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JUSTIFICATIVA
A origem do nome Canas se deu em função da desapro-

priação por parte do governo de uma fazenda denominada 
Fazenda das Canas, de propriedade do Alferes Francisco Ferreira 
dos Reis para o assentamento das famílias dos imigrantes. 
Esses imigrantes eram principalmente italianos, que recebe-
ram terras com a finalidade de plantar cana para abastecer o 
Engenho Central de Lorena, em 1887. Em 28 de junho chegou 
em Lorena, a primeira leva dos imigrantes italianos fixando 
residência em Caninhas. Os italianos deixaram o país em busca 
de melhores condições de vida. De acordo com o Decreto de D. 
João VI, receberam propriedades territoriais para exploração 
agrícola em uma área a oito quilômetros distantes dos centros. 
A denominação Caninhas derivou do tipo de cana produzia no 
local, chamada crinolina, e que era mais fina do que a usual-
mente plantava na colônia. Os imigrantes tinham um contrato 
por cada lote recebido, no valor de quatrocentos mil réis, e um 
prazo de quatro anos para resgatar a dívida. Após o término 
de contrato, podiam plantar o que quisessem. A cana plantada 
era vendida ao Engenho Central de Lorena. Para a subsistência 
as famílias plantavam arroz, feijão, batata e verduras. Canas 
era mata fechada, não era só plantar, foi preciso desbravar. 
Muitos imigrantes não aguentavam e retornavam para Itália, 
os que ficaram foram os mais acostumados á lavoura, os que 
tiveram coragem de enfrentar a situação do sertão. As primeiras 
famílias italianas que vieram para Canas foram: Ligabo, Marton, 
Giordani, Bortolacci, Bellini, Sacilotti, Favalli, Guarisse, Ultrama-
ri, Albarello, Barsotti e Canitieri e as portuguesas foram:

Em 22 de março de 1992, foi realizado o PLEBISCITO 
POPULAR, que optou pela emancipação de Canas. O represen-
tante do Distrito na Câmara Municipal de Lorena até então era 
o vereador Valderez Gomes de Lucena Filho que após plebiscito 
foi eleito presidente da Frente Distrital Paulista de Emancipação. 
Em 30 de Dezembro de 1993, o Governador Luiz Antônio Fleury 
Filho assinou a Lei n° 8.550 que emancipou em definitivo o 
Distrito de Canas do Município de Lorena. Em 1996, foi eleito o 
primeiro prefeito de Canas Sr. Rynaldo Zanin que tomou posse a 
partir de 1° de Janeiro de 1997.

O município possui importantes fazendas e igrejas como 
pontos turísticos. As principais são: a Igreja de Santo Antônio, 
conhecida como Igreja Caninhas, por conta da sua localização 
no bairro de mesmo nome, e, que foi construída em 1904 por 
imigrantes italianos e onde todo ano, é realizada uma festa ao 
Santo; A Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no centro da cidade, 
com seu estilo arquitetônico colonial e seu excelente estado de 
conservação, atualmente ainda é utilizada para missas; outra 
Igreja muita visitada pelos religiosos é a de São Benedito.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação e 
posterior promulgação desta propositura.

Sala das Sessões, em 18-2-2014
a) Alexandre da Farmácia - PP

 PROJETO DE LEI Nº 75, DE 2014

Classifica São Luiz do Paraitinga como Município de 
Interesse Turístico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificada como “Município de Interesse 
Turístico” a cidade de São Luiz do Paraitinga.

Artigo 2o - As eventuais despesas recorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, e suplementadas se neces-
sário.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
Passagem certa dos bandeirantes e tropas que se dirigiam 

à Ubatuba, São Luiz do Paraitinga ainda guarda a tradição de 
seus casarões e da tranquilidade do século XVII, quando se tor-
nou uma das primeiras sesmarias de Guaratinguetá.

Quando o resto do país se empenhava na produção e cul-
tivo do café, São Luiz fortaleceu sua economia com plantações 
de feijão, cana, milho e mandioca, ficando conhecida como a 
cidade “celeiro do vale”.

São Luiz do Paraitinga abrigou uma das primeiras fábricas 
têxteis do Estado de São Paulo, a Fábrica de Tecidos Santo Antô-
nio, com teares movidos por turbina d’água e operários que 
trabalhavam nas toneladas de produção.

No início do século XX, o município passa contar com a 
pequena produção de policulturas e a pecuária leiteira, até hoje 
uma das principais fontes de renda do luizense.

O município destaca-se pelo Carnaval de rua, com marchi-
nhas e blocos carnavalescos, que atraem milhares de turistas 
anualmente.

Principais atrações turísticas da cidade:
- Trilhas das 7 cachoeiras
Localizada entre os municípios de São Luiz do Paraitinga, 

Cunha, Parati e Ubatuba, o local conta com sete cachoeiras de 
10m a 40m de altura.

O lugar é ideal para os adeptos de trekking, que aprovei-
tam a Mata Atlântica para a prática de esportes de aventura.

- Casarões
A cidade tem os maiores números de casas térreas e sobra-

dos tombados pelo CONDEPHAAT no Estado de São Paulo. São 
quase 90 prédios declarados de interesse paisagístico.

- Mercado Municipal 
Construído no final do século XIX possui forma de um 

quadrilátero todo em arcadas tendo a parte central descoberta 
sendo contornado por um corredor. Espaço que se destina a 
venda e troca de mercadorias tendo também em seu interior 
alguns botequins que servem o tradicional afogado prato típico 
da cidade.

- Núcleo Santa Virgínia 
Constituído pelas fazendas Santa Virgínia e Ponte Alta 

localiza-se no setor norte do Parque Estadual da Serra do Mar. 
Situado geograficamente no Planalto Atlântico escarpas da 
Serra do Mar com pequenas altitudes altimétricas e vales com 
vertentes de altas declividades.

Considerando sua localização e estado de conservação, o 
Núcleo encontra-se em condições de atender a grande deman-
da por áreas de Lazer e Turismo na região do Vale, além de 
outras mais distantes. Possui boa infraestrutura de acessos 
benfeitorias e grande potencial paisagístico e de lazer podendo 
tornar-se polo de desenvolvimento regional em virtude da privi-
legiada situação geográfica.

Sala das Sessões, em 18-2-2014
a) Alexandre da Farmácia - PP

 PROJETO DE LEI Nº 76, DE 2014

Classifica o Município de Espírito Santo do Pinhal como 
Município de Interesse Turístico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificado como “Município de Interesse 
Turístico” a cidade de Espírito Santo do Pinhal.

Artigo 2o - As eventuais despesas recorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, e suplementadas se neces-
sário.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
Natividade da Serra é um município brasileiro do Estado 

de São Paulo, na Microrregião de Paraibuna/ Paraitinga, per-
tencente à Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista. A cidade 
é procurada principalmente pelas suas belezas naturais e seu 
povo acolhedor.

É considerada uma cidade jovem já que foi erguida na 
década de 70.

A represa se destaca como a maior atração turística, com 
opções de esportes náuticos e pesca livre. A pesca do tucunaré, 
espécie introduzida no lago, atrai principalmente pescadores 
esportivos.

O município de Natividade da Serra oferece diferentes 
opções de lazer, desde rafting no rio Paraibuna, no Bairro das Pal-
meiras, pescar na represa da CESP, às belíssimas trilhas em meio 
à Mata Atlântica. Dentro do Parque Estadual da Serra do Mar.

Para quem quer somente passear, vale um passeio de 
balsa atravessando à represa e parando em três pontos de 
embarque. Nos finais de semana a prainha se torna o ponto 
de encontro da moçada, que busca o local para banhos. Ali 
funciona também um posto improvisado de pequenos barcos 
que levam pessoas para os bairros rurais, ou mesmo para uma 
pescaria. O atrativo maior do município está depois da represa, 
onde a mata e as águas formam um binômio interessante para 
os aventureiros.

O Parque Estadual da Serra do Mar foi criado em 1977 
com o intuito de preservar os 315 mil hectares do quase extinto 
ecossistema original. O parque tem acesso no km 78 da Rodo-
via Oswaldo Cruz (SP-125.). Encontramos também o Núcleo 
Santa Virgínia, uma área de conservação de 17 mil hectares 
localizado no interior do Parque Estadual da Serra do Mar.

As principais cachoeiras do parque estão localizadas na 
região do núcleo de Santa Virgínia. O acesso é através de trilhas 
como a de Pirapitinga e a do Poço do Pito, que oferece ótimas 
corredeiras para a prática de rafting.

Partindo do Bairro da Vargem Grande em Natividade da 
Serra temos a Trilha da Cachoeira da Boneca com 13 km e a trilha 
da Pedra do Corcovado, que leva ao pico do mesmo nome com 
1.168m, oferece ao aventureiro uma espetacular vista para o mar.

A riqueza da fauna e flora, típica da Mata Atlântica pode 
ser observada ao longo das caminhadas. Segundo o IBAMA, 
este ecossistema abriga 1.361 espécies de animais e 20 mil 
tipos de plantas. Impressionante também é o número de espé-
cies ameaçadas de extinção: 171 das 202 animais em risco 
no país vivem nestas matas. Jequitibás, cedros, jatobás, ipês, 
e manacás da serra são algumas das grandes árvores que 
margeiam as trilhas, enquanto a fauna é composta por animais 
de médio porte como macacos, antas, capivaras, jaguatiricas e 
o quati. Diversa espécie de pássaros como saíra, pintassilgos e 
sabiás, são encontradas na região.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação e 
posterior promulgação desta propositura.

Sala das Sessões, em 18-2-2014
a) Alexandre da Farmácia - PP

 PROJETO DE LEI Nº 73, DE 2014

Classifica Caçapava como Município de Interesse Turís-
tico.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificada como “Município de Interesse 
Turístico” a cidade de Caçapava.

Artigo 2o - As eventuais despesas recorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, e suplementadas se necessário.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
O nome do município origina-se da língua tupi e significa 

clareira ou "passagem na mata", de ka'a, "mata" e asapaba, 
"passagem"7. Provavelmente, o nome foi dado devido à gran-
de fenda natural que existe na serra do Mar nessa região e que 
é responsável pelos densos nevoeiros vindos do oceano Atlânti-
co no período de inverno.

A cidade de Caçapava surgiu de dois núcleos, distantes 
cerca de 5 km um do outro. O mais antigo deles, que hoje 
constitui o bairro de Vila Velha de Caçapava, era um lugarejo 
que cresceu em torno da Capela Nossa Senhora da Ajuda, 
construída em 1905 nas terras de uma fazenda pertencente a 
Jorge Dias Velho, e local de descanso no caminho real ligava 
São Paulo a Taubaté.

Caçapava foi criada para ser um descanso de tropeiros, e 
continua sendo um descanso para os viajantes e moradores 
da região, separando as grandes cidades do Vale do Paraíba: 
Taubaté e São José dos Campos. A cidade passou pelo ciclo 
cafeeiro como suas vizinhas, mas, ao contrário das mesmas, não 
evoluiu junto com a Via Dutra. Conservou seu jeito pequeno e 
o clima rural que tanto agrada aos que moram em Caçapava.

Essa gente que, por sinal, é o maior bem de Caçapava. Com 
a sua calma e alegria contagiantes, os caçapa- venses fazem da 
cidade o descanso e a paz em meio à loucura das cidades gran-
des, recebendo seus visitantes com o calor típico dos pousos de 
tropeiros do antigo Vale.

Os caçapavenses e turistas sempre podem encontrar muita 
coisa na cidade, tendo como pontos de Interesse Turístico: 
Museu de Armas e Troféus da Força Expedicionária Brasileira, 
Fundação Nacional do Tropeirismo, Casa Kolbe, Museu do Ipi-
ranga, Museu Histórico e Pedagógico “Ministro José de Moura 
Resende”, Pousada dos Bandeirantes, Vila Caçapava Velha, 
Fazenda Modelo de Extração Mecânica de leite.

Somente no roteiro religioso, foram cadastrados um santu-
ário, quarenta e seis igrejas, sessenta e duas capelas e dezoito 
grutas. Além disso, são seis empreendimentos em hospedagem, 
vinte e nove em alimentação e onze artistas, entre grupos e 
solistas.

A cidade preserva o ar de antigamente, com suas pro-
priedades rurais, como as fazendas cafeeiras que mantêm a 
tradição histórica, além de matas nativas, águas cristalinas e 
cachoeiras, difícil de encontrar em outras regiões.

Os quartéis generais são pontos de referência, devido a 
seu trabalho em prol da cidade e do país. No Museu do Exército 
Brasileiro de Caçapava encontram-se memórias da 2° guerra 
mundial e lembranças de lutas travadas pelos nossos soldados.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares aprovação do 
importante reconhecimento ao grande município do Vale do 
Paraíba.

Sala das Sessões, em 18-2-2014
a) Alexandre da Farmácia - PP

 PROJETO DE LEI Nº 74, DE 2014

Classifica Canas como Município de Interesse Turístico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificada como “Município de Interesse 
Turístico” a cidade de Canas.

Artigo 2o - As eventuais despesas recorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, e suplementadas se neces-
sário.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 PROJETO DE LEI Nº 70, DE 2014

Classifica Taubaté como Município de Interesse Turístico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificada como “Município de Interesse 
Turístico” a cidade de Taubaté.

Artigo 2o - As eventuais despesas recorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, e suplementadas se neces-
sário.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
Conhecida nacionalmente como Capital da Literatura 

Infantil, Taubaté tem diversos pontos turísticos e culturais e 
neste espaço é possível conhecer alguns deles:

Santuário e Praça Santa Terezinha Famoso pela beleza, o 
Santuário é o primeiro erguido no mundo em homenagem à 
Santa Terezinha.

O bispo de Taubaté Nunes de Ávila e Silva divulgou em Tau-
baté e região a vida e doutrina de Irmã Teresa do menino Jesus, 
iniciando junto à população um movimento para erguer uma 
capela em honra a Santa Terezinha no asilo Largo da Cadeia.

Após um grande arremate nas doações, a ideia de cons-
truir uma simples capela se transformou na construção de um 
majestoso santuário.

As obras começaram em 7 de junho de 1923, sendo proje-
tada e inspirada na igreja de Saint Pierre de Lisieux.

A inauguração oficial ocorreu em 24 de setembro de 1929, 
embora desde 1924 cerimônias fossem realizadas. O belo tem-
plo apresenta a imponência das linhas arquitetônicas de estilo 
neogótico, localizado numa área verde urbanizada e tranquila.  

Na praça, que recebeu o nome de Santa Teresinha, os 
habitantes do município podem fazer caminhadas em uma pista 
de 680 metros.

O playground existente anima as crianças e a academia ao 
ar livre incentiva a prática de exercícios. A praça também conta 
com a Feira de Artesanato aos domingos.

Durante as férias de janeiro o Sítio do Pica-pau Amarelo 
tem programação especial em Taubaté. As atividades têm 
entrada franca. Entre as atrações estão oficinas pedagógicas e 
de trabalhos manuais.

Um dos destaques da programação deste mês são as 
visitas guiadas com a Turma do Sítio.  Nestas visitas o público 
vai percorrer as dependências do Museu Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Monteiro Lobato. O visitante vai conhecer o casarão 
do século 19, sua arquitetura, mobiliário e utensílios domésticos 
da época e aprender sobre a vida e obra do escritor taubateano.

O público também pode assistir as apresentações teatrais 
com a turma do Sítio na peça “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação e 
posterior promulgação desta propositura.

Sala das Sessões, em 18-2-2014
a) Alexandre da Farmácia - PP

 PROJETO DE LEI Nº 71, DE 2014

Classifica Bananal como Município de Interesse Turístico.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificada como “Município de Interesse 
Turístico” a cidade de Bananal.

Artigo 2º - As eventuais despesas recorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, con-
signadas no orçamento vigente, e suplementadas se necessário.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
Passear pelo centro da cidade é reviver o passado com 

casarões da época do ciclo cafeeiro, em estilo neoclássico em 
forma de U, tendo nas soleiras das casas abacaxis, que mostram 
o poder aquisitivo dos grandes barões do café, temos no centro 
da cidade a farmácia mais antiga em funcionamento do Brasil,  
estação de trem importada  da Bélgica pelos barões do café  
para mostrar seu poder financeiro, a igreja da matriz que é toda 
bordada em pó de ouro e várias outras coisas á se conhecer no 
centro, como as lojas de artesanatos em crochê, madeira, pet 
work e outras.

Bananal fica localizado na Serra da Bocaina, no meio do 
caminho do Rio - São Paulo. Essa parte da serra é formada por 
paisagens deslumbrantes, composta de muitos rios, montanhas, 
cachoeiras, tanques de criações de truta e mirantes onde pode 
ser visto tanto a cidade de Bananal como Angra dos Reis.

Na Serra da Bocaina você encontra a Estação Ecológica de 
Bananal localizada a 25 km do centro da cidade na Rodovia SP 
– 247, com entrada no km 15. A estação é integrada à Unidade 
de Conservação através do Instituto Florestal, que é administra-
da pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo.

A Serra da Bocaina abriga parte da Mata Atlântica com 
uma vegetação diversificada que já cobriu todo o litoral bra-
sileiro e hoje é Patrimônio da Humanidade declarada pela 
UNESCO.

A Estação Ecológica fica localizada numa altitude que varia 
de 1.200m a 1.900m e ocupa 884 hectares, com árvores cente-
nárias. Na Serra você encontra temperaturas entre 20°C e 30°C 
podendo chegar ao inverno a 0°C e uma alta pluviosidade. Com 
essas características climáticas, você pode encontrar espécie de 
plantas como por exemplos bromélias e raros animais como o 
sagüi-da-serra-escuro, o bugio, a onça-parda e o cachorro-do-
mato, entre outros.

Nas entranhas dessa serra pode-se encontrar muita história 
do império. Uma das estradas mais procuradas para passeio 
ecológico é a Trilha do Ouro, também conhecida como Estrada 
do Ariró, essa trilha ligava Minas Gerais a Angra dos Reis, e 
fazia o escoamento do ouro que saia do Brasil para Portugal. 
Esse percurso tem um total de 90 km levando três dias para ser 
percorrido a pé.

No trecho que se localiza em Bananal você poderá admirar 
belas cachoeiras como a dos Veados com seus 200m de altura 
e duas quedas belíssimas, sem contar que a vista é magnífica.

No parque também é possível visitar, alguns trutários 
locais. Um deles é a Aqua, que já foi considerado o maior 
da América Latina, com laboratório e capacidade para cinco 
milhões de ovos. Visitando esse trutário, você ainda pode des-
frutar de um pesque pague.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação e 
posterior promulgação desta propositura.

(a)
Sala das Sessões, em 18-2-2014
a) Alexandre da Farmácia - PP

 PROJETO DE LEI Nº 72, DE 2014

Classifica Natividade da Serra como Município de Inte-
resse Turístico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica classificada como “Município de Interesse 
Turístico” a cidade de Natividade da Serra.

Artigo 2o - As eventuais despesas recorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento vigente, e suplementadas se neces-
sário.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 67, DE 2014

Dispõe sobre instalação de câmeras de monitoramento e 
vigilância em áreas comuns de repartições públicas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º. Serão instaladas câmeras de monitoramento e 
vigilância nas áreas comuns de repartições públicas estaduais.

Artigo 2º. Consideram-se áreas comuns, aquelas que sejam 
de livre acesso a todos os funcionários, servidores e público em 
geral.

Artigo 3º. O executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação.

Artigo 4º As despesas com a execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.

Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem como objetivo conferir maior segu-

rança aos servidores públicos estaduais, assim como de todo o 
patrimônio do Estado de São Paulo.

As câmeras de monitoramento e vigilância tem se apresen-
tado com umas das mais eficientes ferramentas na prevenção e 
resolução de ocorrências policiais em todo o País.

Diversas são as ocorrências solucionadas após a análise de 
imagens capturadas por câmeras de vigilância, muitas vezes até 
de equipamentos instalados em seu entorno.

Embora não sejam exclusivos os ataques às repartições 
públicas, as mesmas habitualmente são objeto de pichações, 
manifestações e até mesmo furtos e roubos.

Outrossim, as câmeras de vigilância, atuam não só nas 
ocorrências policias, mas também auxiliam no monitoramento 
das repartições, facilitando o serviço dos responsáveis pela 
segurança em tais locais.

Assim, de extrema necessidade a utilização de tais ferra-
mentas nas repartições públicas, restando clara a necessidade 
de aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em 14-2-2014
a) Jooji Hato - PMDB

 PROJETO DE LEI Nº 68, DE 2014

Autoriza o Poder Executivo a implantar o "Programa 
Cesta Básica do Livro" e dá providências correlatas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar 
no âmbito da Secretaria de Estado da Educação o “Programa 
Cesta Básica do Livro”, destinado a prover aos estudantes e 
suas famílias um acervo mínimo de leitura.

Parágrafo único - O acervo deverá conter, no mínimo dez 
obras, e ser adequado à faixa etária do aluno.

Artigo 2º - O catálogo de títulos disponibilizados será 
estabelecido por uma comissão própria, criada pela Secretaria 
de Estado da Educação, obedecendo-se a proporção de 50% 
(cinquenta por cento) de obras de literatura e 50% (cinquenta 
por cento) de obras de referência e/ou informativas.

Parágrafo único - A comissão deverá ser formada por repre-
sentantes da Secretaria de Educação e da Cultura, da Câmara 
Brasileira do Livro e por representantes das associações de 
escritores e ilustradores.

Artigo 3º - A cada dois anos, o catálogo de títulos distri-
buídos aos alunos da rede estadual de ensino será revisado e 
atualizado.

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
O livro é um item de necessidade básica. Com esse argu-

mento e a certeza de que o livro é um item que alimenta a 
cultura da comunidade, submetemos à apreciação dos senhores 
parlamentares, este Projeto de Lei que tem a finalidade de 
distribuir livros em forma de cestas básicas para as famílias dos 
alunos das escolas estaduais, como forma de valorizar a leitura.

A proposta é garantir um acervo mínimo de livros para 
famílias, principalmente aquelas que reúnem estudantes matri-
culados na rede pública. Espera-se que com a sanção da lei, 
cada família com filhos matriculados no ensino fundamental 
ou no ensino médio tenha direito aos livros de literatura, artes 
ou ciências, escolhidas por uma comissão entre as muitas boas 
obras existentes no mercado editorial.

Como a proposta tem caráter autorizativo – ou seja, auto-
riza o Executivo a implantar a cesta básica do livro, mas não 
torna a medida obrigatória – a participação da sociedade 
civil organizada será importante para sensibilizar o Governo a 
implantar o projeto.

Sala das Sessões, em 18-2-2014
a) Carlos Giannazi - PSOL

 PROJETO DE LEI Nº 69, DE 2014

Dispõe sobre a comunicação de todas as ocorrências e 
fases de concursos públicos e dá providências correlatas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - As empresas e instituições organizadoras de 
concursos públicos ficam obrigadas a encaminharem todas as 
comunicações aos candidatos inscritos no edital, informando as 
ocorrências e fases do concurso público, sem prejuízo da publi-
cação de editais de convocação, retificações e afins.

§ 1º - No momento da inscrição, será assegurado ao can-
didato, expressamente, optar por receber as informações por 
meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), no 
endereço informado, ou por meio do endereço de correio eletrô-
nico (e-mail) cadastrado.

§ 2º - As garantias do recebimento, envio e recusa da carta 
registrada, quando esta for a opção do candidato inscrito, 
obedecerão às regras da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos - CORREIOS.

§ 3º - Caso a opção seja por recebimento de correio eletrô-
nico, na mensagem deverá constar a opção de confirmação de 
leitura pelo destinatário.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem por objetivo facilitar a verificação 

de todas as etapas do processo do concurso em que o candida-
to se inscreveu. É comum haver atraso na entrega de correspon-
dência física, ou mesmo de não envio de e-mail, fazendo com 
que os candidatos percam fases importantes do concurso, como 
locais e horários, provas classificatórias, apresentação de títulos, 
ou mesmo, por falta de informação, percam o prazo da tomada 
de posse, ocasionando-lhes prejuízos incalculáveis. E nem sem-
pre, o candidato tem acesso fácil às publicações oficiais, como 
o Diário Oficial.

Desejando facilitar a vida dos inscritos nos concursos 
públicos, sem onerar ainda mais o cidadão, sendo que a taxas 
dos concursos já são de um valor elevado para a população, 
encaminhamos esta propositura para a apreciação dos nobres 
pares desta casa de leis e seu acolhimento.

Sala das Sessões, em 18-2-2014
a) Carlos Giannazi - PSOL


