursos ou
programas de formação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art. 23-C. Fica assegurado às candidatas lactantes aprovadas em concursos públicos regulados por esta Lei, o direito
de amamentarem seus filhos durante as etapas de cursos ou programas de formação, de caráter eliminatório ou
eliminatório e classificatório, mediante prévia comunicação à instituição organizadora do certame. (AC)

Parágrafo único. A candidata lactante terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas, por
até 30 (trinta) minutos.” (AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

O presente Projeto de Lei objetiva alterar a 14.538, de 14 de dezembro de 2011, que institui regras para a realização dos
concursos públicos destinados a selecionar candidatos ao ingresso nos cargos e empregos públicos da Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado de Pernambuco, a fim de assegurar o direito
à amamentação à candidata lactante aprovada em concurso público, durante as etapas de cursos ou programas de formação.

Esta medida vem no sentido de garantir a proteção constitucional à maternidade, à saúde, à alimentação e à infância, direitos
que estão consubstanciados no art. 6º, e reafirmada no § 7º, do art. 226 (princípio do livre planejamento familiar), da Magna Carta de
1988 (sic):

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde , a alimentação , o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância , a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
[...]

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é
livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito,
vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o período de 6 (seis) meses após o nascimento, como o mínimo para
que a criança receba, através do consumo do leite materno, as propriedades imunológicas essenciais à proteção contra doenças; e
recomenda que se mantenha a amamentação até os 2 (dois) anos de idade.

A Convenção n. 103 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece, em nível internacional, o direito à proteção
da saúde da gestante ou lactante. Em seu art. 5º, a Convenção ratificada pelo Brasil através do Decreto n. 58.820/1996, aduz que, se
a mulher estiver em período de amamentação, será “autorizada a interromper seu trabalho com esta finalidade durante um ou mais
períodos cuja duração será descrita pela legislação nacional”.

Registramos, por fim, que nosso Estado já dispõe de uma Política de Aleitamento Materno (Lei Estadual nº 11.253/1995), a
qual promove a amamentação como um direito que deve ser assegurado à todas as mulheres e seus filhos.

É irrazoável que a amamentação tenha que ser interrompida devido à ausência de uma norma que assegure à candidata
aprovada em certame público o direito de proceder à amamentação de seus filhos. É ainda mais irrazoável pensar que ela tenha que
optar entre continuar no curso de formação ou promover a lactação.

Tal ausência legislativa legitima ainda mais a luta de movimentos sociais em defesa dos direitos da mulher, visto que a história
comprova a exclusão social e profissional a que elas estão submetidas em todo o planeta. O sistema que ora está posto prioriza homens
em detrimento das mulheres, na medida em que não dá a elas igualdades de condições para concorrerem às mesmas vagas de
empregos (sejam na iniciativa pública ou na privada), pois à mulher sempre foi reservado apenas o espaço privado, cuidando da casa
e dos filhos, enquanto que aos homens estão os espaços públicos de decisão e poder.

Logo, nosso Projeto de Lei objetiva reverter esse perigoso cenário social que há milênios oprime e segrega mulheres, bem
como visa incentivar a amamentação e proteger a saúde e a primeira infância do lactente, instituindo um novo instrumento legal de
justiça social.

Por fim, ressaltamos que a competência legislativa para a propositura do presente Projeto de Lei encontra respaldo no art.
19, da Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu conteúdo não
esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao Governador do Estado.

Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução normativa desta iniciativa não implicará
em aumento de despesas para o Poder Público, e nem implicará na criação de novas atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e
entidades da administração pública.

A proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que tange a competência remanescente dos
Estados-membros para legislar sobre matérias que não foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos
Municípios, bem como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados, conforme previsto no §1º
do art. 25 da Constituição Federal.

Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando presente o
interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 16 de Novembro de 2020.

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 14ª comissões.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001688/2020

Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019,
que institui o Código Estadual de Defesa do
Consumidor de Pernambuco, originada de projeto
de autoria do Deputado Rodrigo Novaes, a fim de
determinar a obrigatoriedade de constar as
expressões “integral” ou “com adição de farinha
(ou grão) integral” na rotulagem de alimentos
fabricados ou embalados no estado de
Pernambuco, nos alimentos que especifica e dá
outras providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:

“Art. 164-B. Na rotulagem de alimentos fabricados ou embalados no Estado de Pernambuco, à base de cereais, com
farinhas ou grãos de cereais integrais em sua composição, deverão constar as expressões “integral” ou “com adição de
farinha (ou grão) integral”, conforme percentuais de farinhas de cereais integrais, grãos e farelos em sua composição.
(AC)

§ 1º Os alimentos contendo cereais só poderão apresentar no rótulo a palavra integral se tiverem pelo menos 50%
(cinquenta por cento) dos ingredientes integrais e se essa quantidade de integrais for superior à quantidade dos
ingredientes refinados. (AC)

§ 2º A informação prevista neste artigo deve estar presente na denominação do alimento e pode, opcionalmente, estar
presente em outros locais da rotulagem. (AC)

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo configura infração às Leis 6.437, de 20 de agosto de 1977 e 8.078, de
11 de setembro de 1990, sujeitando os infratores às penas nelas previstas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
(AC)

§ 4º Haverá regulamentação do Poder Executivo no que for necessário.” (AC)

Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.

Justificativa

Existe, do ponto de vista econômico, uma significativa assimetria de informação do consumidor em relação ao produto
integral, o que corresponde a uma brutal ineficiência. Simplesmente adquirimos um produto em função de características que ele não
tem. Pior, mesmo após o consumo, o consumidor não é capaz de perceber que não ingeriu o alimento saudável que esperava. Na
verdade, o cidadão pode ficar sendo enganado para o resto da vida, achando mesmo que está se prevenindo de várias doenças, quando
não está.

Atualmente, não existe no Brasil uma legislação específica para denominar um alimento de “integral”, basta ter a
presença de um cereal integral (em forma de grão ou farinha), pensando nisso, existem Projetos de Lei tramitando a esse respeito
em âmbito federal e em outros estados. Produtos feitos com 1% ou 100% de farinha integral podem trazer a mesma classificação
“integral” na embalagem. Essa falta de regulamentação engana quem compra, uma vez que o consumidor acredita que está
ingerindo uma quantidade maior de fibras, mas pode ter comprado produtos com só 1% de farinha integral.

Uma pesquisa do Idec, por exemplo, mostrou que apenas três de 14 marcas de biscoitos considerados integrais vendidas no
Brasil tinham de fato farinha ou cereal integrais como principal ingrediente. A Anvisa vem debatendo a questão há mais de um ano. Já
fez duas reuniões com órgãos que representam os fabricantes de massas, biscoitos e pães, produtores de trigo e os ministérios da
Saúde e da Agricultura, além de institutos de defesa do consumidor.

Outros países têm normas específicas sobre isso. No Canadá, um pão integral deve ser preparado com no mínimo 50%
de farinha de trigo integral. Na Holanda, o percentual é o mesmo e vale para massas, além de pães. Na Alemanha, a exigência
é maior. A quantidade mínima de farinha integral num pão com essa classificação deve ser de 90% e de 100% para macarrão. Já
nos Estados Unidos, uma massa integral precisa ter 8 gramas de grãos integrais por porção e o pão integral de trigo só pode levar
esse nome se for produzido apenas com farinha integral. Austrália, Reino Unido e Canadá também adotam o critério americano.
A exigência do consumidor é alta. Em uma pesquisa do Idec, com quase 1.000 internautas, 85,5% dos entrevistados afirmaram
que um produto só deveria utilizar o termo “integral” no rótulo se possuísse, no mínimo, 50% de cereais integrais em sua
composição. Já 36,9% acreditam que, para ser considerado integral, um produto deve ter 100% de cereais integrais em sua
composição. Informação retirada de: https://actbr.org.br/post/o-rotulo-diz-que-o-produto-e-integral-mas-sera-que-e-
m e s m o / 1 7 1 4 1 / # : ~ : t e x t = A % 2 0 q u a n t i d a d e % 2 0 m % C 3 % A D n i m a % 2 0 d e % 2 0 f a r i n h a , d e % 2 0 g r %
C3%A3os%20integrais%20por%20por%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 13.11.2020)

Os pães integrais de trigo não refinado, preserva parte da casca do cereal, além do gérmen. É onde estão os principais
nutrientes, como vitamina E, B12 e minerais, além de ter mais fibras, o que ajuda no funcionamento do intestino, prolonga a sensação
de saciedade (as fibras são digeridas devagar) e ajuda a manter estáveis os níveis de glicemia no sangue. A venda de produtos que
não correspondam exatamente à condição de “integrais” prejudica o consumidor, porquanto em seu consciente uma situação não
verdadeira, indo de encontro às suas necessidades nutricionais. Considerando que o produto não contém substancial quantidade de
grão integral, podemos classificar a venda como propaganda enganosa.

Portanto, abre-se um espaço importante, no qual a intervenção do poder público se faz necessária. Não para proibir a
produção ou comercialização de produtos não integrais, mas para assegurar que se um rótulo de produto apresentar uma determinada
informação, esta tem que ser de todo verdadeira.

A garantia de informações úteis e confiáveis em rotulagem de alimentos é um direito assegurado pelo Código de Proteção e
Defesa do Consumidor que colabora na escolha de melhores produtos.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante propositura.

Sala das Reuniões, em 19 de Novembro de 2020.

Romero Sales Filho
Deputado

Às 1ª, 3ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª comissões.
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