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1 INTRODUÇÃO
O presente relatório visa a proceder a um levantamento dos trabalhos realizados
pela Seção de Assessoramento Temático (SAT), no ano de 2019. Dentre as atividades
desenvolvidas constam: elaboração de projetos de lei; relatórios de mérito das
Comissões Temáticas; participação e organização de fóruns técnicos e ciclo de debates;
requerimentos e outras proposições; estudos técnicos-científicos; suporte às audiências
públicas, seminários legislativos; assessoria e consultoria temática e levantamento de
dados e informações.
A Seção de Assessoramento Temático é o órgão de assessoramento e consultoria
temática aos Deputados, à Mesa Diretora, à Administração da Casa, às Comissões
Permanentes e Temporárias, pautando-se pelo caráter técnico-legislativo em suas
manifestações. Vinculada à Diretoria Legislativa, a Seção é integrada por equipe
multidisciplinar, com formação acadêmica e especialização em áreas diversas de
conhecimento

(Ciência

Política,

Economia,

Estatística,

Direito,

Educação,

Administração, Sociologia, Ciência Política, Saúde, Auditoria Governamental,
Tecnologia da Informação e Gestão Pública).
De acordo com o Regimento da Interno da Assembleia Legislativa do Estado
de Goiás (Resolução no 1007, de 20 de abril de 1999), compete à Seção de
Assessoramento Temático, além de outras atribuições:
I – prestar assessoramento e consultoria temática às Comissões;
II – realizar estudos técnicos-científicos e desenvolver programas de pesquisa
destinados a subsidiar o processo legislativo nas comissões;
III – prestar suporte técnico, levantando material e dados para a instrução e análise das
matérias encaminhadas às comissões;
IV – prestar assessoramento e suporte técnico na realização de audiências públicas, e
seminários legislativos, de fóruns técnicos e ciclos de debates;
V – atuar em conjunto com os demais órgãos da Assembleia Legislativa, em especial,
com a Procuradoria–Geral, visando ao maior acerto na assessoria e nas informações
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prestadas com o consequente aprimoramento das proposições encaminhadas às
comissões.

2 A SEÇÃO DE ASSESSORAMENTO TEMÁTICO
2.1 Equipe da Seção de Assessoramento Temático
Herberth Duarte dos Santos – Chefe da Seção (herberth.santos@al.go.leg.br)
Sociólogo formado pela Universidade Federal de Goiás - UFG, Economista pela UFG,
Estatístico pela UFG, Mestre em Pesquisa Social e Estudos Populacionais pela Escola Nacional
de Ciências Estatísticas/IBGE e doutorando em Geografia, com área de concentração em Análise
Ambiental e Dinâmica Territorial, pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Atual
Chefe do Assessoramento Temático, é Analista Legislativo, categoria funcional Pesquisador
Legislativo.

Emilia Cristine Pires – E-mail: emilia.pires@al.go.leg.br
Cientista Social formada pela UFG, Especialista em Políticas Públicas pela UFG, Mestra em
Educação pela PUC-GO, é Analista Legislativo da categoria funcional Pesquisador Legislativo
atuando no Assessoramento Temático.

Flávia Watanabe Matos – E-mail: flavia.matos@al.go.leg.br
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica - PUC, Analista Legislativo da
categoria funcional Pesquisador Legislativo, atuando no Assessoramento Temático.

Janaina Fontana – E-mail: janaina.fontana@al.go.leg.br
Bacharel em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo IEPO, pós-graduanda MBA em Gestão de Pessoas pela LFG, é Analista Legislativo da
categoria funcional Pesquisador Legislativo, atuando no Assessoramento Temático.

João Pecin – E-mail: joao.pecin@al.go.leg.br
Bacharel em Direito pela PUC, Especialista em Direito Constitucional e em Direito
Administrativo pela Academia de Polícia Militar de Goiás, possui aperfeiçoamento em
Processo Legislativo, é Analista Legislativo da categoria funcional Pesquisador Legislativo,
atuando no Assessoramento Temático.

Leila Nogueira Gonzaga – E-mail: leila.gonzaga@al.go.leg.br
Assistente social formada pela PUC, é Assistente Legislativo, atuando no Assessoramento
Temático desde a criação da Seção.
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Luciana Maranhão Pereira – E-mail: luciana.pereira@al.go.leg.br
Mestre em Engenharia Elétrica e de Computação pela UFG, Especialista em Informática:
Internet, Objetos e Sistemas Distribuídos pela Universidade Federal do Ceará - UFC,
Especialista em Direito Público pela Escola Superior de Direito – ESD, Tecnóloga em
Processamento de Dados pela IUESO, Analista Legislativo da categoria funcional Analista de
Sistemas, atuando no Assessoramento Temático.

Ludmilla Graziella Mari Cardoso – E-mail: ludmilla.cardoso@al.go.leg.br
Bacharel em Odontologia pela UFG, especialista em Auditoria Governamental pela
Universidade Gama Filho - UGF, graduanda em Direito pela UFG, é Analista Legislativo da
categoria funcional Pesquisador Legislativo, atuando no Assessoramento Temático.

Luiz Roberto Boettcher Cupertino – E-mail: luiz.cupertino@al.go.leg.br
Filósofo formado pela PUC, Mestre em Filosofia Política pela UFG, graduando em Direito pela
Faculdade Sul Americana - FASAM, Analista Legislativo da categoria funcional Pesquisador
Legislativo na Alego, atuando no Assessoramento Temático.

Miguel D. Gusmão Filho – E-mail: miguel.gusmao@al.go.leg.br
Mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília - UnB, Bacharel em Ciências Sociais
pela UFG, Analista Legislativo da categoria funcional Pesquisador Legislativo na Alego,
atuando no Assessoramento Temático.

Milena Alves Costa – E-mail: milena.costa@al.go.leg.br
Administradora formada pela UFG, Mestra em Administração pela UFG, é Analista Legislativo
da categoria funcional Pesquisador Legislativo na Assembleia Legislativa de Goiás, atuando
na Seção de Assessoramento Temático.

Valéria de Siqueira Gonçalves – E-mail: valeria.goncalves@al.go.leg.br
Pedagoga formada pela UFG, Especialista em Psicopedagogia pela PUC; Especialista em
Métodos e Técnicas de Ensino pela Universidade Salgado de Oliveira; Especialização em
Arterapia Holística pela Universidade Potiguar; Especialização em Educação Especial –
Formação Continuada de Professores para o Atendimento Educacional Especializado – AEE
pela UFC; pós-graduanda em Reabilitação Cognitiva pela Faculdade Cambury, é Analista
Legislativo da categoria funcional Pesquisador Legislativo, atuando no Assessoramento
Temático.
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3

PESQUISAS DESTAQUE

3.1 Participação Feminina no Legislativo Estadual após a Constituição
Cidadã: análise quantitativa e comparativa das eleições para deputado
estadual, em Goiás e No Brasil, de 1990 a 2018
O estudo analisa o desempenho feminino para o cargo de deputado (a) estadual
do Estado de Goiás após a Constituição de 1988, período que contempla as mudanças
eleitorais que estabeleceram cotas afirmativas para as mulheres, com dois eixos de
análise: o primeiro com foco nas eleições para deputado estadual apenas no estado de
Goiás, com análise descritiva dos dados quantitativos em relação às mulheres candidatas
e eleitas, e o segundo eixo traz um comparativo com as eleições para as Assembleias
dos outros estados do País, com a criação do Índice de Participação Feminina no
Legislativo Estadual e classificação dos estados com a maior proporção de deputadas
eleitas em comparação com o número de vagas existentes para o parlamento.

Link para a pesquisa:
https://portal-legado.al.go.leg.br/arquivos/asstematico/75.pdf

3.2 Ações e medidas para combater as desigualdades de gênero nas
Assembleias Legislativas Brasileiras
A pesquisa identifica o que outras Casas Legislativas têm desenvolvido para
ampliar a participação feminina no cotidiano parlamentar. Indica, igualmente,
alternativas e caminhos para transformar a realidade dos parlamentos brasileiros.

Link para a pesquisa:
https://portal-legado.al.go.leg.br/arquivos/asstematico/77.pdf
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3.3 Levantamento sobre a tramitação de Projetos de Lei de Iniciativa
Popular
A pesquisa busca investigar como se dá a tramitação de projetos de lei de
Iniciativa Popular (PLIP): se é diferenciada das demais proposituras, se tem ou não
tramitação exclusiva, incluindo-se, em tal investigação, as proposituras originárias das
Comissões de Legislação Participativa.

3.4 Levantamento de dados para a comemoração dos 30 anos da
Constituição Estadual
O desenvolvimento de Goiás nas últimas décadas foi desenhado pelos artigos
da Constituição Estadual, que completou 30 anos neste ano de 2019, no dia 5 de outubro.
Ao todo, foram 232 dias de trabalho e 96 sessões plenárias para a indicação dos
caminhos a serem traçados na busca por justiça e prosperidade. Os dados e bastidores
relativos à Constituinte foram apresentados de forma inédita pela Agência Assembleia
de Notícias, em um especial que complementa as atividades da Assembleia Legislativa
para marcar a celebração dos 30 Anos da Constituição Estadual.
O trabalho contou, ainda, com esforço de diversos departamentos da Casa,
dentre eles Diretoria de Comunicação - com participação, além da Agência de Notícias,
da Divisão de Comunicação e da seção de Publicidade e Imagem Institucional -;
Secretaria de Televisão; Procuradoria-Geral, Diretoria de Tecnologia da Informação,
por meio da Assessoria Adjunta de Desenvolvimento de Sistemas; Diretoria
Administrativa, por meio da seção de Protocolo e Arquivo; e da seção de
Assessoramento Temático.
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Integram o especial dos 30 anos da Constituição a pesquisa realizada pela SAT
contendo um balanço sobre os números alcançados pela Assembleia Constituinte, um
panorama sobre a tramitação, impactos geográficos com criação de novos municípios,
avaliação de avanços em diversas áreas, dentre outros.

3.5 Pesquisa #AlêResponde
#AleResponde é uma campanha criada pela Seção de Publicidade e Imagem
com o intuito de mostrar de forma clara à sociedade como o Poder Legislativo pode
contribuir para a qualidade de vida da população.
A SAT colaborou com o projeto através de um levantamento de leis oriundas
das Comissões Temáticas da Alego que impactaram de forma positiva a vida do cidadão
goiano.
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3.6 Levantamento das Constituições Estaduais brasileiras que possuem
percentual orçamentário definido à Cultura
A pesquisa realiza um levantamento em todas as vinte e seis Constituições
Estaduais brasileiras e na Lei Orgânica do Distrito Federal, buscando identificar casos
em que os legisladores optaram por definir percentual orçamentário para a cultura, em
sua lei maior.

3.7 Elaboração de minuta de Regimento Interno a ser utilizado pelo Projeto
Politizar em sua edição de 2019
O Politizar é um projeto de extensão que conta com apoio da Faculdade de
Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
e Escola do Legislativo. Seu objetivo é aprimorar a relação entre o Estado e a sociedade
civil e promover experiências práticas sobre a política brasileira, por meio de uma
vivência que simula atividades cotidianas de deputados estaduais, assessores de
comunicação e jornalistas políticos, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás.
Seguindo o modelo do Regimento Interno da Casa, foi elaborado o Regimento
Interno utilizado pelo Projeto Politizar, com participação ativa da SAT, com o objetivo
de normatizar o processo legislativo de forma personalizada ao Projeto.

3.8 Elaboração de Cartilha com orientações regimentais para o Projeto
Politizar (2019)
Além da mencionada demanda supracitada, a SAT recebeu a incumbência de
elaborar Cartilha que fornecesse orientações regimentais aos participantes do Projeto
Politizar, sintetizando o processo legislativo e adequando os prazos regimentais ao
calendário da simulação.

Seção de Assessoramento Temático
Alameda dos Buritis, 231 - Setor Oeste - CEP: 74.115-900 – Goiânia - Goiás
assessoramentotematico@al.go.leg.br | portal.al.go.leg.br | +55 (62) 3221.3280

10

Seção de Assessoramento Temático

A mencionada Cartilha foi um recurso didático útil à palestra “Adaptação do
Processo Legislativo para o Politizar”, realizada no auditório Costa Lima, em 04 de maio
de 2019, ministrada por servidor da SAT, na ocasião do treinamento dos participantes
do Projeto.

3.9 Cartilha lúdica "O Araguaia é seu, é meu, é nosso! Preservar e
recuperar para as futuras gerações: obrigação de todos!"
Com o intuito de conscientizar as futuras gerações com relação à importância
de preservar o Rio Araguaia, foi confeccionada cartilha lúdica pela Seção.
Utilizando-se de linguagem simples e objetiva, a cartilha teve como foco o
público infanto-juvenil e abordou temas como: municípios que compõem o Vale do
Araguaia; normas de convivência (de cunho ambiental e de segurança); curiosidades
gerais, aspectos geográficos, fauna e flora do Rio; e proteção à criança e ao adolescente
que visitam essa região de intenso turismo.

3.10 Do Voto ao Parlamento - 19ª Legislatura. Análise espacial do
desempenho eleitoral dos Deputados Estaduais (2018)

O trabalho visa a oferecer informações úteis sobre o pleito eleitoral de 2018, por
meio do mapeamento dos votos recebidos por deputados estaduais em Goiás. Trata-se
de estudo estatístico de interesse dos parlamentares, assessores, imprensa, estudiosos da
política e da população em geral, com potencial de projetar, no pensamento sobre a
política e o sistema representativo, diversas hipóteses de teses e debates.
A pesquisa traz 165 cartogramas e 341 tabelas, em que se analisam: o modo
como se distribuem os votos recebidos pelos partidos e parlamentares; a localização
desses votos por município; o perfil dos candidatos e dos eleitos e o alcance da
representação de cada deputado, a partir dos municípios em que obteve votação.
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Desta pesquisa resultou um e-book e um painel interativo de dados, ambos
disponibilizados no portal da Alego.
O painel interativo de dados compara o desempenho eleitoral dos deputados
estaduais goianos que compuseram seis legislaturas, iniciando com a 14ª Legislatura da
Alego até a atual 19ª Legislatura, compreendendo um período de 20 anos (1998-2018).
Além de permitir que cada eleitor visualize os diversos resultados eleitorais para
deputado estadual entre os anos de 1998-2018, pode-se observar onde cada parlamentar
obteve sua maior e mais expressiva votação, proporcionalmente, possibilitando perceber
qual ou quais são os principais representantes de cada localidade.
Link do E-Book:
https://publicacoes.al.go.leg.br/assessoramento-tematico/do-voto-aoparlamento/
Link do Painel Interativo:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzQ4MTYxZTgtMWQyMy00ZWY
4LWFkZGUtMmY5MTc1MjRmOWU4IiwidCI6ImI1ZDc5M2NhLTEyNWEtNDVhZ
S1hMjlhLTRhZDA0Y2JmNTA0MiJ9
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4 MAPAS INTERATIVOS
4.1 Índice de Participação Feminina no Legislativo Estadual
Por meio desta consulta, pode-se verificar o índice de participação feminina nas
Assembleias Legislativas nos estados brasileiros. Várias simulações podem ser feitas,
tais como:
 Por legislatura / Pleito:
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 Por Região:

 Por Estado:

Link de acesso da consulta:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWZhZWM5MDUtYmIzNi00YTM5LTkxZj
ItYjM3NDBmYjA3MDc5IiwidCI6ImI1ZDc5M2NhLTEyNWEtNDVhZS1hMjlhLTR
hZDA0Y2JmNTA0MiJ9
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4.2 Distribuição Espacial das Ações Resultantes das Emendas de Iniciativas
Parlamentares (Orçamento 2019)
Esta consulta permite a verificação do quanto cada deputado goiano destinou da
verba de emenda de iniciativa parlamentar para determinado município goiano e
identifica as áreas de aplicação. Várias simulações podem ser feitas, tais como:
 Por deputado estadual:
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 Por município: quais deputados estaduais destinaram a verba da emenda de
iniciativa parlamentar para o município selecionado e em que foi aplicada
essa verba.
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 Panorama Geral: valor total que cada município recebeu de verba das
emendas de iniciativas parlamentares. Relação de todos os benefícios, com
seu respectivo valor, e a indicação do que cada deputado destinou para a
cidade selecionada.

Link de acesso da consulta:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODQwZjNlNWEtMmIwMi00ZTQyLTljOTkt
ZWVhMzU5NjY4MmI4IiwidCI6ImI1ZDc5M2NhLTEyNWEtNDVhZS1hMjlhLTRh
ZDA0Y2JmNTA0MiJ9
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4.3 Distribuição Espacial do Desempenho Eleitoral dos Deputados
Estaduais (1998 - 2018)
Através desta consulta, pode-se verificar a quantidade de votos que cada
deputado estadual teve em cada município goiano; o percentual do total dos votos do
deputado; percentual em relação ao total de votos nominais no município.
Os municípios que os deputados tiveram mais votos são coloridos e destacados
no mapa conforme a faixa quantitativa indicada na legenda.

Link de acesso a consulta:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzQ4MTYxZTgtMWQyMy00ZWY4LWFkZ
GUtMmY5MTc1MjRmOWU4IiwidCI6ImI1ZDc5M2NhLTEyNWEtNDVhZS1hMjlh
LTRhZDA0Y2JmNTA0MiJ9
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4.4 Acompanhamento das despesas dos órgãos públicos
Por intermédio desta consulta, pode-se verificar o quanto cada órgão público
gasta com: pessoal e publicidade. Várias simulações podem ser feitas, tais como:
 Distribuição de servidores, por tipo de vínculo:

 Distribuição de servidores pensionistas e inativos:
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 Despesa Total com Pessoal x Receita no Trimestre:

 Despesa com Publicidade:
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4.5 Demonstrativos de: Demografia, Desenvolvimento Humano, Economia,
Educação e Saúde
Elaborou-se uma ferramenta, como resultado desta pesquisa, em que se podem
verificar indicadores de demografia, índice de desenvolvimento humano, economia,
educação e saúde do Brasil, agregados por região ou estado. Várias simulações podem
ser feitas, combinando os indicadores macros, região e indicadores específicos.
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4.6 Demonstrativo do Controle de Contas 2018
Por meio desta consulta, pode-se verificar os recursos financeiros previstos nos
diversos programas governamentais com suas respectivas ações determinadas no Plano
Plurianual (PPA), na Lei Orçamentária (LOA) e o que foi executado.
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5 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

5.1 Participação da mesa redonda "O lugar delas na política", no dia 21 de
março
No dia 21 de março, teve início a mesa-redonda “O lugar delas na política”. O
encontro fez parte da campanha “Todas por Elas”, desenvolvida pela Seção de
Atividades Culturais da Alego.
O evento contou com a presença da deputada Lêda Borges (PSDB), da assessora
temática Milena Alves Costa, da presidente da Associação Brasileira de Mulheres de
Carreira Jurídica de Goiás, Larissa Junqueira Reis Bareato, e da professora-doutora
Denise Paiva, da Universidade Federal de Goiás (UFG). As discussões apresentadas
durante esses três dias foram de importante contribuição para o universo feminino.

Link para a pesquisa: https://portal.al.go.leg.br/noticias/99172/todas-por-elasmulheres-na-politica
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5.2 Participação no Seminário Interdisciplinar "Mulheres no Cenário
Político Atual", no dia 23 de março, na Fasam
A apresentação de palestra no Seminário Interdisciplinar “Mulheres no Cenário
Político Atual”, foi ministrada pela servidora da SAT, Milena Alves Costa, no dia 23
de março na Faculdade Sul-Americana (FASAM) e contou com a presença da Deputada
Estadual Lêda Borges.
O estudo foi elaborado pelos pesquisadores Milena Alves Costa e Herberth
Duarte dos Santos, e possui dois eixos de análise. O primeiro foca nas eleições para
deputado estadual apenas em Goiás, com análise descritiva dos dados quantitativos em
relação às mulheres candidatas e eleitas. Já o segundo, traça um quadro comparativo
com as eleições para as Assembleias de outros estados do País, com a criação do Índice
de Participação Feminina no Legislativo Estadual e classificação dos estados com a
maior proporção de deputadas eleitas em comparação com o número de vagas existentes
para o parlamento.
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5.3 Curso ministrado: Poder Legislativo e Comissões Parlamentares
O curso “Poder Legislativo e Comissões Parlamentares” foi ministrado pelo
servidor da SAT, Miguel Gusmão, no dia 25 de março, na Escola do Legislativo. O
objetivo deste curso é contribuir para a formação legislativa do servidor da Casa. Os
participantes tiveram acesso à Introdução ao Poder Legislativo, atribuições, Regimento
Interno, funcionamento da Assembleia, sobre as comissões permanentes, além de prazos
e trâmite.

5.4 Apresentação de palestra: Democracia e Poder Legislativo, Projeto
Escola no Legislativo, auditório Solon Amaral, 15h30-17h.
A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) recebeu, na tarde do dia 22
de abril, os alunos da Faculdade Sul Americana (Fasam). Na ocasião, os universitários
puderam participar de palestras e conhecer as dependências da Casa de Leis. A visita foi
realizada graças a uma parceria da Escola do Legislativo com a Universidade.
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Na 2ª edição do projeto, os acadêmicos de Direito assistiram às palestras
realizadas com o objetivo de aproximar o Parlamento da sociedade goiana. A palestra,
com o tema “Democracia e Poder Legislativo”, foi ministrada pelo servidor e mestre
em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília (UNB), Miguel Gusmão. Nesta,
foram tratados temas que auxiliaram os estudantes a compreender o processo de
elaboração das leis.
Link para a pesquisa: https://portal.al.go.leg.br/noticias/100146/alunos-dafasam-visitam-o-legislativo

5.5 Palestras ministradas: “Democracia e Poder Legislativo” e “Adaptação
do Processo Legislativo para o Politizar”.
O treinamento do projeto Politizar começou no dia 2 de maio, na Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego). Com três dias de duração, o evento teve uma programação
com palestras, mesas-redondas e conversas.
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A coordenadora-geral do projeto pela Alego, Mariza Barboza, explicou que o
treinamento de 2019 contará com convidados de importância nacional em assuntos
como direitos humanos, relações governamentais, jornalismo, área energética, dentre
outros. O objetivo do treinamento é capacitar os jovens selecionados para a simulação,
agendada para junho, a fim de conseguirem executar, com qualidade, as tarefas do cargo
para o qual foram definidos.
O servidor da SAT, Miguel Gusmão, ministrou as palestras “Democracia e Poder
Legislativo”, no dia 2 de maio, e “Adaptação do Processo Legislativo para o Politizar”,
no dia 4 de maio.
Link disponível para pesquisa: https://portal.al.go.leg.br/noticias/100538/abertura-detreinamento-do-politizar
https://portal.al.go.leg.br/noticias/100557/politizar-conclui-treinamento
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5.6 Apresentação de palestra: Poder Legislativo e Elaboração das Leis, aos
alunos do curso de Ciências Sociais/UFG.
Palestra sobre “Poder Legislativo e Elaboração de Leis” ministrada, no dia 5 de
junho, pelo servidor da SAT, Miguel Gusmão, na Faculdade de Ciências Sociais/UFG,
por solicitação do Professor Doutor Robert Bonifácio (UFG). A palestra teve como
público os alunos de Graduação em Ciências Sociais, no âmbito da disciplina "Ciência
Política 1", com o objetivo de apresentar as Casas do Poder Legislativo brasileiro, sua
importância para a Democracia e suas principais funções. A Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás teve destaque na apresentação. Os órgãos legislativos da Casa foram
apresentados, descrevendo, resumidamente, o processo legislativo goiano, com o
detalhamento da tramitação legislativa, desde sua apresentação em Plenário até seu
envio ao Executivo.
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5.7 Visita a cooperativa de reciclagem Cooper Rama. Ação marca
encerramento das atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio
Ambiente.
A Comissão de Meio ambiente e Recursos Hídricos (CMRH), as seções de
Serviços Especiais de Engenharia de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio
Ambiente (Sesmt), de Serviços Sociais, de Assessoramento Temático, de gabinetes e a
terceirizada All Service realizaram visita técnica à Cooperativa dos Catadores de
Material Reciclável (Cooper Rama). A visita foi realizada no dia 7 de junho e a SAT
representada pela assessora temática Leila Nogueira Gonzaga.
A principal finalidade deste evento foi levar ao conhecimento dos integrantes das
seções o trabalho realizado pela Cooper Rama, bem como conscientizar e sensibilizar a
comunidade da Casa sobre a importância de se realizar a separação dos materiais e os
enviar para a reciclagem. Dessa forma, os servidores da Casa puderam entender como
funciona o trabalho e podem, também, colaborar com o processo de coleta seletiva.
Link

para

a

pesquisa:

https://portal.al.go.leg.br/noticias/101816/visita-a-

cooperativa-de-reciclagem-encerra-acoes-pelo-dia-mundial-do-meio-ambiente
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5.8 Apresentação de Palestra "Excelência no Atendimento ao Público"
integrando a edição ALEGO ATIVA no município de São Simão.
A palestra "Excelência no Atendimento ao Público" integrou a edição ALEGO
ATIVA no município de São Simão, projeto que tem por objetivo promover ações e
iniciativas que aproximam os Poderes Legislativo Estadual e o Municipal. A palestra,
em específico, visou à capacitação profissional dos participantes para desenvolver
atendimento ao público de forma eficaz, aprimorar técnicas que visem à solução de
problemas, promover a comunicação e a cordialidade, e traçar metas para um
atendimento de excelência.
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5.9 Apresentação de palestra: Educação para a Democracia e o Poder
Legislativo no V Simpósio da Faculdade de Ciências Sociais/UFG –
Democracia e Direitos Humanos: crises e conquistas.
A palestra “Educação para a Democracia e o Poder Legislativo” foi ministrada
pelo servidor da SAT, Miguel Gusmão, no dia 24 de julho na Faculdade de Ciências
Sociais/UFG, com o objetivo de avaliar atividade de educação para democracia, ocasião
em que foi abordado o projeto “Escola no Legislativo”, desenvolvido no âmbito da
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, tendo em vista o processo sócio histórico
da emancipação humana, o advento da democracia contemporânea e as perspectivas do
pensamento político.
Com o objetivo de oferecer aos participantes a percepção do papel do Poder
Legislativo nas sociedades contemporâneas, em seu sentido integral, abordaram-se seus
aspectos representativo, fiscalizador e legiferante.
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5.10 Apresentação de palestra no 43º Encontro Anual da ANPOCS Participação das Mulheres no Legislativo Estadual do Brasil, de 1998 a
2018
A pesquisa sobre a Participação das Mulheres no Legislativo Estadual,
desenvolvida por pesquisadores legislativos da Seção de Assessoramento Temático
desta Casa de Leis, foi selecionada para ser apresentada no Seminário Temático
“Partidos, eleições e sistemas”, no 43° Encontro Anual da Associação Nacional de
Pós Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), que é considerado o mais
relevante fórum de debate da Ciências Sociais stricto sensu do País e um dos mais
importantes da América Latina. A apresentação foi na cidade de Caxambu, estado de
Minas Gerais, nos dias 21 a 25 de outubro, e foi ministrada pelos servidores Herberth
Duarte dos Santos e Milena Alves Costa.
No referido evento, foram ofertados minicursos, apresentações e debates de uma
série de trabalhos de vanguarda relacionados à Antropologia, Sociologia, Ciências
Políticas e a estudos legislativos diversos, propiciando, aos pesquisadores da SAT,
melhoria em sua capacitação profissional e atualização temática.
A participação e apresentação do trabalho/pesquisa no evento demonstrou que a
Assembleia Legislativa de Goiás discute ativamente a representação da mulher no
processo democrático de formação do parlamento estadual goiano.
Link para a pesquisa: https://portal.al.go.leg.br/noticias/105762/estudo-da-alego-

e-destaque-nacional
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5.11 Participação em Audiência Pública sobre desafios e expansão do
turismo na rua 44 de Goiânia.
Acompanhamento de audiência pública acerca dos desafios do turismo de
negócios em Goiás, especialmente na região da Rua 44, em Goiânia.
Elaboração de carta com propostas para expansão e aprimoramento desse
turismo, envolvendo ações como a revitalização de calçadas; aprimoramento da
segurança local e fomento ao desenvolvimento dos polos que abastecem o setor.

5.12 Lançamento de livro “Do Voto ao Parlamento”.
Lançamento do ebook “Do Voto ao Parlamento - 19ª Legislatura”, estudo técnico
que analisa o desempenho eleitoral dos deputados estaduais goianos nas eleições de
2018, por meio da Seção de Assessoramento Temático (SAT).
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O evento ocorreu no salão nobre da Casa de Leis e contou com a presença do
presidente Lissauer Vieira (PSB), além dos deputados Karlos Cabral (PDT), Wilde
Cambão (PSD) e Delegada Adriana Accorsi (PT). Também estiveram presentes
diretores e servidores da Casa.
De acordo com o presidente Lissauer, o resultado da pesquisa que resultou no
ebook será de grande valia para a população: “Tanto para os servidores quanto para os
parlamentares e também para a imprensa, essa pesquisa será um instrumento de
informação”, disse o parlamentar.
O diretor Legislativo da Alego, Marcelo Melo, que é um dos ex-deputados
analisados na pesquisa, afirmou que o lançamento dessa ferramenta é um marco muito
importante na história da Casa: “O parlamentar precisa ter instrumentos que permitam
que ele acesse dados rapidamente. Quando ele vai visitar um município, por exemplo,
ele já chegará sabendo quais foram seus apoios e votações. Essa ideia vai ajudar bastante
o trabalho dos deputados, mas também de estudantes e jornalistas. É uma fonte de
pesquisa que traz transparência”, sustentou.
Durante a apresentação, a equipe da SAT mostrou, ainda, o resultado do
desenvolvimento de um painel interativo de dados que compara o desempenho eleitoral
dos deputados estaduais goianos que compuseram seis legislaturas, iniciando com a 14ª
Legislatura da Alego até a atual 19ª Legislatura, compreendendo um período de 20 anos
(1998-2018). Esse painel encontra-se disponível a todos os cidadãos via internet e pode
ser

acessado

pelo

portal

da

Alego,

no

seguinte

link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzQ4MTYxZTgtMWQyMy00ZWY4LWFkZ
GUtMmY5MTc1MjRmOWU4IiwidCI6ImI1ZDc5M2NhLTEyNWEtNDVhZS1hMjlh
LTRhZDA0Y2JmNTA0MiJ9

Link para a pesquisa: https://publicacoes.al.go.leg.br/assessoramento-tematico/do-votoao-parlamento/
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6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Atividades SAT - 2019

Quant.

Assessoramento e Suporte em Audiências Públicas

2

Relatório de Mérito (Projeto Politizar)

21

Cartilha Educativa

2

Estudo de Impacto Orçamentário

2

Palestras Ministradas
Atividades Legislativas (219 atividades)

11

Nota Técnica

2

Assessoramento Legislativo (Consulta Pessoal)

61

Pesquisas

28

Relatório de Mérito (Comissões Temáticas)

36

Pesquisa Legislativa (92)

Sem Viabilidade

40

Projeto de Lei (Minuta)

36

Projeto de Resolução (Minuta)

5

Requerimento Legislativo (Minuta)

11
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7 DEMONSTRATIVO GRÁFICO DAS ATIVIDADES DA SAT
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8 ANEXOS
Descrição do trabalho realizado - ESTUDO DE VIABILIDADE
Análise de viabilidade de projeto de lei que dispõe sobre a obrigação dos
pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários de informar a
delegacia especializada do meio ambiente os casos de maus-tratos nos
animais por eles atendidos, e dá outras providências, no Estado de
Goiás.
Estudo de viabilidade de criação do cargo público de engenheiro
ambiental
Estudo de viabilidade de Projeto de Lei que autoriza o governo do
Estado a utilizar e a ceder os ônibus escolares no período de férias
escolares para atividades culturais e desportivas bem como atividades
escolares chamadas de "recuperação", no Estado de Goiás.
Estudo de viabilidade de projeto de lei que cria clínicas móveis para
atendimento às gestantes
Estudo de viabilidade de projeto de lei que proíbe a comercialização de
qualquer substância ou produto cosmético, de beleza ou higiene pessoal
e perfumes cujo desenvolvimento, fabricação ou manipulação envolva
testes com animais em seu desenvolvimento ou fabricação
Estudo de viabilidade de projeto de lei que torna obrigatória a
responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos de alto custo
Estudo de viabilidade de projeto de lei que trata do transporte de animais
domésticos e da fauna silvestre no serviço rodoviário intermunicipal de
transporte coletivo de passageiros no Estado de Goiás.
Estudo de viabilidade de projeto que proíbe a inquirição sobre orientação
sexual e religião em entrevistas de emprego
Estudo de viabilidade de propositura legislativa que proíba o lançamento
de efluentes que contenham corante em rios, lagos, represas e demais
corpos de água doce no Estado de Goiás
Estudo de viabilidade do tema “Realização de leilão de bens
apreendidos decorrentes de crimes e o valor seja revertido totalmente
para investimentos no Estado”.
Estudo para viabilidade de projeto de lei que disponha sobre a Proteção
do Baruzeiro (árvore nativa do cerrado brasileiro) e do fruto, Baru, e de
sua produção à comercialização e dá outras providências.
Estudo de viabilidade de projeto de lei que disponha sobre a criação do
programa de proteção e conservação das nascentes de água
Estudo de viabilidade de projeto de lei que torne gratuito o
reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro
civil das pessoas naturais no Estado de Goiás (2ª solicitação acerca do
mesmo assunto)
Estudo de viabilidade de projeto de lei que torne gratuito o
reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro
civil das pessoas naturais no Estado de Goiás.
Pesquisa de estudo de viabilidade legislativa que disponha sobre
acréscimo de percentual ao benefício de prestação continuada - BPC,
destinado ao custeio do cuidador da pessoa com deficiência que se vê

Solicitante
Dep. Lucas Calil

Dep. Lucas Calil

Dep. Lucas Calil
Dep. Del.
Adriana Accorsi
Dep. Lucas Calil

Dep. Lucas Calil
Dep. Lucas Calil
Dep. Lucas Calil
Dep. Lucas Calil

Dep. Lucas Calil
Dep. Adriana
Accorsi
Dep. Lucas Calil

Dep. Lucas Calil

Dep. Lucas Calil
Dep. Adriana
Accorsi
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comprovadamente impedida de acessar o mercado de trabalho e obter
outras rendas.
Pesquisa de estudo de viabilidade legislativa que garanta meios para o
deslocamento ou translado de pessoas com deficiências de suas casas
às unidades de atendimento de saúde.
Pesquisa de viabilidade de Projeto de Lei que assegura o direito de livre
escolha de oficina de automóveis pelo consumidor, em caso de danos
em veículos por seguradora
Pesquisa de viabilidade de projeto de lei que dispõe sobre a Política
Estadual de Apoio à Agricultura Urbana e dá outras providências.
Pesquisa de viabilidade de projeto de lei que institui passaporte equestre
e dá outras providências
Pesquisa de viabilidade de projeto de lei que regulamente a profissão de
biotecnologista
Pesquisa de viabilidade de projeto de lei solicitando cotas no mercado
de trabalho para portadores de câncer
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei em criar a
Zona Franca da Região Metropolitana do Entorno Sul do Distrito Federal.
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que
dispõe sobre a implantação de filtros em bueiros nas rodovias estaduais
de Goiás em perímetros urbanos
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que
dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas
com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de
locomoção, doença incapacitativas e degenerativas e dá outras
providências.
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que
disponha sobre a implantação, em bibliotecas públicas, de dispositivo de
tecnologia assistiva para cegos, deficientes visuais, bem como para
pessoas que apresentem outras limitações, tais como síndrome de
Down, autismo, albinismo ou com idade avançada, seguem os
apontamentos.
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que
disponha sobre isenção do pagamento da conta de luz por falta de
fornecimento superior a 12 horas
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que
institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleos
e Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e de Uso Culinário
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que
modifique o Diário Oficial, para que conste o nome do Deputado(a) autor
do projeto de lei sancionado e dá outras providências.
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei sobre o
anestésico para cavalos utilizado como droga alucinógena e a
possiblidade de alguma elaboração legislativa.
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que
conceda isenção fiscal a indústrias de reciclagem de vidro
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que cria o
Selo Juntos pelo Meio Ambiente.

Dep. Adriana
Accorsi
Dep. Lucas Calil
Dep. Lucas Calil
Dep. Lucas Calil
Dep. Lucas Calil
Dep. Adriana
Accorsi
Dep. Karlos
Cabral
Dep. Del.
Adriana Accorsi

Dep. Lucas Calil

Comissão de
Direitos
Humanos e
Legislação
Participativa
Dep. Delegada
Adriana Accorsi
Dep. Lucas Calil
Dep. Adriana
Accorsi
Dep. Delegada
Adriana Accorsi
Dep. Adriana
Accorsi
Dep. Lucas Calil
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Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que
determina pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos contra
animais, independente das sanções previstas em outros dispositivos
legais.
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei que dispõe
sobre a utilização de Massa Asfáltica produzida com borracha de
pneumáticos inservíveis provenientes de reciclagem
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei sobre
Pirataria de Medicamentos Veterinários.
Pesquisa sobre a viabilidade de elaboração de Projeto de Lei visando
assegurar educação integral pública de acordo com a idade escolar,
conforme Estatuto da Criança e do Adolescente
Pesquisa sobre a viabilidade de Projeto de Lei relativo a atividade do
Turismo de Negócios e a Política de Fomento ao Turismo de Negócios
no Estado de Goiás.
Pesquisa sobre a viabilidade de se instituir o Estatuto da Maternidade e
Prevenção das Hipóteses de Risco Social
Solicitação de emissão de parecer sobre a viabilidade de inclusão, no
instrumento convocatório da licitação, a utilização preferencial de
asfaltos exclusivamente modificados por polímero ou borracha.
Viabilidade de Projeto de Lei que dispõe sobre a adoção do programa de
Crédito Ambiental de Incentivo aos Agricultores Familiares e Produtores
Rurais – Crédito Verde e dá outras providências, e do Projeto de Lei que
institui o Programa Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar
e dá outras providências.
Viabilidade de projeto de lei que estabeleça benefício de passe livre
aéreo para deficientes e tratamento de saúde
40

Dep. Lucas Calil

Dep. Lucas Calil
Dep. Del.
Adriana Accorsi
Dep. Del.
Adriana Accorsi
Dep. Coronel
Adailton
Dep. Del.
Adriana Accorsi
Gerência de
Estudos e
Projetos
Estaduais GOINFRA

Dep. Adriana
Accorsi

Dep. Adriana
Accorsi
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Descrição do trabalho realizado - PROJETO DE LEI

Solicitante

Altera a Lei nº 17.062, de 22 de junho de 2010, que institui a Semana
Estadual para a Conscientização e Prevenção ao H.P.V. – Papiloma Vírus
Humano.

Dep. Lucas
Calil

Altera a Lei nº 18.692, de 04 de dezembro de 2014, que institui a Política da
Cultura da Paz no Estado de Goiás.

Dep.
Adriana
Accorsi

Dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no Estado de Goiás e dá
outras providências.

Dep. Lucas
Calil

Altera a Lei n° 14.832, de 12 de julho de 2004, que fixa cotas para o ingresso
dos estudantes que menciona nas instituições de educação superior
integrantes do Sistema Estadual de Educação Superior e dá outras
providências.

Dep.
Adriana
Accorsi

Altera a Lei nº 13.453, de 16 de abril de 1999, que autoriza a concessão de
crédito outorgado e de redução da base de cálculo do ICMS e dá outras
providências

Dep. Lucas
Calil

Altera a Lei nº 15.120, de 03 de fevereiro de 2005, e dá outras providências.

Dep. Del.
Adriana
Accorsi

Altera a Lei nº 16.140 de 02 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Sistema
Único de Saúde – SUS, as condições para a promoção, proteção e
Dep. Lucas
recuperação da saúde, a organização, regulamentação, fiscalização e o
Calil
controle dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Elaboração de projeto de lei que conceda a utilização de papel reciclado
pelos órgãos da Administração Pública do Estado.

Dep. Lucas
Calil

Altera a Lei nº 16.209, de 17 de março de 2008 e dá outras providências.

Dep. Lucas
Calil

Altera a Lei nº 16.488, de 10 de fevereiro de 2009, que institui a Política
Estadual de Incentivo ao Aproveitamento da Energia Solar.

Dep. Lucas
Calil

Altera a Lei nº 16.639, de 22 de julho de 2009, que obriga as unidades de
saúde do Estado de Goiás a afixarem em local visível ao público quadro,
contendo as informações que especifica e dá outras providências.

Dep. Lucas
Calil

Altera a Lei nº 17.141, de 10 de setembro de 2010, que institui normas
Dep. Lucas
suplementares de licitação e contratação administrativa pertinentes a obras e
Calil
serviços de pavimentação das vias públicas no âmbito do Estado de Goiás.
Altera a Lei nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012.

Dep.
Coronel
Adailton
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Altera a Lei nº 18.025, de 22 de maio de 2013, que dispõe sobre o acesso a
informações e a aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, no âmbito do Estado de Goiás, institui o serviço de informação ao
cidadão e dá outras providências.
Altera a Lei nº 19.423, de 26 de julho de 2016, que dispõe sobre a produção,
o armazenamento, o comércio, o transporte interno, a utilização, o destino
final de resíduos e embalagens, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, no Estado de Goiás e dá outras providências.

Dep. Lucas
Calil

Dep. Lucas
Calil

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os Municípios, com o
intuito de estabelecer parceria entre as Polícias Civil e Militar do Estado e as
Guardas Municipais.

Dep. Lucas
Calil

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 12.313, de 28 de março de 1994.

Dep. Del.
Adriana
Accorsi

Elaboração de projeto de lei que torna obrigatório no âmbito de Estado de
Goiás que as garrafas de vidro, utilizadas para acondicionar bebidas, sejam
retornáveis, como forma de preservação do meio ambiente.

Deputado
Coronel
Adailton

Dispõe sobre a destinação de aparelhos de tecnologia assistiva às
bibliotecas públicas, na forma que especifica.

Dep. Álvaro
Guimarães

Dispõe sobre a instalação de fraldário nos órgãos públicos da administração
direta e indireta do Estado de Goiás.

Dep.
Adriana
Accorsi

Dispõe sobre a manutenção de estradas e rodovias em áreas de domínio do
Estado

Dep. Lucas
Calil

Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de responsável técnico em
meio ambiente pelas empresas potencialmente poluidoras com operação no
Estado de Goiás e dá outras providências.

Dep. Lucas
Calil

Dispõe sobre o dever de estabelecimentos comerciais e os serviços
ambulantes utilizarem canudos fabricados com produtos biodegradáveis,
recicláveis ou esterilizáveis e reutilizáveis.

Dep. Lucas
Calil

Dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais
com hanseníase submetidos à política de isolamento compulsório

Dep. Álvaro
Guimarães

Dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de
atos de discriminação racial
Estabelece normas que visam a prevenção de desaparecimento de crianças
e adolescentes, em suplementação ao Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Institui a Política de Incentivo à Economia Criativa no Estado de Goiás.

Dep. Del.
Adriana
Accorsi
Dep. Del.
Adriana
Accorsi
Dep.
Coronel
Adailton
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Institui a Política Estadual de Atendimento às Mulheres em Situação de
Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional

Dep. Del.
Adriana
Accorsi

Institui a Política Estadual de Conservação e Produção de Água e cria o
Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

Dep.
Adriana
Accorsi

Institui a Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável e dá outras
providências.

Dep. Lucas
Calil

Institui a Rede Integrada de Proteção e Amparo à criança e ao adolescente
vítima de violência sexual, estabelece a obrigatoriedade de criação do
Protocolo para Tomada do Depoimento Especial, e dá outras providências.

Dep. Del.
Adriana
Accorsi

Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Goiás a Semana
Estadual de Conscientização e Orientação sobre Doenças Raras.
Institui o “Dia do Turismólogo” no Estado de Goiás.
Institui o Comitê Estadual de Monitoramento e Aperfeiçoamento do Sistema
Estadual de Atendimento Socioeducativo no âmbito do Estado de Goiás.
Institui o Selo de Práticas Inovadoras no Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres.
Institui o Selo de Qualidade Turística no âmbito do Estado de Goiás e dá
outras providências
Projeto de Lei que dispõe sobre penalidades administrativas a serem
aplicadas pela prática de atos de discriminação CABELO NATURAL
NEGROS
Institui o Programa Vila dos Idosos e dá outras providências.

Dep.
Coronel
Adailton
Dep.
Coronel
Adailton
Dep.
Adriana
Accorsi
Dep.
Adriana
Accorsi
Dep.
Coronel
Adailton
Dep. Del.
Adriana
Accorsi
Dep. Del.
Adriana
Accorsi

Prever a Garantia de Acesso e Permanência de Crianças nos
Estabelecimentos de Ensino Médio ou Superior Frequentado por Mãe, Pai ou
Responsável no âmbito do Estado de Goiás

Dep. Del.
Adriana
Accorsi

Isenção do pagamento de pedágio para pessoas com doenças graves e
degenerativas em tratamento de saúde fora do município de seu domicílio.

Dep. Lucas
Calil
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Descrição do trabalho realizado - REQUERIMENTO

Solicitante

Requer a Vossa Excelência: que envie expediente ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado,
sugerindo-lhe a concessão de passe-livre às pessoas portadoras do HIV
ou AIDS, que se encontram em tratamento médico
Requer a Vossa Excelência: que envie expediente ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado,
sugerindo-lhe a edição de lei que autorize os policiais civis aposentados
para execução de serviços internos na Polícia Civil
Requer envio de expediente à Presidente da Organização das
Voluntárias de Goiás–OVG, sugerindo-lhe estudos de viabilidade para a
adoção de gratuidade a idosos nas unidades do programa Restaurante
do bem.

De. Delegada
Adriana Accorsi

Requer envio de expediente ao Senhor Governador sugerindo-lhe a
concessão de passe-livre aos pacientes portadores de câncer, que se
encontram em tratamento de quimioterapia e radioterapia.

De. Delegada
Adriana Accorsi

Requer envio de expediente ao Senhor Governador, sugerindo-lhe a
elaboração do Calendário Cívico, Cultural e Turístico no âmbito do
Estado de Goiás.

Dep. Lucas
Calil

Requer envio de expediente ao Senhor Governador, sugerindo-lhe que
conceda estímulos e benefícios às empresas que implantarem sistema de
reuso de água em seu empreendimento.

Dep. Adriana
Accorsi

Requer envio de expediente ao Senhor Governador, sugerindo-lhe que
conceda utilização de papel reciclado pelos órgãos da Administração
Pública do Estado.

Dep. Lucas
Calil

Requer envio de expediente ao Sr. Governador, sugerindo-lhe que inclua
no Sistema de Registro de Atendimento Integrado Virtual do Estado de
Goiás a ocorrência de crimes contra o meio ambiente

Dep. Coronel
Adaílton

Dep. Adriana
Accorsi

Deputado
Lucas Calil

Requer envio de expediente ao Sr. Presidente da Companhia
Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia, sugerindo-lhe que
Dep. Delegada
inclua no aplicativo oficial da RMTC - Serviço de Informação
Adriana Accorsi
Metropolitano – SiMRmtc, um botão para denúncias de casos de abusos
e assédios contra mulheres nos transportes coletivos.
Requerimento ao Presidente da Alego - Requer que os projetos
apresentados e aprovados no Politizar sejam encaminhados à Comissão De. Delegada
de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa para serem Adriana Accorsi
apresentados em plenário pela Comissão.
Requerimento para a criação da frente parlamentar para a restauração do
centro da cidade de Goiânia-Go

Dep. Lucas
Calil

11
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Descrição do trabalho realizado - PESQUISA
Levantamento sobre fontes e indicadores da área de saúde,
IDSUS - Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde
(2008-2011), Data SUS - Indicadores do Rol de Diretrizes,
Objetivos, Metas e Indicadores (2015), Caderno de Diretrizes,
Objetivos, Metas e Indicadores (2013-2015).
Quadro demonstrativo: correlação entre indicadores de saúde
dos municípios goianos e emendas parlamentares ao orçamento

Solicitante

Seção

Procuradoria

Elaboração de apresentação do Atlas eleitoral da 19ª Legislatura.

Assessoramento
Temático

Do Voto ao Parlamento - 19ª Legislatura. Análise espacial do
desempenho eleitoral dos Deputados Estaduais (2018).

Assessoramento
Temático

Ações e medidas para combater as desigualdades de gênero nas
Assembleias Legislativas Brasileiras

Seção

Pesquisa sobre atuação parlamentar da Betinha Tejota
Participação Feminina no Legislativo Estadual após a
Constituição Cidadã
Pesquisa sobre atuação parlamentar da Ana Braga
Acompanhamento da entrevista com a dep. Betinha Tejota no dia
28 de março junto à Agência de Notícias e TV Alego
Pesquisa sobre atuação parlamentar da Denise Carvalho
Levantamento sobre a tramitação de Projetos de Lei de Iniciativa
Popular.
Pesquisa sobre atuação parlamentar da Isaura Lemos
Pesquisa sobre atuação parlamentar de Flávia Morais

Agência de notícias e
TV Alego
Assessoramento
Temático
Agência de notícias e
TV Alego
Agência de notícias e
TV Alego
Agência de notícias e
TV Alego
Seção
Agência de notícias e
TV Alego
Agência de notícias e
TV Alego

Levantamento da porcentagem de gastos com educação superior
em cada Constituição Estadual no Brasil.

Dep. Karlos Cabral

Levantamento de dados para a Constituição Estadual 30 anos

André Ariza Naves Diretor de
Planejamento
Estratégico

Elaboração relatório semestral da Comissão de Turismo

Comissão de Turismo

Pesquisa Alê responde (setembro/2019)

Seção de Publicidade,
Imagem e Identidade
Corporativa

Levantamento das Constituições Estaduais brasileiras que
possuem percentual orçamentário definido à Cultura.

Dep. Karlos Cabral
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Pesquisa sobre atuação parlamentar de Vanuza Valadares
Pesquisa sobre atuação parlamentar de Eliane Pinheiro
Pesquisa Alê responde (agosto/2019)

Agência de notícias e
TV Alego
Agência de notícias e
TV Alego
Seção de Publicidade,
Imagem e Identidade
Corporativa

Elaboração de minuta de Regimento Interno a ser utilizado pelo
Projeto Politizar em sua edição de 2019.

Projeto Politizar

Pesquisa #Alêresponde (outubro/2019)

Seção de Publicidade,
Imagem e Identidade
Corporativa

Estudo temático sobre embalagens de vidro.

Dep. Coronel Adailton

Encaminhamento de levantamento de dados para a "Constituição
Estadual 30 anos"

Diretoria de
Planejamento
Estratégico

Solicitação para elaborar discurso alusivo ao Dia Mundial do
Turismo e Dia Estadual do Turismólogo

Dep. Coronel Adailton

Elaboração de apresentação power point sobre o feminismo.

Dep. Leda Borges

Levantamento de Projetos de Lei em andamento ou arquivados
na Alego, referente aos Animais.

Dep. Delegado
Humberto Teófilo

28
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Descrição do trabalho realizado - RELATÓRIO
DE MÉRITO
Prevê a Disponibilização na Internet da Lista de
Pessoas por crime de violência contra a mulher
Institui a Elaboração de dados estatísticos sobre a
violência contra a criança e o adolescente, na forma
que especifica
Dá denominação ao próprio público que especifica
(Maria Pires Perillo), o Centro Estadual de Referência
a Excelência em Dependência Química - CREDEQ, da
cidade de Quirinópolis-GO.
Dispõe sobre a criação da "Semana Estadual de
Conscientização sobre a Dislexia".
Dá denominação a Rodovia GO - 222, que liga os
municípios de Araçu - GO e Capelinha - GO (José
Bernardo da Costa).
Passa para o calendário oficial de Eventos do Estado
de Goiás o evento "DOKMOS EM AÇÃO" do Ministério
Dokmos da Igreja Fonte da Vida.
Decreta a disponibilidade de tablets para alunos com
baixa visão da rede pública estadual de Goiás.
Institui nas escolas públicas e privadas o "Programa
da mediação escolar".
Institui a Política de capacitação para atendimento ao
Idoso nos órgãos públicos do Estado

Autor do PL
Dep. Bruno
Peixoto
Dep. Del.
Adriana
Accorsi

Dep.
Solicitante/
Mérito
Major Araújo
Dep. Coronel
Adailton

Dep. Hélio de
Sousa

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Iso
Moreira

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Gustavo
Sebba

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Gustavo
Sebba

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Karlos
Cabral
Dep. Jeferson
Rodrigues e
Dep. Carlos
Antônio

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Bruno
Peixoto

Dep. Vinicius
Cirqueira

Dispõe sobre o plebiscito, referendo e iniciativa
Dep. Del.
popular no processo legislativo e dá outras
Adriana
providências
Accorsi
Dispõe sobre padronização de placa de obra pública
de construção, reconstrução e manutenção de
Dep. Major
pavimentação asfáltica rodoviária no âmbito do Estado
Araújo
de Goiás
Dispõe sobre a política Estadual de Incentivo à prática Dep. Gustavo
de Compostagem
Sebba
Institui normas para as guardas municipais e
Vinícius
regulamenta o inciso III da Constituição do Estado De
Cirqueira
Goiás
Dispõe sobre a afetação do imóvel estadual que
Gustavo Sebba
especifica.
Dispõe sobre o Registro e a Divulgação Bimestral dos
Dep. Gustavo
Índices de Violência conta a Mulher no Estado de
Sebba
Goiás

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Vinicius
Cirqueira
Dep. Rubens
Marques
Dep. Rubens
Marques
Dep. Humberto
Teófilo
Dep. Humberto
Teófilo
Dep. Adriana
Accorsi
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Dispõe sobre a Responsabilização dos Sites e
Aplicativos que divulgarem notícias Falsas (Fake
News) no Âmbito do Estado de Goiás
Altera a Lei nº 17.311, de 13 de Maio de 2011. Que
Dispõe sobre a Divulgação do Disque Denúncia
Nacional de Violência Contra a Mulher
Dispõe sobre Penalidades a Serem Aplicadas à
Prática de Discriminação em Virtude de Orientação
Sexual, Identidade de Gênero e dá outras
Providências
Cria a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal DEPA e dá outras providências.

Dep. Talles
Barreto

Dep.
Adriana Accorsi

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Major
Araújo

Dep. Adriana
Accorsi

Dep. Major
Araújo

Dep. Del.
Eduardo Prado

Dep. Coronel
Adailton

Proíbe a utilização de logomarca e slogan de gestão Dep. Henrique
de governo e dá outras providências.
Arantes
Dispõe sobre a ampliação do programa identidade
Dep. Antônio
jovem (ID-Jovem) no âmbito do Estado de Goiás e dá
Gomide
outras disposições
Dispõe sobre a inclusão da Romaria de Nossa
Dep. Amilton
Senhora D'Abadia de Muquém, no calendário oficial de
Filho
eventos do Estado
Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de
Dep. Lêda
treinamento para situações de perigo nas escolas
Borges
públicas do Estado de Goiás.

Dep. Rubens
Marques
Dep. Coronel
Adailton
Dep. Coronel
Adailton
Dep. Coronel
Adailton

Dispõe sobre a padronização de pintura nas unidades
de ensino, inclusive militares, do Estado de Goiás

Dep. Bruno
Peixoto

Dep. Coronel
Adailton

Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de
bibliotecas nas instituições de ensino da rede pública
estadual e dá outras providências

Dep.
Virmondes
Cruvinel

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Gustavo
Sebba

Dep. Coronel
Adailton

Dep. Jeferson
Rodrigues

Dep. Adriana
Accorsi

Dep. Jeferson
Rodrigues

Dep. Adriana
Accorsi

Dep. Jeferson
Rodrigues

Dep. Adriana
Accorsi

Dep. Gustavo
Sebba

Dep. Adriana
Accorsi

Dispõe sobre a garantia de matrícula para irmãos na
mesma unidade escolar da rede pública de ensino no
Estado de Goiás
Institui o Título de empresa amiga da terceira idade,
para pessoas jurídicas, e o amigo da terceira idade,
para pessoas físicas e dá outras providências.
Dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de
notícia contra idosos
Altera a Lei nº 19.392, de 11 de julho de 2016, que
institui a política estadual de incentivo ao
afroempreendedorismo.
Dispõe sobre a proibição, no Estado de Goiás, de
vender, oferta, fornecer, entregar e permitir o consumo
dos produtos que especifica, por qualquer meio e
forma, ainda que a título gratuito, a crianças e
adolescentes, revoga-se a lei nº 17.103, de 12 de julho
de 2010 e dá outras providências

Seção de Assessoramento Temático
Alameda dos Buritis, 231 - Setor Oeste - CEP: 74.115-900 – Goiânia - Goiás
assessoramentotematico@al.go.leg.br | portal.al.go.leg.br | +55 (62) 3221.3280

48

Seção de Assessoramento Temático

Institui a Política Estadual de Estímulo à utilização de
Dep. Adriana
Dep. Thalles
eneria renovável. Sustentável e Limpa no Estado de
Accorsi
Barreto
Goiás
Dispõe sobre a implantação no Estado de pontos de
entrega voluntária de medicamentos vencidos ou não,
Dep. Humberto
Dep. Thalles
institui a política de informação sobre os riscos
Aidar
Barreto
ambientais causados pelo descarte incorreto desses
produtos e dá outras providências.
Dep. Delegado
Autoriza o Poder executivo a criar aplicativo para uso
Eduardo
Dep. Delegado
em dispositivo móvel "botão do pânico" para facilitar
Prado; Dep. Humberto Teófilo
denúncias de casos de violência contra a mulher
Paulo Trabalho
Determina que os produtos de vestuário, cama, mesa,
banho e calçados apreendidos sejam destinados aos
Dep. Diego
Dep. Delegado
programas da organização das voluntárias de Goiás e
Sorgatto
Humberto Teófilo
dá outras providências.
Dispõe sobre a restrição ao uso de áreas no entorno
das unidades prisionais do Estado de Goiás, com a
Dep. Delegado
criação da área de proteção ao entorno das
Dep. Adriana
Humberto
penitenciárias Estaduais de Goiás - APEPE-Go e a
Accorsi
Teófilo
retirada de tomadas de energia elétrica das celas dos
estabelecimentos prisionais do Estado
Dispõe sobre o uso da imagem no sistema de
Dep. Bruno
Dep. Major
monitoramento através de câmeras de vídeo em
Peixoto
Araújo
carros particulares no âmbito do Estado de Goiás.
36
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Descrição do trabalho realizado - CONSULTA PESSOAL

Solicitante

Compilação de projetos de resolução para envio para deputado
Karlos Cabral

Secretaria de Apoio
Legislativo

Consulta sobre procedimento de veto em assembleias legislativas
do país e histórico do procedimento no Congresso Nacional

Secretaria de Apoio
Legislativo

Elaboração de Projeto de Resolução alterando dispositivo do
Regimento Interno

CCJR

Acompanhamento de reunião entre Deputados integrantes da
Dep. Karlos Cabral Comissão de Reforma do Regimento Interno da Casa (Karlos Cabral,
Assessora de
Cláudio Meireles), por solicitação do Gabinete do Deputado Karlos
Gabinete
Cabral.
Acompanhamento do Treinamento do Projeto Politizar, atendimento
à dúvidas de alunos e à consulta por parte da organização do evento
Projeto Politizar
(19h-22h).
Acompanhamento do Treinamento do Projeto Politizar, atendimento
à dúvidas de alunos e à consultas por parte da organização do
Projeto Politizar
evento (8h-19h).
Apresentação oral/pessoal à assessora do gabinete do Dep. Karlos
Cabral, sobre levantamento dos resultados do GT designado para
Dep. Karlo Cabral consolidar, revisar, atualizar e modernizar o Regimento Interno da
Assessor de
Casa, instituído pela Portaria n. 20.707/13, resultando no processo
Gabinete
legislativo n. 2013003936.
Assessoramento à secretaria da CCJR orientações sobre a
elaboração de ofício e esclarecimentos sobre dispositivos
CCJR
regimentais (art. 175-180).
Assessoramento à secretaria da CDH, por solicitação de servidora
que acompanhou a distribuição de processos legislativos para
CDH
relatório de mérito.
Assessoramento à secretaria da CMARH sobre a realização de
audiências públicas e de reuniões técnicas relevantes à produção
CMARH
legislativa.
Assessoramento Temático/Legislativo à secretaria da Comissão de
Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, na
CDH
realização de reunião.
Assessoramento Temático/Legislativo ao Projeto Politizar
(12/06/2019 - 16/06/2019).

Projeto Politizar

Atendimento a assessores do deputado Cairo Salim sobre
elaboração de projeto de lei com temática de defesa do consumidor.

Dep. Cairo Salim

Atendimento à assessoria do Dep. Paulo Trabalho, atendendo
dúvidas sobre as possibilidades de atuação da SAT no
assessoramento e consultoria legislativa.

Deputado Paulo
Trabalho
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Atendimento a consulta pessoal à servidor da Assessoria do
Gabinete da Dep. Adriana Accorsi, esclarecimentos sobre
competência e levantamento de legislação goiana que trate de
assédio em transporte coletivo.

Deputada Adriana
Accorsi

Atendimento a consulta pessoal à servidor da Assessoria do
Gabinete do Coronel Adailton esclarecimentos sobre a tramitação
legislativa e as atribuições da Seção de Assessoramento Temático.

Dep. Coronel
Adailton

Atendimento à consulta pessoal da secretaria da Comissão de
Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa,
esclarecimento sobre a tramitação legislativa e a realização de
reuniões pelas Comissões Permanentes.
Atendimento à consulta pessoal da secretaria da Comissão de
Habitação, Reforma Agrária e Urbana, esclarecimento sobre a
tramitação legislativa, acompanhamento pelo SGPD e a realização
de reuniões pelas Comissões Permanentes.
Atendimento à consulta pessoal da secretaria da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, sobre apensamento de projetos
legislativos e a elaboração de relatórios de mérito.

CDH

Comissão de
Habitação, Reforma
Agrária e Urbana
CMARH

Atendimento à consulta pessoal da UFG, organização do Politizar,
sobre a tramitação do processo legislativo.

Politizar

Atendimento à consulta pessoal da organização do Politizar, sobre a
instalação das comissões e eleição do Presidente e Vice-Presidente.

Politizar

Atendimento à consulta pessoal de secretaria da Comissão de
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, sobre a realização de
reuniões quinzenais e atuação de deputados suplentes,
considerando o Regimento Interno da Casa.
Atendimento à consulta pessoal de servidor do Gabinete da Dep.
Del. Humberto Teófilo, esclarecimentos sobre o processo legislativo
no âmbito da Alego, sobre a elaboração de relatórios de mérito,
Comissão Mista e Audiência Pública.
Atendimento à consulta pessoal de servidor do Gabinete do Dep.
Coronel Adaílton, esclarecimentos sobre elaboração legislativa e
andamento dos trabalhos legislativos na Sessão Plenária no âmbito
da Alego.

Deputado Del.
Humberto Teófilo

Atendimento a consulta pessoal de servidora da Assessoria do
Gabinete do Deputado Cairo Salim, tratando de informações
relativas à história da Assembleia Legislativa.

Dep. Cairo Salin Assessora de
Gabinete

Atendimento à consulta pessoal de servidora do Gabinete da Dep.
Del. Adriana Accorsi, esclarecimentos sobre a tramitação legislativa
e procedimentos para iniciativa legislativa de Parlamentares.
Atendimento à consulta pessoal de servidora do Gabinete da Dep.
Del. Humberto Teófilo, esclarecimentos sobre competência e
tramitação do processo legislativo no âmbito da Alego e sobre a
elaboração de relatórios de mérito.

CAPC

Dep. Coronel
Adailton

Deputada Del.
Adriana Accorsi
Deputado Del.
Humberto Teófilo
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Atendimento à consulta pessoal de servidora do Gabinete da Dep.
Del. Humberto Teófilo, esclarecimentos sobre o andamento dos
trabalhos legislativos na Sessão Plenária e em reuniões das
Comissões Parlamentares no âmbito da Alego.

Deputado Del.
Humberto Teófilo

Atendimento a consulta pessoal por parte da Assessoria Parlametar
Assessoria do Dep.
do Gabinete do Deputado Karlos Cabral sobre estudo comparado de
Karlos Cabral
Regimentos Internos de outras Casas Legislativas.
Atendimento a consulta pessoal por parte da secretaria da Comissão
de Direitos Humanos, sobre encaminhamento para estudo de
viabilidade de elaboração de legislação que institua Programa
Estadual que permitirá tornar as bibliotecas mais acessíveis aos
deficientes visuais.

CDH

Auxílio à servidora da Comissão de Turismo, elaboração de
requerimento ao Presidente parabenizando TV Serra Dourada pela
produção de programa televisivo sobre a cidade de Pirenópolis-GO.

Comissão de
Turismo

Auxílio na redação de um pedido sobre fornecimento de transporte
para evento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás
(ABIH)

Comissão de
Turismo

Consulta informal a respeito de Decreto Legislativo, suas implicações Assessoria do dep.
e suposto ineditismo de aprovação
Karlos Cabral
Consulta informal acerca da existência de Hino próprio da Alego e
encaminhamento dos anexos do Processo n.2016002707.
Consulta informal do Secretário da Comissão de Educação, Cultura
e Esportes, a respeito da sessão de instalação e eleição da direção
da Comissão, e a respectiva elaboração da ata.
Consulta pessoal da assessora para auxiliar na escrita de um
Requerimento para homenagear determinada policial militar

Assembleia Leg. De
Pernambuco
Secretário da
Comissão de
Educação, Cultura e
Esportes
Dep. Coronel
Adailton Assessora de
Gabinete

Consulta pessoal de assessora do gabinete do Dep. Karlos Cabral,
sobre tramitação de reformas do regimento interno, prazos e
Dep. Karlos Cabral reuniões das comissões, atribuições de líderes, bloco parlamentar,
Assessora de
entre outros aspectos de possíveis mudanças no Regimento Interno
Gabinete
da Casa.
Consulta pessoal por parte de assessor do Gabinete da Dep.
Dep. Adriana
Adriana Accorsi, tratando de prazos nas comissões e funções de
Accorsi - Assessor
presidente de comissão e demais membros (Arts. 27 e 65/ RI/Alego)
de Gabinete
Consulta pessoal por parte de servidora da CCJR, sobre a
composição da Comissão Mista (Regimento Interno, Art. 26).
Consulta pessoal sobre tramitação de vetos no Congresso Nacional.
Consulta sobre o Diagrama do Processo Legislativo.

CCJR - servidora
CCJR
Secretaria de Apoio
Legislativo
Comissão de Minas
e Energia
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Elaboração de "Orientação gerais às secretarias das Comissões",
tratando de aspectos gerais importantes para o trabalho nas
Comissões.
Elaboração de esquema didático da tramitação legislativa para o
Projeto Politizar.

Secretaria de Apoio
Legislativo
Projeto Politizar

Esclarecimento de dúvidas sobre estudos de viabilidade à assessora
do Dep. Lucas Calil, oito estudos, acompanhados de dois projetos.

Deputado Lucas
Calil

Esclarecimento de dúvidas sobre o Regimento Interno e colaboração
com orientações sobre o funcionamento das Comissões aos
alunos/monitores da organização do Projeto Politizar, Escola do
Legislativo, 14h.

Politizar

Esclarecimentos acerca de alteração do Regimento Interno quanto à
Assessoria do dep.
prescrição de prazo para fins de se aguardar diligências processuais,
Lucas Calil
quando aprovadas pelas comissões
Levantamento dos resultados do GT designado para consolidar,
revisar, atualizar e modernizar o Regimento Interno da Casa,
instituído pela Portaria n. 20.707/13, resultando no processo
legislativo n. 2013003936.
Orientação acerca de Remissão de Créditos Tributários, bem como
sobre a competência legislativa que rege a matéria

Secretaria de Apoio
Legislativo
Assessoria do Dep.
Lucas Calil

Reunião com Diretor Geral, apresentação do estudo "Do Parlamento
ao Voto - 19ª Legislatura".

SAT

Reunião com Diretor Legislativo para apresentar o estudo "Do
Parlamento ao Voto - 19ª Legislatura".

SAT

Reunião com equipe do Projeto Politizar, aprovação da cartilha
(adaptação do regimento) e tratando do treinamento (02/05 a 04/05).

Projeto Politizar

Reunião com equipe do Projeto Politizar, tratando da programação
do edição de 2019 e da elaboração de Regimento Interno próprio
para a simulação.

Projeto Politizar

Reunião com equipe do Projeto Politizar, tratando da utilização da
utilização do regimento da Alego e a elaboração de "cartilha" que
oriente e faça adequações (prazos, tempo de fala, etc).

Projeto Politizar

Reunião com equipe do Projeto Politizar, tratando do Regimento
Interno próprio para a edição de 2019.

Projeto Politizar

Reunião com Secretário de Apoio Legislativo, apresentação do
estudo "Do Parlamento ao Voto - 19ª Legislatura".
Reunião tratando de possível convênio entre UFG e Alego, na
Diretoria de Articulação Institucional, com a participação das
professoras da FCS/UFG.
Solicitação informal da assessora do Deputado Coronel Adailton, a
respeito da possibilidade de criação de projeto de lei determinando a
idade de 7 anos como limite máximo para a criança concluir o

SAT
Diretoria de
Articulação
Institucional
Dep. Coronel
Adailton Assessora de
Gabinete
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processo de alfabetização, as orientações foram repassadas, após
realizada a pesquisa sobre o assunto.

Solicitação informal da assessora do Gabinete do Deputado Coronel
Adaílton sobre um estudo aprofundado acerca das doenças raras

Dep. Coronel
Adailton Assessora de
Gabinete

Sugestão apresentada de alteração do Regimento Interno no que
respeita à tramitação processual nas comissões permanentes, bem
assim na comissão mista, com entrega de texto e esclarecimentos

Secretaria de Apoio
Legislativo

Sugestão apresentada de alteração do Regimento Interno no que
respeita à tramitação processual nas comissões permanentes, bem
assim na comissão mista, com entrega de texto e esclarecimentos,
com ciência da Chefia imediata e da Secretaria de Apoio Legislativo

Assessoria do dep.
Karlos Cabral

Visita ao gabinete e atendimento às servidoras da Assessoria do
Gabinete da Dep. Karlos Cabral, tratando dos trabalhos do Grupo
Trabalho de Parlamentares para a reforma do Regimento Interno.

Deputado Karlos
Cabral
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Descrição do trabalho realizado - ESTUDO DE IMPACTO

Solicitante

Estimativa do impacto orçamentário-financeiro para instalação de tela
mosquiteira.

Procuradoria

Pesquisa comparativa de valores pagos pelo estado de Goiás no contrato de
gestão 170/2011 SES/GO e valores cobrados no mercado, no âmbito do
Procuradoria
Estado de Goiás.
2
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Descrição do trabalho realizado - PROJETO DE RESOLUÇÃO

Solicitante

Minuta de Projeto de Resolução estabelecendo prazo para que as
diligências sejam respondidas.

Dep. Lucas Calil

Minuta de Projeto de Resolução instituindo a Jornada Acadêmica.

Dep. Delegada
Adriana Accorsi

Elaboração de minuta de Projeto de Resolução que altera o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa de Estado de Goiás, especificamente,
as atribuições da Comissão de Turismo (inciso XVII, art. 45, Resolução
n. 1.218/07).

Dep. Coronel
Adailton

Elaboração de minuta de Projeto de Resolução que altera o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa de Estado de Goiás, acrescentando
dois parágrafos ao Art. 28, Resolução n. 1.218/07.

Dep. Lucas Calil

Minuta de Projeto de Resolução que regulamente a realização de
Audiências Públicas na Alego (sugere a criação da Seção VIII, Das
Audiências Públicas, no Cap. II, Título II, do Regimento Interno da
Alego).
5

Deputado
Coronel Adailton
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Descrição do trabalho realizado - NOTA TÉCNICA

Solicitante

Estudo com o objetivo de analisar, em cada casa legislativa
estadual, como se dá o procedimento de veto e se, seguindo a
influência das recentes modificações em tal procedimento no
Congresso Nacional, houve alguma modificação na tramitação dos
vetos no âmbito das assembleias legislativas.

Dr. José Nicolas
Andraos - Secretário
de Apoio Legislativo

Nota técnica sobre PEC em resposta à consulta feita pela CCJR

CCJR

2
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Descrição do trabalho realizado - PARTICIPAÇÃO EM
AUDIÊNCIA

Solicitante

Acompanhamento da Audiência Pública sobre segurança da mulher por
solicitação da Dep. Leda Borges
(https://portal.al.go.leg.br/noticias/ver/id/165848/tipo/geral).

Deputada
Lêda Borges

Participação em Audiência Pública sobre desafios e expansão do turismo
na rua 44 de Goiânia.

Deputado
Coronel
Adailton

2
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Descrição do trabalho realizado - RELATÓRIO DE
MÉRITO POLITIZAR

Autor do PL

Altera a Lei nº 16.589, de 16 de junho de 2009.

PL Deputadas Jakeline e
Isabela

Altera e acrescenta dispositivo na Lei nº 18.464, de 13 de maio
PL Deputadas Geovana
de 2014, que “dispõe sobre Plano de Cargos e Remuneração
Lara e Lizandra
dos servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde”.
Cria, no âmbito da rede pública de educação do Estado de
Goiás, o “Programa de Avanço Social”, que dispõe sobre
PL Deputadas Janaína e
atividades educacionais de promoção à cidadania e
Thaís, Deputado Enoque
coletividade, e dá outras providências.
Dispõe da troca da frota de ônibus atual do estado, por ônibus
movidos a biocombustíveis; melhora de qualidade na questão
de urbanismo, mobilidade urbana e transporte público das
PL Deputado Adail
cidades goianas; realocação dos fios fixados em postes para o
subterrâneo, visando a despoluição visual; aplicação de um
curso de direção defensiva nas escolas.
Dispõe sobre a atividade de lobby ou de representação de
interesses no âmbito dos órgãos e entidades do Poder
PL Deputada Hellen e
Executivo, e dos órgãos e entidades da Administração Pública
Deputado Rogério
Estadual, e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação de banco de dados com anotações
sobre a incidência de reclamações e, práticas abusivas
PL Deputados Rafael,
empregadas por pessoas físicas e jurídicas que comercializem
Eduardo e Eliseu
produtos ou prestam serviços, para defesa preventiva do
consumidor.
Dispõe sobre a criação do Distrito de Pequena e Média
PL Deputado Douglas
Empresa do Estado de Goiás (DPME-GO).
Dispõe sobre a criação e implementação do sistema esportivo e
PL Deputada Edna e
paradesportivo goiano e dá outras providências.
Deputado Rodrigo
Dispõe sobre a inclusão no Calendário Cultural do Estado de
PL Deputado Enoque e
Goiás a “Batalha Goiana de Hip Hop”, realizada uma vez por
Deputada Hellen
mês na Capital.
Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas para confecção
e de emissão de segunda via de documentos de identificação
PL Deputados Leonardo
pessoal, que tenham sido roubados ou furtados, cuja expedição
e Gleibson
seja atribuição de órgão ou ente público estadual
Dispõe sobre a obrigatoriedade em manter-se no mínimo, um
ônibus articulado em cada composição estação ou terminal,
PL Deputadas Fernanda
para o uso exclusivo de mulheres, em toda região
Alves e Ana Clara Franco
metropolitana e regiões limítrofes.
Dispõe sobre a Política Pública Emancipa no âmbito dos
PL Deputada Daiane
Centros de Ensino em Tempo Integral do Estado de Goiás
Silva e Deputado Leo
(CEPIs) e do Festival de Artes Estudantil e dá outras
Silva
providências.

Seção de Assessoramento Temático
Alameda dos Buritis, 231 - Setor Oeste - CEP: 74.115-900 – Goiânia - Goiás
assessoramentotematico@al.go.leg.br | portal.al.go.leg.br | +55 (62) 3221.3280

59

Seção de Assessoramento Temático

Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções em anexo
e criação de Empresa de direito público entre o Governo
PL Deputados David e
estadual de Goiás e todos os munícipios da Região
Kayro
Metropolitana de Goiânia com o objetivo da criação de aterros
sanitários e preservação de nascentes
Dispõem sobre a obrigatoriedade em acrescentar uma matéria
na capacitação da Polícia Militar e Civil referente a abordagem
PL Deputada Julia Matos
à vítimas mulheres em casos de violência doméstica para
aprimoramento dos serviços prestados.
Institui a criação da plataforma digital EDUCA+ para a
integração virtual e aperfeiçoamento profissional de professores
e gestores da rede pública de ensino.

PL Deputada Mylena e
Deputado Pedro

Institui a Política Pública Estadual Energia para Todos,
estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento do uso de
PL Deputadas Ana Clara
energia elétrica de matriz fotovoltaica nos assentamentos, nas Franco e Fernanda Alves
comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas do Estado.
Institui alterações no Currículo Base da Rede Estadual, além de
promover a prática do homeschooling, visando a
universalização efetiva do ensino básico no país. Faz-se
presente no projeto o ímpeto de assegurar uma educação que
PL Deputados Thiago,
respeite e incentive a liberdade das famílias goianas na
Eduardo e Eliseu
determinação dos caminhos profissionais e acadêmicos dos
seus filhos ou responsáveis. “Não há saber mais ou saber
menos: há saberes diferentes. ” (Paulo Freire).
PLC Deputada Heloyse
Institui o Programa de Incentivo às Empresas de
Chiqueti e Deputados
Desenvolvimento e Produção de Fontes Renováveis de Energia
Guilherme
do Estado de Goiás-PROINFRE
Araujo,Eduardo Rezende
Institui o Programa Estadual TransCidadania e dá outras
providências.
Institui parâmetros gerais para promoção do turismo de base
comunitária em Goiás como forma de melhor a qualidade de
vida e desenvolvimento regional.
Modifica a Lei n°15.503, de 28 de dezembro de 2005, e dá
outras providências.
21

PL Deputado Adriano
Ferreto
PL Deputadas Lucilene e
Kalunga
PL Deputada Marcela
Pires
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Descrição do trabalho realizado - PALESTRA
MINISTRADA
Ministrou curso: Poder Legislativo e Processo Legislativo, na
Escola no Legislativo, sala 1, 8h15 às 11h30 (turma matutina).
Ministrou curso: Poder Legislativo e Processo Legislativo, na
Escola no Legislativo, sala 1, 14h às 17h15 (turma vespertina).
Participação da mesa redonda "O lugar delas na política", no dia 21
de março
Participação no Seminário Interdisciplinar "Mulheres no Cenário
Político Atual", no dia 23 de março, na Fasam
Apresentação de palestra: Democracia e Poder Legislativo, Projeto
Escola no Legislativo, auditório Solon Amaral, 15h30-17h.
Apresentação de palestra: Democracia e Poder Legislativo, Projeto
Politizar (Treinamento), auditório Costa Lima, 19h30-20h30.
Apresentação de palestra: Adaptação do Processo Legislativo para
o Politizar, Projeto Politizar (Treinamento), auditório Costa Lima,
11h-12h.
Apresentação de palestra: Poder Legislativo e Elaboração das Leis,
aos alunos do curso de Ciências Sociais/UFG, convite Prof. Dr.
Robert Bonifácio, Centro de Aulas Caraíva, sala 202, Campus
Samambaia/UFG, 18h50-22h.
Participação do 5º Simpósio da Faculdade de Ciências Sociais na
UFG: "Educação para a Democracia e o Poder Legislativo".

Solicitante
Escola do Legislativo
Escola do Legislativo
Seção de Atividades
Culturais
Jornalista e professor
Marcos Carreiro
Escola do Legislativo
Projeto Politizar
Projeto Politizar

UFG

UFG

Palestra no 43º Encontro Anual da ANPOCS - Participação das
Mulheres no Legislativo Estadual do Brasil, de 1998 a 2018.

Seção de
Assessoramento
Temático

Palestra "Excelência no Atendimento ao Público" integrando a
edição ALEGO ATIVA no município de São Simão.

Escola do Legislativo
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Descrição do trabalho realizado - CARTILHA EDUCATIVA

Solicitante

Elaboração de Cartilha com orientações regimentais para o Projeto
Politizar (2019).

Projeto Politizar

Cartilha Lúdica "O Araguaia é seu, é meu, é nosso! Preservar e
recuperar para as futuras gerações: obrigação de todos!"

Dep. Coronel
Adailton
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