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Na vanguarda da Maçonaria Brasileira, o GOSP tem se des-
tacado com projetos e programas como, a Ação Política na Maço-
naria, a criação dos Institutos Profissionais e o Instituto Acácia de 
Responsabilidade Social que apoia as mais diversas obras sociais 
e que enaltecem o protagonismo de seus obreiros nas mais rele-
vantes questões políticas e sociais do estado e do Brasil.

As regras preconizadas pela Maçonaria são puramente 
morais, não derivam de nenhuma Fé religiosa, de nenhum credo 
político, de nenhuma palavra de ordem. A ordem é ajudar aque-
les que precisam.

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

com fundamento no artigo 154 do Regimento Interno conso-
lidado, manifesta o seu APLAUSO ao Grande Oriente de São 
Paulo - GOSP, pela comemoração do aniversário de 100 anos 
à serviço da comunidade, trabalhando em defesa de direitos 
sociais e atividades de organizações sociais.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Agente Federal Danilo Balas

 MOÇÃO Nº 60, DE 2022
Tem por finalidade a presente moção repudiar a decisão 

da Diretora de Ensino da Cidade de Mogi das Cruzes, Sra. 
Estela Vanessa de Menezes Cruz que, durante a calada da noite, 
fechou 4 (quatro) classes de aula da Escola Estadual Paula Fer-
rari, localizada no distrito de Jundiapeba.

A Escola, durante o ano de 2021, integrou o Programa de 
Ensino Integral (PEI) proposto pelo Governador do Estado, o 
qual prometia uma melhoria na vida dos alunos e professores, o 
que não aconteceu na prática.

É com imensa tristeza e revolta que a sociedade recebe 
mais uma atitude unilateral do Governo do Estado que não 
dialoga e não constrói um planejamento conjunto com os ser-
vidores públicos que estão executando suas atividades profis-
sionais. Para além disso, a decisão prejudica a vida de dezenas 
de alunos que são obrigados a se adequarem às novas cargas 
horárias do Colégio enquanto exercem atividades remuneradas, 
o que só aumenta a evasão escolar.

Toda ação que não entre em diálogo com os professores e 
alunos é uma decisão truculenta, antidemocrática e antipeda-
gógica que só coloca o ensino como uma mercadoria qualquer 
para a formação da cidadania paulista e de uma educação 
pública de qualidade para todos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos regimentais, manifesta seu repúdio às manifesta-
ções do Prefeito Wilson do Município de Iguape que proferiu 
palavras ofensivas contra a deputada Monica Seixas, os mani-
festantes e o PSOL durante a Audiência Pública sobre demarca-
ção de terras indígenas no referido Município.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Monica da Mandata Ativista

 MOÇÃO Nº 61, DE 2022
Tem por finalidade a presente moção repudiar a convo-

cação da Audiência Pública do dia 18 de março de 2022, com 
início às 18h30min, convocada pela Câmara Municipal de 
Iguape, que teve por objetivo discutir o tema de demarcação 
de terras indígenas no município sem qualquer representação 
indígena no local.

Segundo o próprio site da Câmara Municipal de Iguape, no 
dia 18 de março ocorreu uma Audiência Pública para discutir 
sobre o tema de demarcação de terras indígenas dentro do 
Município da referida cidade. O evento contou com a presença 
da deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB).

Contudo, importante destacar que, se tratando de um 
assunto de extrema relevância para a vivência de muitos povos 
da região, existia a necessidade de representação de líderes 
e membros do povo Guarani e Caiçaras que habitam a região 
durante toda a sessão. O que não ocorreu.

É com imenso desrespeito e falta de sensibilidade que a 
Câmara Municipal de Iguape permitiu a ocorrência da Audiên-
cia Pública sem a presença dessa figuras, visto que estas são 
as responsáveis pelas sua próprias vidas em seus territórios, de 
tal forma que não ouvi-las publicamente confronta princípios 
democráticos basilares do Estado brasileiro.

Atitudes institucionais como esta somente corroboram 
com a segregação e exclusão das comunidades indígenas de 
espaços democráticos e políticos, o que se soma com as dívidas 
históricas do Estado brasileiro pela falta de integração e respei-
to com suas crenças, terras e modo de produzir.

Por fim, vale destacar que a presente moção apresenta 
total concordância com o artigo 158 do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, ao passo que não se trata de assunto 
apenas de interesse local ou municipal, visto que o tema de 
demarcação de terras indígenas é amplamente discutido no 
âmbito federal, tão como a Audiência Pública contou com a 
presença de outra deputada estadual.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos regimentais, manifesta seu repúdio à convocação 
de Audiência Pública por parte da Câmara Municipal de Iguape 
que discutiu sobre o tema de demarcação de terras indígenas 
sem a presença de representação indígena durante a sessão.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Monica da Mandata Ativista

 MOÇÃO Nº 62, DE 2022
Tem por finalidade a presente moção repudiar as mani-

festações do Prefeito do Município de Iguape, Senhor Wilson 
Almeida Lima (PSDB), durante a Sessão de Audiência Pública 
convocada pela Câmara Municipal de Iguape para debater 
sobre o tema de demarcação de terras indígenas no Município.

Durante a sessão de Audiência Pública do dia 18 de março 
de 2022, o Prefeito Wilson Almeida Lima (PSDB) proferiu pala-
vras desrespeitosas e violentas contra a Deputada Estadual 
Monica Seixas (PSOL). Em tom agressivo, a fala do prefeito se 
direcionou contra a deputada, os manifestantes e o Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL) que se posicionavam contrários 
à Audiência Pública sobre demarcação de terras indígenas sem 
qualquer representação indígena no local.

A violência política de gênero existe de modo contínuo 
na história brasileira e mais uma vez demonstrou sua aparição 
contra uma deputada democraticamente eleita que ali exercia 
suas atividades de fiscalização e de atuação política crítica ao 
reivindicar um espaço democrático aos povos indígenas ali 
desrespeitados.

É com imensa tristeza e revolta que a sociedade recebe 
mais uma manifestação contra deputados, manifestantes e par-
tidos que se colocam criticamente à frente da falta de respeito 
e agressividade do conservadorismo brasileiro. É evidente que 
as falas discursivas, e não aqui elencadas por questões de res-
peito, fazem parte de um projeto muito maior de apagamento 
e silenciamento de lideranças políticas dentro do nosso Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos regimentais, manifesta seu repúdio às manifesta-
ções do Prefeito Wilson do Município de Iguape que proferiu 
palavras ofensivas contra a deputada Monica Seixas, os mani-
festantes e o PSOL durante a Audiência Pública sobre demarca-
ção de terras indígenas no referido Município.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Monica da Mandata Ativista

 MOÇÃO Nº 63, DE 2022
Conforme Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, proponho "Moção de Aplauso" para a Jo 
Ribeiro Jornalista e Editora Chefe.

Jocilene de Souza Ribeiro nasceu no município de Ribeirão 
Preto interior de São Paulo, graduada em Marketing e Comuni-
cação, pela Universidade Barão de Mauá de Ribeirão Preto.

Jo Ribeiro (Jornalista e Editora Chefe) do Blog Click Jo 
Ribeiro e do Portal Jo Ribeiro desde 2012 e CEO da W7 Eventos 

I - mapear as áreas de interesse para a prática da atividade 
caravanista;

II - identificar as condições de acessos às áreas de interesse 
para esse tipo de atividade;

III - adotar as medidas necessárias para garantir o acesso 
livre e desimpedido às áreas de interesse para atividade cara-
vanista;

IV - identificar os problemas ambientais das áreas de inte-
resse para a prática da atividade caravanista e propor soluções 
para evitá-los ou mitigá-los;

V - apoiar outras iniciativas de apoio e divulgação à prática 
da atividade caravanista.

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, podem ser 
estabelecidas parcerias por intermédio de consórcios públicos 
com estados circunvizinhos no sentido de somar esforços para 
divulgação e manutenção da prática da atividade caravanista 
na região.

Artigo 5º - Com vistas à maior segurança do tráfego e 
preservação do meio ambiente, o Poder Público poderá efetuar 
o mapeamento georreferenciado das áreas transitáveis e trilhas 
habitualmente usadas para a atividade caravanista.

§ 1º O mapeamento das áreas em que a atividade carava-
nista estará autorizada será definido por norma própria, a ser 
editada pelo Poder Executivo, que deverá basear-se em estudo 
específico georreferenciado sobre os impactos da atividade no 
meio ambiente e nas comunidades locais.

§ 2º Para a realização do mapeamento previsto no caput 
devem participar os órgãos competentes, representantes do 
segmento e instituições legalmente constituídas e envolvidas 
na prática caravanista e turística, como aquelas que já explo-
ram comercialmente locais turísticos, ou utilizam áreas para 
atividades campistas.

Artigo 6º - A atividade caravanista demanda o cumprimen-
to das regras gerais de bom convívio, sendo fiscalizada pelos 
órgãos competentes na localidade permitida, podendo ser reali-
zada mediante acordo de cooperação entre os órgãos das áreas 
de trânsito, de turismo, cultural e rural.

Parágrafo único. As penalidades e vedações previstas no 
Código Nacional de Trânsito e na Lei Federal nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais, são aplicadas sem 
prejuízo de outras a serem editadas por normativo próprio do 
Poder Executivo.

Artigo 7º - A realização de eventos turísticos e de lazer 
em áreas públicas está condicionada à autorização do Poder 
Executivo.

§ 1º O requerimento solicitando autorização para realiza-
ção do evento deve indicar o seu responsável técnico geral e 
ser acompanhado de avaliação técnica dos órgãos competentes.

§ 2º Em caso de autorização do evento, podem ser deter-
minadas medidas de monitoramento, recuperação, mitigação 
e compensação de potenciais impactos ambientais porventura 
identificados.

Artigo 8º - São vedadas a supressão de vegetação e a 
retenção ou derivação de curso de água.

Artigo 9º - Ulterior disposição regulamentar desta Lei defi-
nirá o detalhamento técnico de sua execução.

Artigo 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 11 - Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) 
dias de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Segundo o artigo 24 da Constituição Federal, compete aos 

Estados legislar concorrentemente sobre a defesa do solo, meio 
ambiente (inciso VI), proteção ao patrimônio turístico (inciso VII) 
e cultura (inciso IX). Dessa forma, com base nas premissas aqui 
emitidas, também cabe ao Estado legislar sobre a matéria que 
ora se discute.

O referido projeto é inspirado na recente lei distrital que 
regulamenta a atividade caravanista. Entende-se por caravanis-
ta a pessoa que faz turismo se utilizando de veículos prepara-
dos para o pernoite dos ocupantes, popularmente chamados de 
"Veículos de Recreação" ou RV, como os trailers.

Essa atividade já acontece em várias regiões do país, com 
grande potencial para alavancar o turismo e a economia. O pro-
jeto, portanto, permite a criação de programas e projetos para 
localizar áreas próprias para o caravanismo, definindo quais são 
os locais recreativos e os limites da prática.

São Paulo precisa regulamentar essa atividade de modo a 
promover a utilização consciente dos espaços para aqueles que 
vem visitar nosso Estado. A ideia é fazer com que as autorida-
des públicas e privadas percebam a importância do segmento 
para o turismo.

Em razão de todo o exposto, conto com o apoio dos Nobres 
Pares ao presente projeto.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Thiago Auricchio - PL

 MOÇÕES

 MOÇÃO Nº 58, DE 2022
A presente moção objetiva o apoio da Assembleia Legisla-

tiva de São Paulo à luta dos trabalhadores do PROCON (Funda-
ção de Proteção e Defesa do Consumidor), categoria que não 
fora enquadrada no PLC 02/2022 de reajuste do funcionalismo 
público estadual aprovado por esta casa, e portanto, se encon-
tra em prejuízo desta discrepância.

Entre os principais pleitos da categoria, estão a reposição 
inflacionária dos últimos quatro anos; a adequação salarial das 
carreiras de especialista de proteção e defesa do consumidor; 
a integração cargos "extintos "ao plano de cargos e salários, 
os quais foram colocados em extinção na vacância de forma 
ilegal e arbitrária, o que deixou cerca de 1/3 dos funcionários 
concursados sem possibilidade de ascender na carreira. E ainda 
a aprovação e implementação dos processos internos de evo-
lução funcional, promoção e progressão que ficaram parados 
desde 2019.

Em assembleia realizada no dia 30 de março a categoria 
reafirmou sua luta, aprovando a continuidade do estado de 
greve, onde os trabalhadores se mantêm mobilizados para 
avançarem na negociação com a Fundação.

Enfim, por essas razões e muito mais, propõe-se esta 
Moção de aplausos, nos termos regimentais, para que a ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO aplauda a luta 
dos trabalhadores do PROCON em defesa da valorização da 
categoria e, portanto do serviço público prestado à população.

Sala das Sessões, em 4/4/2022
a) Monica da Mandata Ativista

 MOÇÃO Nº 59, DE 2022
Pela presente, a Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo manifesta MOÇÃO DE APLAUSOS ao Grande Oriente de 
São Paulo - GOSP, pela comemoração do aniversário de 100 
anos à serviço da comunidade, trabalhando em defesa de direi-
tos sociais e atividades de organizações sociais.

Em 29 de Julho de 1921, foi fundado O Grande Oriente de 
São Paulo (GOSP), através de grande parte das Lojas Maçônicas 
do Estado de São Paulo, sendo a instituição Maçônica mais 
antiga ainda em atividade.

Em 1932, houve presença marcante na história do Estado 
de São Paulo, com suas lojas maçônicas jurisdicionadas, par-
ticipando de diversos momentos históricos marcantes, como 
a revolução constitucionalista de 1932, no qual, membros de 
Lojas maçônicas lutaram para defender os ideais democráticos 
e constitucionais.

Ao longo destes 100 de história, inúmeras foram as ações 
empreendidas, fomentadas e, apesar de pouco mencionada, 
a participação de Maçons do Grande Oriente de São Paulo foi 
decisiva, na construção progressista da Sociedade Paulista.

Pública garantir a segurança, facilitar o acesso da população ao 
local e prestar apoio à realização do evento.

Parágrafo Único - Responderá administrativamente nos 
termos da Lei, sem prejuízo da reparação civil e da responsabili-
zação penal eventualmente cabíveis, o agente público que pra-
ticar as condutas vedadas ou deixar de cumprir as obrigações 
estabelecidas pelo caput deste artigo.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O constituinte originário, percebendo a importância da 

defesa do patrimônio cultural, inseriu na Constituição Cidadã 
de 1988 o artigo 216 no qual proclama que "Constituem 
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente, ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem: I 
- as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III 
- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos 
e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico".

Nesse sentido, compete ao Estado estimular, apoiar, preser-
var e divulgar as manifestações culturais, religiosas e expres-
sões artísticas, inclusive as iniciativas populares.

A "MARCHA PARA JESUS" é um evento pacífico que reúne 
igrejas cristãs do país e do mundo e é aberto à participação de 
toda a população. Com várias atrações musicais e muita anima-
ção, o encontro representa a união das pessoas, a comunhão de 
todos que acreditam em Jesus Cristo.

Estima-se que ela ocorra em mais de 200 países e em uma 
das suas mais recentes edições no Brasil levou 3 milhões de 
pessoas às ruas, para louvar, reconhecer e engradecer o nome 
do Senhor Jesus.

A primeira "MARCHA PARA JESUS", ocorreu em 1987, na 
cidade de Londres, capital da Inglaterra, pelo pastor Roger Fors-
ter, líder da Ichthus Chistian Fellowship, e pelos também idea-
lizadores Graham Kendrick, Gerald Coates, do movimento Pio-
neer e Lynn Green, do Youth with a Mission. Evento que na sua 
primeira edição contou com a participação de 15 mil pessoas.

Dois anos depois do primeiro evento, já se contava com a 
participação de aproximadamente 49 cidades inglesas, unindo 
cristãos evangélicos e católicos em um ato público. Estima-se 
que aproximadamente 200 mil religiosos participaram do even-
to, no qual se expandiu para os demais continentes.

O evento chegou ao Brasil em 1993 por meio do Apóstolo 
Estevam Hernandes, um dos fundadores da igreja Renascer em 
Cristo. Naquele ano, a "MARCHA PARA JESUS" foi realizada em 
mais de 100 cidades em várias regiões do Brasil.

Seis anos depois, cerca de 10 milhões de pessoas de apro-
ximadamente 200 países marcharam para celebrar o nome 
de Jesus Cristo. Pessoas de diversas religiões, idades e etnias 
saíram às ruas de países como Inglaterra, França, Alemanha, 
Itália, Irlanda do Norte, Egito, Israel, EUA, Canadá, Rússia, Cuba, 
Finlândia, Japão, Moçambique, África do Sul, Argentina, Bolívia, 
Peru, Chile e Brasil.

A importância e o valor cultural do evento "MARCHA 
PARA JESUS" já foram reconhecidos em âmbito federal, que a 
mantém no calendário oficial da união desde 2009, quando foi 
aprovada e sancionada a Lei nº 12.025, de 3 de setembro de 
2009, de autoria do nobre senador Marcelo Crivella.

A aprovação deste projeto de lei e a consequente inclusão 
do evento "MARCHA PARA JESUS" no patrimônio cultural 
imaterial do Estado não apenas dará ainda maior prestígio e 
notoriedade ao evento, atraindo mais participantes e favore-
cendo com isso inclusive a economia do Estado, como afirmará 
uma vez mais o compromisso desta Assembleia Legislativa 
com a valorização da paz e do amor na manifestação religiosa 
promovida por todos os cristãos espalhados pelo Estado de São 
Paulo, reverberando positivamente na imagem do Estado e do 
país como nação da diversidade religiosa, amparada no artigo 
5º, inciso VI, da Constituição da República.

Por essas razões, apresentamos a presente propositura 
para declarar o Evento "MARCHA PARA JESUS" patrimônio 
cultural imaterial do Estado.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Gil Diniz - PL

 PROJETO DE LEI Nº 178, DE 2022

Confere ao município de Mineiros do Tietê, no Estado de 
São Paulo, o título de Capital Regional do Off Road.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - É conferido ao município de Mineiros do Tietê, 
no Estado de São Paulo, o título de Capital Regional do Off 
Road.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O município de Mineiros do Tietê, tem a maior expansão 

de trilhas Off Road, que significa trilhas fora da estrada, con-
siste em uma modalidade esportiva praticada por pessoas que 
buscam o contato com a natureza, e também com o objetivo de 
superar as dificuldades de acesso e obstáculos impostos pela 
própria natureza, por exemplo, lama, pedras, erosões, subidas e 
descidas íngremes, alagamentos e etc.

Essas trilhas encontradas no município de Mineiros do 
Tietê atraem um número expressivo de turistas viciados na 
adrenalina de superar os obstáculos encontrados nas trilhas e 
turistas que buscam um contato mais direto com a natureza, 
os praticantes também encontram trilhas para as inúmeras 
modalidades do Off Road, trilhas especificas para jipes, motos, 
bicicletas e caminhadas.

Desta feita, em razão da importância da questão posta em 
pauta é que solicito aos meus pares, Nobre Deputados e Depu-
tadas, para que, no uso habitual da sua sabedoria, reconheçam 
o município Mineiros do Tietê como a Capital Regional Do Off 
Road.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Rodrigo Gambale - PODE

 PROJETO DE LEI Nº 179, DE 2022

Dispõe sobre a atividade caravanista, reconhecendo-a 
como de importante valor cultural e turístico, e dá outras 
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Esta Lei regulamenta a atividade caravanista, 
seja turística, seja de lazer, devendo ser aplicada em conso-
nância com a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
- Código de Trânsito Brasileiro, com as resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito - Contran e, no que couber, com as normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Artigo 2º - Para os efeitos desta Lei entende-se como 
atividade caravanista a realização do turismo utilizando como 
abrigo um veículo preparado para conforto e pernoite dos 
ocupantes, denominado "Veículos de Recreação" ou "RV", 
devidamente documentado como tal, podendo ter como pontos 
de parada tanto locais pavimentados como não pavimentados.

Artigo 3º - Fica reconhecida a atividade caravanista como 
de importante valor cultural, social, econômico e turístico.

Parágrafo único. Os espaços destinados à atividade carava-
nista, urbanos ou rurais, devem ser objeto de divulgação, como 
forma de fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico 
da região.

Artigo 4º - Com o objetivo de promover e divulgar a prática 
da atividade caravanista objeto desta Lei, podem ser criados e 
executados programas de forma participativa, por intermédio das 
iniciativas públicas ou privadas, contendo as seguintes metas:

 Expediente
 4 DE ABRIL DE 2022
14ª SESSÃO ORDINÁRIA

 OFÍCIOS
 CÂMARAS MUNICIPAIS
Nº 06/2022, de Araçatuba, encaminha a Moção 04/22, Rel. 

nº 090060/2022

 OFÍCIO
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO 

CARLÃO PIGNATARI
Venho por meio deste informar a mudança de minha 

agremiação partidária, passando a partir da data de 01/04/2022 
a pertencer ao quadro de Deputados do União BR, conforme 
documentos em anexo.

Sendo assim, solicito as providências necessárias a serem 
tomadas, no sentido da correspondente atualização nos siste-
mas desta Assembleia Legislativa.

Aproveito para reiterar os votos da mais elevada estima e 
distinta consideração.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Arthur do Val

 OFÍCIO
Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Pignatari
DD. Presidente da Alesp
Com os nossos cordiais cumprimentos, informo que em 

conformidade com a Lei Eleitoral 13.165/2015 e Emenda Cons-
titucional 91/2016, encontro-me filiado ao Partido Cidadania.

Diante do exposto, solicito que a Secretaria Geral Parla-
mentar o encaminhe o comprovante de filiação para os devidos 
trâmites legais.

Na oportunidade, apresento meus protestos de elevada 
estima e consideração.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Dirceu Dalben

 OFÍCIO
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Deputado Carlão Pignatari
DD. Presidente da Alesp
Venho por meio deste, informar a mudança de agremiação 

partidária, passando a pertencer ao quadro de Deputados do 
Partido Republicanos - 10.

Agradecendo as providências tomadas no sentido do pron-
to atendimento do presente, desejo reiterar os mais elevados 
protestos de consideração.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Tenente Nascimento

 PROJETOS DE LEI

 PROJETO DE LEI Nº 176, DE 2022

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA PRODUÇÃO, DA 
IMPORTAÇÃO, DA COMERCIALIZAÇÃO E DA PUBLICI-
DADE DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA FUMAR, 
BEM COMO ACESSÓRIOS E REFIS DESSES PRODUTOS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre a proibição da produção, 
da importação, da comercialização e da publicidade de Dispo-
sitivos Eletrônicos para Fumar, bem como dos acessórios e refis 
desses produtos.

Artigo 2º - Fica proibida em todo o Estado de São Paulo 
a produção, a importação, a comercialização e a publicidade 
de Dispositivos Eletrônicos para Fumar, que incluem cigarros 
eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, bem como os seus 
acessórios e refis, nos termos de regulamento.

Artigo 3º - Aos estabelecimentos privados, o descumpri-
mento ao disposto nesta lei acarretará a imposição de multa 
entre 200 (duzentas) e 500 (quinhentas) vezes o valor da 
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, a ser graduada 
de acordo com a gravidade da infração, o porte econômico do 
infrator, a conduta e o resultado produzido.

Artigo 4º- A venda e entrega de Dispositivos Eletrônicos 
para Fumar para crianças e adolescentes constitui crime, puní-
vel de acordo com o disposto no art 243 da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto de Criança e do Adolescente).

Artigo 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
JUSTIFICATIVA
Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), tornaram-se 

muito popular nos últimos anos, principalmente entre os jovens 
e é amplamente divulgado nas redes sociais por influencers. 
Com venda proibida no país, desde 2009, o uso desses dis-
positivos aumenta em três vezes o risco de experimentação 
de cigarro convencional e em mais quatro vezes o risco de se 
tornar tabagistas, segundo alerta da Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Há vários tipos de dispositivos, com diferentes mecanismos, 
que funcionam com uma bateria e, geralmente, contêm aditivos 
com sabores, substâncias tóxicas e nicotina, levando à depen-
dência, adoecimento e morte.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA), também alerta 
sobre a nocividade do uso dos DEFs, pois não há registros sobre 
os tipos de substâncias e as concentrações que estão presen-
tes nos cartuchos, além da nicotina e podem causar doenças 
respiratórias.

Desde 2009, a comercialização, importação e propaganda 
de cigarros eletrônicos já são proibidas no Brasil pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa - RDC 46, de 28/08/09). 
Contudo, a comercialização online desses produtos tem sido 
comum, contrariando a proibição infralegal vigente. Também, 
tramita na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei 5087/20 para 
proibir em todo o território nacional.

Assim, a presente propositura trata da saúde pública no 
Estado de São Paulo, buscando proteger os Paulistas desses 
produtos, que podem representar um retrocesso no combate 
ao tabagismo.

Pelas fundamentações acima expostas, entendo de extrema 
relevância a medida ora proposta, por isso apresento o presente 
Projeto de Lei, contando com o auxílio dos nobres pares para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Alex de Madureira - PL

 PROJETO DE LEI Nº 177, DE 2022

Declara o evento "MARCHA PARA JESUS" patrimônio 
cultural de natureza imaterial do Estado de São Paulo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica o evento "MARCHA PARA JESUS", realiza-
do anualmente em São Paulo, declarado patrimônio cultural de 
natureza imaterial do Estado.

Artigo 2º - O evento "MARCHA PARA JESUS", patrimônio 
cultural imaterial do Estado, não sofrerá em sua organização 
ou realização qualquer tipo de embaraço, impedimento ou 
restrição por parte do Poder Público, salvo aquelas impostas por 
lei formal estrita aprovada por esta Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo e aplicáveis genericamente a eventos de 
mesmo porte, devendo os órgãos e agentes da Administração 
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