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Na luta contra o Coronavírus

Presidente destaca economia com a informatização
O presidente da Assem-

bleia Legislativa, deputado 
Nelson Leal, disse que o sis-
tema de certifi cação digital 
– com a assinatura eletrônica 
dos parlamentares – e a reali-
zação das votações em plená-
rio por reconhecimento facial, 
pelo celular, computador ou ta-
blet, apresentadas nesta quar-
ta-feira, proporcionarão econo-
mia anual de R$ 1 milhão com 
papel, tinta para impressoras 
e manutenção desses equipa-
mentos. 

“A pandemia só fez acelerar 
o processo de digitalização to-
tal da ALBA, que iniciei com a 
ampliação do sistema pioneiro 
da Superintendência de Re-
cursos Humanos, planejado e 
executado por técnicos daque-

la superintendência, também 
responsáveis pelo processo de 
certifi cação digital do gabinete 
da Presidência inaugurado 
duas semanas atrás, quando 
um único comando assinou 

eletronicamente mais de 200 
processos”.

O treinamento que será 
concluído na sexta além de oti-
mizar a ação dos parlamenta-
res, oferecerá maior seguran-

ça aos processos de votação 
no plenário e garantirão um 
ambiente virtual seguro para a 
ALBA, acrescentou. De acordo 
com o presidente do Legislati-
vo, as próximas sessões legis-
lativas serão mistas, permitin-
do tanto a votação presencial 
e a remota. 

Para ele, o “novo normal” 
será ainda um longo período 
de transição justamente para 
a obtenção de segurança con-
tra a Covid-19, preservando a 
saúde dos colaboradores da 
Casa, bem como dos deputa-
dos estaduais, quando reto-
marmos o funcionamento do 
plenário – permitindo o voto 
através da internet, através do 
celular, tablet ou computador”, 
concluiu. 

O presidente 
Nelson Leal (PP) 
acredita que o 
Legislativo baiano 
ganhará mais 
agilidade com este 
novo sistema

Deputados são apresentados a sistemas de 
certifi cação digital e participação remota em sessões

Deputados estaduais baia-
nos participaram, nessa quarta-
-feira (12), da primeira reunião 
de treinamento e cadastra-
mento em dois novos sistemas 
que integram o processo de 
informatização das áreas ad-
ministrativa e parlamentar, com 
o intuito de eliminar o uso de 
papel na Casa Legislativa até o 
fi nal do ano. O primeiro deles, 
de certifi cação digital, é inédito 
nas câmaras e assembleias do 
Brasil, e permitirá a validação 
de assinaturas de documen-
tos digitalmente. O segundo 
possibilitará registro remoto de 
presença em sessões parla-
mentares e votação por reco-
nhecimento facial.

Durante a reunião, o su-
perintendente de Assuntos 
Parlamentares, Bira Corôa, 
abriu os trabalhos simulando 
uma sessão plenária ordiná-
ria normal, para que os tes-
tes pudessem ser realizados. 
Participaram remotamente e 
se cadastraram nos sistemas 
os deputados Aderbal Fulco 
Caldas (PP), Alan Sanches 
(DEM), Alex da Piatã (PSD), 
Antonio Henrique Jr. (PP), 
Bobô (PC do B), Diego Co-
ronel (PSD), Eduardo Salles 
(PP), Fabrício Falcão (PC 

do B), Ivana Bastos (PSD), 
Jacó (PT), José de Arimateia 
(Republicanos), Júnior Muniz 
(PP), Marcelino Galo (PT), 
Marcell Moraes (PSDB), Oli-
via Santana (PC do B), Paulo 
Câmara (PSDB), Pedro Tava-
res (DEM), Robinson Almeida 
(PT), Targino Machado (DEM) 
e Vitor Bonfi m (PL). Outras 
duas sessões serão realiza-
das nesta quinta (13), às 15h, 
e na sexta (14), às 10h, com 
a expectativa também de par-
ticipação de 21 legisladores 
em cada, seja presencial ou 
virtualmente.  

De acordo com Bira 
Corôa, a ALBA está sendo 

pioneira na implantação da 
certifi cação digital entre as 
casas legislativas do país, 
incluindo o Congresso Nacio-
nal. Ele explica que a orien-
tação do presidente da As-
sembleia, deputado Nelson 
Leal (PP), além de garantir 
a segurança dos parlamen-
tares e funcionários da ALBA 
em período de pandemia, é 
a redução da tramitação de 
papel, otimizando o fl uxo das 
proposições entre os depar-
tamentos, reduzindo custos e 
dando transparência à trami-
tação dos projetos à socieda-
de. “A gente estima que vão 
ser reduzidos cerca de R$ 1 

milhão por ano só em papéis, 
tintas para impressora, ma-
nutenção e outros itens. Sem 
contar o ganho ecológico e 
a produtividade por parte da 
Casa, especialmente dos ga-
binetes”, explicou Bira. 

Durante a reunião, foram 
exibidos aos deputados víde-
os com o passo a passo para, 
entre outros, fazer o cadastra-
mento nos sistemas, certifi car 
a assinatura virtual e acessar 
remotamente uma sessão 
plenária, registrando presen-
ça. Os parlamentares também 
realizaram testes de votação 
de projetos, confi rmando a 
efi cácia do sistema.
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Na última quarta-feira (12), o programa OAB 
na TV versão Live recebeu como convidado o Te-
soureiro da OAB- BA, Dr. Hermes Hilarião, que 
falou sobre o Programa “Anuidade Zero”, em be-
nefício à classe dos advogados do estado. 

De acordo com Dr. Hilarião, o Programa é 
mais uma iniciativa da OAB em prol de reduzir o 
custo anual dos advogados. 

E como funciona o Programa? 
É como um clube de vantagens. A OAB vem 

fi rmando convênios com estabelecimentos di-
versos para conceder benefícios aos usuários. 
Nessa primeira fase, o foco são as parcerias 
com lojas digitais, aproveitando o fortalecimento 
do e-commerce por conta da pandemia, mas a 
proposta é credenciar também lojas de vestuá-
rio, livros, produtos de beleza e até os cursos da 
Escola Superior de Advocacia (ESA). A soma dos 
pontos conquistados a cada compra dá direito a 
descontos na anuidade da Ordem ou pode atingir 
o seu valor total. 

Entrevistado por Milena Barreto, Dra. Hilarião 

OAB na TV versão live aborda
 Projeto “Anuidade Zero”

Noticiário sob responsabilidade da TV ALBA

falou também sobre 
o I Congresso Online da Advocacia Baiana, 

que acontece de 26 a 28 desse mês, e demons-
trou expectativa positiva para o evento.

Para acompanhar a programação completa, 
basta acessar p site da OAB: www.oab-ba.org.br

O OAB na TV foi exibido ao vivo pelo aplicativo 
Instagram.

“É com muita satisfação 
que parabenizo todo os 
habitantes de Cansanção 
com o desejo de que pos-
sam permanecer trilhando 
os caminhos do desenvol-
vimento, elevando sempre o 
nome deste acolhedor mu-
nicípio”, declarou o deputa-
do Tom Araújo (DEM), que 
apresentou moção de con-
gratulações, na Assembleia 
Legislativa, pela emancipa-
ção político-administrativa 
de Cansanção.

O democrata destaca 
que o município, que pos-
sui, aproximadamente, 35 
mil habitantes, está locali-
zado a 346 km da capital 
baiana. Cansanção faz limi-
te com Monte Santo, Nor-
destina, Queimadas, Itiúba, 
Araci, Santaluz e Quijingue.

Na moção, o deputado 
elogiou as belezas naturais 
da localidade. “O município 
possui rios que banham seu 
território e lhes dão maior 
riqueza, inclusive potencial 
turístico. Dentre estes, es-
tão os rios Monteiro, Mari, 
Jacuricí, Itapicuru e Caria-
cá, além do açude Jucuriçi 
que fi ca nos limites entre 
Cansanção e Itiúba.”.

“São 62 anos de lutas e 
histórias que conduzem o 
município a contínuas con-
quistas. Prestamos nossa 
homenagem e da Assem-
bleia Legislativa da Bahia ao 
povo de Cansanção, com o 
anseio de que sua gente 
mantenha sua força e cora-
gem, que possam potencia-
lizar a cada dia o contexto 
social e econômico do mu-
nicípio abraçando novas e 
constantes oportunidades”, 
concluiu o parlamentar.

Tom Araújo 
parabeniza 
Cansanção

Deputado Tom Araújo (DEM)

Jacó aplaude trabalho da 
yalorixá Mãe Sonia de Ogum

O deputado Jacó Lula da Sil-
va (PT) apresentou, na Assem-
bleia Legislativa, uma moção de 
congratulações pelos 80 anos 
do Pai Ogum, entidade do Can-
domblé que conduz a vida espi-
ritual de Sonia Maria dos San-
tos, “a Mãe Sonia de Ogum”, 
yalorixá que dirige o Terreiro 
Junsun, localizado no Alto do 
Cabrito, em Salvador.  

Nascida em 12 de janeiro de 
1937, Sonia Maria dos Santos 
tinha apenas 3 anos quando “foi 
recolhida para fazer santo” com 
a yalorixá Jovina de Xangô, no 
bairro da Liberdade. Jacó con-
ta que ali nasceu Pai Ogum, o 
"erê Curió" que cuidou, com 
muita dedicação e amor, de 
Mãe Sonia na "camarinha", uma 
celebração especial no ritual do 
povo de santo. 

O legislador lembra que Mãe 
Sonia, ainda na adolescên-
cia, resolveu abrir seu terreiro, 
na Rua do Cotovelo, bairro da 
Fazenda Grande do Retiro, já 
batizado com o nome de Jun-
sun, pertencente à nação Ketu. 
Algum tempo depois, com a 
plena maioridade dos 21 anos, 
"fez obrigação" com Pai Ze-
quinha de Obaluaê, no Cala-
betão, transferindo o terreiro, 
posteriormente, para o Alto do 

Cabrito, onde permanece até os 
dias atuais. 

O parlamentar considera 
que o trabalho desenvolvido 
pela líder religiosa, durante 
todas essas décadas, teve 
uma "importância fundamental 
para a preservação e difusão 
da religião de matriz africana, 
tornando-se uma referência 
em todo o subúrbio da capital 
baiana".  

De acordo com o deputado, 

a valorização deste trabalho 
teve o reconhecimento da Fe-
deração Nacional do Culto Afro 
Brasileiro (Fenacab) que, em 24 
de novembro de 2011, quando 
se comemora o Dia dos Sacer-
dotes e Sacerdotisas, conce-
deu a Mãe Sonia de Ogum o 
Título de Ordem ao Mérito Re-
ligioso. Em 7 de abril de 2016, 
por iniciativa do vereador Gilmar 
Santiago, a yalorixá também foi 
homenageada pela Câmara 
Municipal do Salvador, com a 
entrega da Medalha Zumbi dos 
Palmares. 

Por fi m, Jacó destaca a vi-
talidade da líder espiritual do 
Terreiro Junsun que, aos 83 
anos, comanda as atividades 
na "roça”, bem como o calendá-
rio de festividades, que todo o 
ano começa em maio (Festa de 
Exu) e segue em junho (Festa 
de Ogum). 

“A grandeza desta mulher 
reside justamente nessas inicia-
tivas de servir com fraternidade, 
igualdade e, acima de tudo, hu-
mildade, com um trabalho que 
resulta em fortalecimento da 
religião de matriz africana, da 
educação e da cultura afro-bra-
sileira, como uma das mais for-
tes heranças de nossa gente”, 
concluiu Jacó Lula da Silva. 

Deputado Jacó Lula da Silva (PT)
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Deputado Jurandy Oliveira (PP)

Jurandy 
lamenta morte 
de ex-prefeito 
de Uruçuca

O deputado Jurandy 
Oliveira (PP) lamentou 
o falecimento do ex-pre-
feito de Uruçuca, Dilson 
Argolo, ocorrido na últi-
ma segunda-feira, 10 de 
agosto. O parlamentar 
apresentou, na Assem-
bleia Legislativa, uma 
moção de pesar em so-
lidariedade à família e 
à população do municí-
pio, localizado no Sul da 
Bahia.  

O legislador lembra 
que Dilson Argolo, co-
nhecido na região como 
Dica, foi eleito três ve-
zes prefeito de Uruçu-
ca, exercendo o cargo 
durante os períodos de 
1994 a 1998 e 2001 a 
2008, sendo o único 
gestor reeleito na histó-
ria da cidade. Chamado 
também de "Pai da Ca-
ridade", o progressista 
afi rma que Dica foi de-
dicado à família e aten-
cioso com as pessoas, 
deixando um legado de 
muito trabalho, respeito 
e amor à população 

"É incontestável que 
Dilson Argolo era um 
líder querido por todos, 
sendo importante res-
saltar a admiração e o 
carinho pelo político, 
que esteve na vida pú-
blica de modo honesto, 
competente, sério e ze-
loso", concluiu Jurandy 
Oliveira. 

Rogério Andrade Filho saúda 
Filarmônica de Saubara

O deputado Rogério Andrade 
Filho (PSD) homenageou, com 
moção de congratulações, a So-
ciedade Filarmônica São Domin-
gos, de Saubara, que comemorou 
104 anos no dia 12.

Criada em 12 de agosto de 
1926 por Ananias Requião, a Fi-
larmônica “há 104 anos expande 
a cultura musical para o municí-
pio de Saubara”. A fi nalidade é 
“apoiar, incentivar, assistir e pro-
mover o desenvolvimento de ativi-
dades de excelência e referência 
na formação musical e cultural, 
especialmente na educação musi-
cal”, explicou o deputado.

Atualmente é presidida por 
Clóvis Souza da Silva, “que com 
muito amor, esforço, intensa dedi-
cação e trabalho vem fazendo a 
história nessa Sociedade. Muitos 
jovens que por ali passaram de-
vem a ele através da música a 
recuperação como ser humano”, 
elogiou Rogério Andrade, para 
quem “a honrosa Filarmônica é 
sonho de um grupo de músicos 
que promove, através da música, 
a democratização cultural, edu-
cação musical, inclusão social e 

conscientização ambiental, dire-
cionados a todos aos segmentos 
da sociedade. Portanto, merecem 
nossos aplausos”, considera.

Oferecendo música “de alta 

qualidade técnica e artística” e 
buscando a realização de seus 
objetivos, a orquestra realiza 
eventos, cursos, ações educa-
cionais e culturais para adultos, 
jovens e crianças, “abrangendo 
todas as classes sociais, divul-
gando, valorizando e demo-
cratizando a música”. Segundo 
Rogério Andrade, a Filarmônica 
também promove a capacitação 
e o treinamento de profi ssionais 
da área musical, visando à inte-
gração ao mercado de trabalho 
e à inclusão social “por meio da 
difusão e do ensino da música, 
apoiando, desta forma, a forma-
ção de uma consciência musical 
brasileira”.

Ainda de acordo com o de-
putado, a Sociedade Filarmônica 
São Domingos “tem um objeti-
vo muito sólido, que vem sendo 
conquistado nestes anos” que é 
o de “atender sempre o interesse 
coletivo, pensando nas necessi-
dades e urgências culturais da so-
ciedade brasileira. Este feito é o 
reconhecimento de um belíssimo 
trabalho regado por muita dedica-
ção, empenho e garra”.

Fabíola reverencia memória 
da atriz Chica Xavier

“Uma atriz extraordinária, 
uma mulher cheia de amor e 
acolhimento, espalhou, nos seus 
88 anos de vida, doçura, arte e 
muitos ensinamentos. Siga na 
paz”. Foi assim que a deputada 
Fabíola Mansur (PSB) defi niu a 
atriz Chica Xavier – falecida, dia 
8 de agosto, no Rio de Janeiro – 
em moção de pesar registrada na 
Assembleia Legislativa. 

Para a parlamentar, Francis-
ca Xavier Queiroz de Jesus era a 
grande dama do teatro e da tele-
visão brasileira, e partiu “exaltada 
como rainha por muitos de seus 
colegas e companheiros de jorna-
da, e por todos nós”. Baiana de 
Salvador, Chica Xavier mudou-se 
para o Rio de Janeiro em 1953, 
aos 21 anos; foi casada por 64 
anos com o também ator Clemen-
tino Kelé e, juntos, encenaram a 
primeira peça de suas carreiras, 
em 1956: Orfeu da Conceição, de 
Vinícius de Moraes. 

Na moção, Fabíola Mansur 
transcreveu na moção a seguinte 
nota da assessoria da Rede Glo-
bo, onde a artista atuou em inú-
meras novelas. “Uma precursora, 
símbolo de gerações de atrizes e 
atores negros, de representativi-
dade, que trazia em cada cena 
ou fala traços latentes de baia-

nidade. Nunca negou a origem. 
Um sorriso inconfundível, que 
bastava ser visto uma vez para 
não mais esquecer”. 

Sua primeira novela – relata 
a socialista – foi Os Ossos do 
Barão, quando interpretou a per-

sonagem Rosa, em 1973. Daí em 
diante, foram mais de 50 perso-
nagens só na televisão, como 
a Bá, de Sinhá Moça; Inácia, 
de Renascer; e a mãe de santo 
Magé Bassã, da minissérie Ten-
da dos Milagres. “Participou de 
muitas novelas, como Pátria Mi-
nha, Cara & Coroa, Rei do Gado, 
entre outros trabalhos marcan-
tes. O mais recente na emissora 
foi na novela Cheias de Charme, 
em 2012”, registrou a deputada, 
acrescentando que, no cinema, 
sua estreia foi em 1962, no fi lme 
Assalto ao Trem Pagador, dirigi-
do por Roberto Farias. 

Fabíola Mansur anotou ainda 
a honraria que recebeu, em 2010, 
do extinto Ministério da Cultura – 
o Troféu Palmares, “pelo trabalho 
de preservação e incentivo à cul-
tura afro-brasileira”. O documen-
to traz, além da longa carreira 
de mais de 60 anos nos palcos 
e nas telas, a façanha de escrito-
ra de Chica Xavier, que publicou 
escritos em que defendia a fé e 
a religiosidade afro-brasileira. A 
parlamentar destaca o livro “Chi-
ca Xavier canta sua prosa. Can-
tigas, louvações e rezas para os 
orixás”, lançado em 1999, com 
ilustrações de sua fi lha, Izabela 
d’Oxóssi. 

Deputada Fabíola Mansur (PSB)

Deputado Rogério Andrade Filho 
(PSD)
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SAP -  DEPARTAMENTO DE ATOS 
OFICIAIS
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
<#E�G�B#456977#4#499700>

LEI Nº 14.274 DE 12 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre normas para denominação de estabelecimentos, 
instituições e bens próprios públicos no âmbito do Estado da Bahia e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução nº. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os estabelecimentos, as instituições e os bens próprios públicos 
da Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes 
do Estado da Bahia, assim como, aqueles provenientes de recursos 
públicos estaduais, serão denominados mediante lei.

Art. 2º -  Para fins do que se destina esta Lei, entende-se por bens 
próprios públicos aqueles de uso comum do povo e de uso especial. 

§ 1º  - São considerados bens de uso comum do povo aqueles 
destinados à utilização geral pelos indivíduos, que podem ser utilizados 
por todos em igualdade de condições, independentemente de consen-
timento individualizado por parte do Poder Público, a exemplo de ruas, 
praças, logradouros públicos, estradas, mares, praias, rios navegáveis 
etc.

§ 2º  - São considerados bens de uso especial aqueles que visam à 
execução dos serviços administrativos e dos serviços públicos em geral, 
a exemplo de todos os edifícios públicos onde se situam repartições 
públicas (os prédios do Executivo, do Legislativo e Judiciário), as 
escolas, as universidades, as bibliotecas, os hospitais, os quartéis, os 
cemitérios públicos etc.

Art. 3º - Na escolha da denominação de que trata esta Lei, poder-se-á 
utilizar: 

I - nome de brasileiros já falecidos que se destacaram:

a) em virtude de relevantes serviços prestados ao Estado ou ao País;
b) por sua cultura e projeção em diferentes áreas do conhecimento 
humano;
c) pela prática de atos heroicos e edificantes.

II - personalidades com nomes que tenham importância histórica, 
política, destaque intelectual, científico, esportivo;

III - nomes retirados da flora, fauna e folclore brasileiro;

IV - datas de significação especial para a história do Estado ou do País;

V - nomes de pessoas ou datas de outras nacionalidades, desde 
que vinculadas a acontecimentos, feitos, atitudes, ideias, valores, 
símbolos que sirvam de exemplo para as mais amplas coletividades 
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I - substituição integral por outro nome, por conveniência pública, para 
corrigir infração a esta Lei ou quando o nome oficial não tiver sido 
assimilado pela comunidade;

II - alteração de parte de nome sem alterar sua essência, mediante 
inclusão ou supressão de palavra ou de partícula gramatical;

III - verificação de duplicidade, salvo quando a tradição tornar desacon-
selhável a mudança;

IV - denominações que substituem nomes tradicionais, cujo nome 
persiste entre o povo e que, tanto quanto possível, deverão ser resta-
belecidos;

V - nome de pessoa sem referência histórica que as indique, salvo 
quando a tradição tornar desaconselhável a mudança;

VI - nome de eufonia duvidosa, significação imprópria ou que se prestem 
à confusão com outro nome anteriormente dado.

§ 1º - A correção de grafia poderá ser feita mediante republicação da 
norma que outorgou o nome.

§ 2º - Em caso de existência de dois nomes para um mesmo bem 
público, preservar-se-á o nome que, oficial e cronologicamente, tenha 
sido o primeiro atribuído a esse bem público.

§ 3º - Em caso de existência de um mesmo nome para mais de um bem 
público de mesma espécie, prevalecerá o nome daquele que, oficial e 
cronologicamente, tenha primeiro recebido o nome outorgado.

Art. 9º - A norma que objetivar a redenominação de estabelecimento, 
instituição e próprio público estadual será instruída com:

I - justificativa acerca da redenominação, caracterizando-se o enqua-
dramento da mudança segundo as hipóteses relacionadas nesta Lei;

II - indicação do bem a ter nome modificado, com informação sobre 
nomes oficiais já outorgados a ele; 

III - indicação do nome que se pretende outorgar;

IV - justificativa a respeito do nome indicado, com a biografia e a relação 
das obras e ações do homenageado, especialmente, com a correlação 
entre a sua trajetória e a denominação a ser atribuída;

V - informação sobre a identificação, a localização, a oficialização e a 
regularidade do estabelecimento, instituição ou próprio público estadual;

VI - prova clara e inequívoca de iniciativa ou apoio da sociedade civil 
local ou regional de onde o bem se localiza, por meio de manifestação 
escrita, a exemplo de abaixo-assinado da comunidade, moção e 
indicação de parlamentares.

Art. 10 - A denominação dos fóruns e de outros próprios públicos do 
Estado utilizados pelo Poder Judiciário será estabelecida por lei de 
iniciativa do Tribunal de Justiça.

Art. 11 - A denominação de estabelecimentos, instituições e próprios 
públicos do Estado, locais onde se desenvolvem os serviços adminis-
trativos e os serviços públicos em geral, será efetuada por meio de lei 
de iniciativa do Poder Executivo.

Art. 12 - A denominação de seus próprios públicos e daqueles 
pertencentes ao Estado utilizados pelo Poder Legislativo será 
estabelecida por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa.

Parágrafo único - O Poder Legislativo poderá denominar bens próprios 
públicos do Estado de uso comum e de uso especial, onde são 
prestados os serviços públicos em geral, a exemplo de bibliotecas, 
escolas e hospitais, excetuados os de uso especial destinados ao 

e não contrariem os princípios do Estado Democrático de Direito e 
a concepção de uma sociedade plural em suas múltiplas dimensões 
políticas, econômicas, sociais, étnicas, culturais e religiosas.

§ 1º - Os nomes de pessoas deverão conter o mínimo indispensável à 
sua imediata identificação, inclusive título.

§ 2º - Quando o homenageado tiver importância restrita à determinada 
região da Bahia, seu nome só poderá ser dado ao estabelecimento, 
instituição e próprio público estadual daquela região.

Art. 4º -  É vedada a denominação de que trata esta Lei:

I - com nome de pessoa viva;

II - como nome de pessoa que tenha se notabilizado pela defesa ou 
exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade;

III - com nome de pessoa que tenha sido condenada judicialmente por 
crime hediondo, por crime contra o Estado Democrático de Direito, a 
Administração Pública ou os direitos fundamentais da pessoa humana;

IV - com letras isoladas ou em conjuntos que não formem conteúdo 
lógico, ou com números não considerados em expressões relativas a 
datas;

V - com palavras, expressões ou nomes estrangeiros que dificultem a 
legibilidade e assimilação pela população.

Art. 5º - É vedada a duplicidade de denominação de que trata esta Lei, 
outorgando:

I - o mesmo nome a mais de um bem da mesma espécie, salvo se 
o nome se referir a diferentes aspectos que sejam significativos para 
grupos e coletividades sociais diferenciadas;

II - mais de um nome ao mesmo estabelecimento, instituição ou próprio 
público estadual;

Art. 6º - O processo de denominação será instruído com:

I - indicação do estabelecimento, instituição ou próprio público estadual 
a ser denominado;

II - indicação do nome que se pretende outorgar;

III - justificativa a respeito do nome indicado, com a biografia e a relação 
das obras e ações do homenageado, especialmente, com a correlação 
entre a sua trajetória e a denominação a ser atribuída;

IV - informação sobre a identificação, a localização, a oficialização e a 
regularidade do próprio público;

V - prova clara e inequívoca de iniciativa ou apoio da sociedade civil 
local ou regional de onde o bem se localiza, por meio de manifestação 
escrita, a exemplo de abaixo-assinado da comunidade, moção e 
indicação de parlamentares.

Art. 7º - Será mantida a atual nomenclatura de estabelecimentos, 
instituições e próprios públicos estaduais, sendo vedado modificar 
aquela que ostente referências a personalidades diretamente ligadas à 
origem da Bahia, assim como a personalidades, fatos e datas marcantes 
da história do Estado e do País e nome que tenha sido oficialmente 
outorgado há mais de 15 (quinze) anos ao bem público, salvo em caso 
de duplicidade de nome, se o interesse público não tornar desaconse-
lhável a sua mudança.

Art. 8º - O estabelecimento, instituição e próprio público estadual 
poderá ter seu nome modificado, observado o disposto nesta Lei, nas 
seguintes hipóteses:
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serviço administrativo, a saber, os prédios públicos onde funcionam as 
repartições públicas, cuja iniciativa de lei pertence ao Poder Executivo.

Art. 13 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 12 DE AGOSTO DE 2020.

Deputado NELSON LEAL
Presidente

LEI Nº 14.275 DE 12 DE AGOSTO DE 2020

Torna obrigatório às indústrias e às fábricas situadas no território do 
Estado da Bahia informarem em seus produtos colocados para o 
comércio e o consumo em geral a informação por meio de etiquetas 
ou outra forma assemelhada que os produtos são industrializados e/ou 
fabricados no Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução nº. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Todas as indústrias e fábricas situadas no território do Estado da 
Bahia deverão apor a informação que os seus produtos são fabricados 
neste Estado.  

§ 1º - Esta informação se dará por meio de etiquetas ou outra forma 
semelhante que atinjam o objetivo desta Lei. As indústrias e as fábricas 
situadas no território baiano terão o prazo de um ano a contar da 
publicação desta Lei, para se adequarem a mesma. 

§ 2º - Para os produtos destinados à exportação deverão constar 
na etiqueta ou outra forma semelhante os dizeres made in Bahia/
Brasil ou a tradução para o respectivo idioma do país destinatário do 
produto exportador.

§ 3º - Os produtos embalados em caixas ou assemelhados deverão ter 
também a mesma obrigatoriedade.

Art. 2º - A disponibilização desta informação será obrigatória em todos 
os produtos industrializados ou fabricados no Estado da Bahia.

Art. 3º - O Poder Executivo baixará atos que se fizerem necessários à 
divulgação e regulamentação da presente Lei, determinando as formas 
de fiscalização do seu cumprimento e as eventuais penalidades.

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 12 DE AGOSTO DE 2020.

Deputado NELSON LEAL
Presidente

LEI Nº 14.276 DE 12 DE AGOSTO DE 2020

Institui o Dia 09 de Junho como dia de conscientização, combate à 
intolerância e a vitimização policial no estado da Bahia, tendo como 
nome de referência, in memorian, CABO PM GONZAGA.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução nº. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - Fica instituída no Estado da Bahia a Campanha Estadual de 
conscientização, combate à intolerância e à vitimização policial, a 
ocorrer, anualmente, todo dia 09 de junho, tendo como nome de 
referência, in memorian, CABO PM GONZAGA. 

Parágrafo único - Por ocasião da comemoração devem ser realizadas 
ações informativas sobre a relevância da atividade policial, os problemas 
enfrentados em serviço, a intolerância sobre a atividade policial e a 
vitimização, a fim de conscientizar a população acerca da problemática.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, no 
que couber.

Art. 3º - Na execução desta Lei, o Poder Executivo poderá firmar 
convênios e parcerias com entidades afins, no sentido de adotar 
medidas cabíveis para atendimento aos objetivos da Lei.

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 12 DE AGOSTO DE 2020.

Deputado NELSON LEAL
Presidente

LEI Nº 14.277 DE 12 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre compras emergenciais de produtos oriundos da agricultura 
familiar, da produção agroecológica e da produção de orgânicos, no 
Estado da Bahia, em virtude da Covid-19.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução nº. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a implementar uma política 
de compras emergenciais de produtos oriundos da agricultura familiar, 
da produção agroecológica e da produção de orgânicos, no Estado da 
Bahia, em virtude da Covid-19.

Art. 2° - A política de compras que trata o art.1°. poderá se transformar 
em política permanente, após serem ouvidas as entidades ligadas a 
estas atividades produtivas e a Assembleia Legislativa da Bahia.

Art. 3º - O Poder Executivo, através da SDR - Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural, definirá conceitos e critérios do disposto no art.1° desta Lei.

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 12 DE AGOSTO DE 2020.

Deputado NELSON LEAL
Presidente

LEI Nº 14.278 DE 12 DE AGOSTO DE 2020

Obriga os condomínios residenciais do Estado da Bahia a comunicar 
ocorrência de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, 
crianças, adolescentes ou idosos.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução nº. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado da Bahia, 
por meio de seus síndicos, administradores ou demais representantes 
devidamente constituídos, ficam obrigados a reportar às autoridades 
competentes a ocorrência de casos de  violência doméstica e familiar 
contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, nas unidades 
condominiais ou nas áreas comuns.

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em 



7
SALVADOR, BAHIA, 
QUINTA-FEIRA
13 DE AGOSTO DE 2020

ANO V
No 22.965

andamento, e nas demais hipóteses, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após a ciência do fato, nas formas legalmente admitidas, 
contendo informações que possam contribuir para a identificação da 
possível vítima e do possível agressor.

Art. 2º - Os condomínios deverão fixar, nas áreas comuns e de 
circulação, cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na 
presente Lei, bem como os canais oficiais para denúncia de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, 
quais sejam:

I - disque 180: violência contra a mulher;
II - disque 100: violência doméstica.  

§ 1º - O descumprimento do disposto neste artigo poderá sujeitar o 
condomínio infrator, às seguintes penalidades administrativas:

I - advertência - quando da primeira autuação da infração;
II - multa - a partir da segunda autuação.

§ 2º - A multa prevista no inciso II do § 1º deste artigo será fixada entre 
R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração e eventual reincidência, tendo seu valor 
atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 3º - O valor arrecadado em decorrência da aplicação da multa 
prevista no inciso II do § 1º deste artigo será revertido em favor de 
fundos e programas de proteção aos direitos da mulher, da criança, do 
adolescente ou do idoso.  

Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, para 
melhor aplicabilidade, inclusive no que respeita à cobrança da multa 
pelo seu descumprimento.

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 12 DE AGOSTO DE 2020.

Deputado NELSON LEAL
Presidente

LEI Nº 14.279 DE 12 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a redução das mensalidades na rede particular de 
ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário 
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus, no âmbito do Estado da Bahia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução nº. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - As instituições de ensino infantil, fundamental e médio que 
compõem a rede privada de ensino do Estado da Bahia ficam obrigadas 
a reduzir os valores cobrados a título de mensalidades de prestação de 
serviços educacionais, durante o período determinado por esta Lei, em 
razão da suspensão das atividades letivas, motivada pelas medidas de 
combate ao coronavírus no Estado da Bahia.

§ 1º - A redução de que trata o caput deste artigo deverá ser aplicada 
a partir da publicação desta Lei, prevalecendo até a edição de decreto 
do Governo do Estado determinando o retorno às aulas na forma 
presencial.

§ 2º - O desconto mínimo será concedido aos consumidores nos 
seguintes termos:

I - instituições de ensino que atuam na Educação Básica:
a) educação infantil: 30% (trinta por cento) de desconto no pagamento;

b) ensino fundamental: 25% (vinte e cinco por cento) de desconto no 
pagamento;
c) ensino médio: 22,5% (vinte e dois e meio por cento) de desconto no 
pagamento;
II - instituições de ensino superior: 30% (trinta por cento) de desconto 
no pagamento.

§ 3º - As instituições de ensino infantil, fundamental e médio cujo valor 
da mensalidade seja equivalente ou inferior a R$350,00 (trezentos e 
cinquenta reais) não se submeterão à redução preconizada pelo caput.

§ 4º - As associações privadas de educação e assistência social sem fins 
lucrativos, cooperativas e instituições de ensino mantidas por Santas 
Casas não se submeterão à redução determinada pela presente Lei, in-
dependentemente do número de discentes e/ou valor da mensalidade.

§ 5º - Caso o aluno participe de programa de bolsas ou goze de política 
de descontos frente à instituição de ensino prevalecerá a redução mais 
expressiva, sendo vedada a cumulação de benefícios com a redução 
prevista pela presente Lei, salvo disposição contrária expressa em 
contrato de prestação de serviços educacionais.

Art. 2º - As instituições de ensino superior que compõem a rede 
privada de ensino do Estado da Bahia ficam obrigadas a reduzir os 
valores cobrados a título de mensalidades de prestação de serviços 
educacionais, nos termos do art. 1º, §2º, inciso II desta Lei.

§ 1º - Caso as instituições privadas de Ensino Superior mantenham, pelo 
menos, 70% (setenta por cento) da sua grade de aulas em ambiente 
virtual, deverão aplicar redução no patamar de, no mínimo, 20% (vinte 
por cento) do valor das mensalidades, não se aplicando o percentual 
disposto no art. 1º, §2º, inciso II desta Lei.

§ 2º - A redução de que trata o caput deste artigo deverá ser aplicada 
a partir da publicação desta Lei, prevalecendo até a edição de decreto 
do Governo do Estado determinando o retorno às aulas na forma 
presencial.

§ 3º - As instituições de ensino superior cujo valor da mensalidade seja 
equivalente ou inferior a R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) ficam 
desobrigadas ao patrocínio da redução preconizada pelo caput.

§ 4º - Caso o aluno participe de programa de bolsas ou goze de política 
de descontos frente à instituição de ensino prevalecerá a redução mais 
expressiva, sendo vedada a cumulação de benefícios com a redução 
prevista nesta Lei, salvo disposição em contrário pelos contratantes.

Art. 3º - Para fins de gozo da prerrogativa estabelecida pelo art. 2º, §1º, 
deverá ser considerado o total de horas-aula oferecidas nas respectivas 
grades curriculares e que não tenham sido ministradas em razão da 
suspensão das atividades letivas, a partir do qual será calculado o 
percentual de horas de aula oferecidas em ambiente virtual, devendo 
o cálculo ser posteriormente comunicado, por meio de relatório, à 
Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

Art. 4º - As instituições de ensino que descumprirem as disposições 
desta Lei estarão sujeitas a multa de 100% sobre o valor da mensalidade 
de cada aluno que não tenha obtido a redução ora estabelecida, a ser 
auferida e aplicada pelo Poder Executivo Estadual.

Art. 5º - Esta Lei não se aplica às instituições de ensino que tenham 
celebrado compromisso ou termo de ajustamento de conduta com os 
entes públicos, bem como àquelas que tenham acordos celebrados 
diretamente entre as partes antes da sua publicação.

Art. 6º - O Poder Executivo Estadual poderá regulamentar a presente 
Lei, para sua melhor execução.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 12 DE AGOSTO DE 2020.

Deputado NELSON LEAL
Presidente
<#E�G�B#456977#8#499700/>

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA 
PRESIDÊNCIA
<#E�G�B#456976#8#499699>

PROJETO LEI Nº 23.963/2020

Institui, no âmbito do Estado da Bahia, o dia Estadual do Documentário, 
a ser celebrado no dia 07 de agosto, em referência ao nascimento do 
Cineasta e Documentarista baiano Olney São Paulo.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o dia Estadual do Documentário, a ser celebrado 
no dia 07 de agosto, em referência ao nascimento do Cineasta e Docu-
mentarista baiano Olney São Paulo.

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

Sala das Sessões, 06 de agosto de 2020.

Deputada Olivia Santana

JUSTIFICATIVA

O documentário foi o responsável pelo registro das primeiras imagens 
do cinema, o cinema nasceu documentando o cotidiano, a vida.

O filme documentário é muito mais do que um registro imediato dos 
fatos. Ele é testemunha da História e também uma forma de cada 
um expressar para a sociedade a sua forma de ver o mundo. Cada 
novo documentário nos traz uma leitura diferenciada, com riqueza de 
informações.

O Documentário pode ser uma ferramenta de informação, de denúncia, 
de resgate ou afirmação e hoje se apresenta cada vez mais presente, 
seja nos canais de TV, seja nas diversas plataformas digitas e na internet.

Há uma nova ordem se instalando no audiovisual em todo o mundo 
e a forma de registrar a realidade é cada vez mais dinâmica e 
criativa, comportando vários formatos. É preciso adotar e fortalecer 
políticas e iniciativas, que fortaleçam o formato que apresenta as 
diversidades culturais do nosso país através dos documentaristas 
de todas as regiões.

Olney São Paulo, documentarista baiano natural de Conceição do 
Jacuípe, é o Patrono da ABD - Associação Brasileira dos Documentaris-
tas. Cineasta, documentarista, influenciado pelo neo-realismo italiano, 
ele dirigiu vários filmes, dentre eles os filmes “O Grito da Terra” em 1964 
e “Manhã Cinzenta” em 1968/69. Foi preso e torturado pelos órgãos 
de repressão da Ditadura Militar no Brasil, vindo a falecer em 1978 em 
decorrência das graves violências sofridas nas mãos dos torturadores.

A data do seu nascimento, 07 de agosto de 1936, foi escolhida a 
unanimidade pelos documentaristas que compõem as ABDs, em suas 
representações nos 26 estados e no Distrito Federal, por considerarem 
Olney a maior referência no país na categoria.

Fortalecer a identidade cultural do nosso povo, que hoje assume 
ele mesmo, em todas as regiões, nas escolas e nas aldeias, nos 
pontos de cultura e nas comunidades, nas cidades e nos rincões, a 
tarefa de registrar suas próprias imagens, numa prova de que o ato 
de documentar não tem fronteiras. Expansão da internet nos obriga a 
pensar em novas alternativas para a democratização dessas imagens e 
para o fortalecimento dessa atividade.

O Dia do Documentário foi pensado no sentido de destacar a importância 
desse gênero, fortalecer o seu papel junto à sociedade e estimular a 
sua visibilidade, bem como de resgatar a obra dos nossos documenta-
ristas, de hoje e de outrora.

Nesse sentido, submeto aos meus pares o presente Projeto de Lei, 
por considerarmos que a data comemorativa é uma forma de reunir os 
diversos agentes envolvidos na produção e difusão de documentários 
e gerar debates e novas proposições para o setor, firmando-se, assim, 
como um evento de forte integração e enriquecimento sócio-cultural.

Sala das Sessões, 06 de agosto de 2020.

Deputada Olivia Santana

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público; e Finanças, Orçamento, Fiscalização 
e Controle.)

PROJETO DE LEI Nº 23.964/2020

EMENTA:
Estabelece o teletrabalho para Servidores Estaduais e Prestadores 
de Serviços, que possuam filhos em idade escolar ou inferior e que 
necessitem da assistência de um dos pais, a executarem suas 
atribuições enquanto durar a quarentena na rede pública Estadual de 
ensino, face ao coronavírus (COVID-19).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído que no âmbito do serviço Público Estadual, os 
Servidores e Prestadores de Serviços, poderão executar suas funções 
de forma remota, desde que os servidores tenham filhos em idade 
escolar ou inferior e que necessitem da assistência presencial de um 
dos pais, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar 
em sua residência apto a prestar assistência, a atribuição remota só 
vigorará enquanto a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, 
mantiverem a quarentena nas unidades de ensino no Estado da Bahia, 
em razão da Pandemia provocado pelo coronavírus (COVID-19).

Artigo 2º - A Secretária de Administração, Secretária de Saúde e a 
Secretaria de Educação, após estudos técnicos de viabilidade, regula-
mentara e exercerão a aplicação desta lei.

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

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2020.

Deputado Vítor Bonfim

JUSTIFICATIVA

Considerando que ainda estamos em busca de uma vacina, que 
combata de forma eficaz do novo coronavírus (COVID-19), é por esta 
razão, inúmeras medidas vem sendo aplicadas.

Tendo em vista as urgentes ações que visam a segurança e ordem 
da população, sobre tudo do funcionalismo Público Estadual, pensando 
naqueles que já são pais, estamos apresentando este Projeto de Lei.

Que assegure aos filhos em idade escolar ou inferior, possam ser 
acompanhado por um dos pais, e que não possua cônjuge, companheiro 
ou outro familiar em sua residência apto a prestar assistência, até que 
a normalidade volte, já que, é de suma importância a manutenção do 
distanciamento social, enquanto não é possível o retorno as aulas se 
faz necessário o apoio psicológico do pai e da mãe.

No que se refere ao Decreto nº 19.528 de 16 março de 2020, do Estado 
Bahia, institui o trabalho remoto para alguns servidores, ampliar esta 
modalidade para os servidores públicos responsáveis pelos cuidados 
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com os filhos até a volta às aulas. Disciplinada no Artigo 9º, II, do 
Decreto Nº 19.586 de 27 de Março de 2020, do Estado da Bahia.

Trata-se de uma medida de proteção, adotada na Instrução Normativa 
Federal nº 63, de 27 de julho de 2020, do Ministério da Economia e 
convalidada na Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020, do Ministério 
da Educação.

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2020.

Deputado Vítor Bonfim

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público; Saúde e Saneamento; e Finanças, 
Orçamento, Fiscalização e Controle.)

PROJETO DE LEI Nº 23.965/2020

Altera o procedimento de reintegração de posse coletiva, no 
cumprimento de mandados liminares e sentenças de mérito, durante a 
pandemia do COVID 19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DECRETA:

Art. 1º - Em casos de reintegrações, desocupações e despejos coletivos, 
seu cumprimento só poderá ser realizado após o dia 31 de dezembro 
de 2020, para evitar a propagação do Covid 19, garantindo a segurança 
das famílias removidas e de toda a sociedade.

§ único - As famílias aqui mencionadas deverão permanecer alocadas 
até 31 de dezembro de 2020, podendo este prazo ser prorrogado em 
virtude da pandemia.

Art. 2º - Esta medida se aplica apenas em casos já existentes, não 
valendo para novas ocupações.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando seus 
efeitos restritos exclusivamente ao período de emergência em saúde, 
declarado no âmbito estadual. 

Sala das Sessões, 05 de agosto de 2020.

Deputado Jânio Natal

JUSTIFICATIVA

Diante do elevado número de contagiados e mortos, em decorrência da 
pandemia do Covid 19, e do perigo que representam as aglomerações, 
o presente Projeto tem o objetivo de proteger a saúde dos oficiais de 
justiça, dos integrantes da PM, das famílias a serem removidas e de 
todas as pessoas envolvidas em operações da espécie, preservando, 
em maior âmbito, a segurança de toda a comunidade.

Sala das Sessões, 05 de agosto de 2020.

Deputado Jânio Natal

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Saúde e Saneamento; 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público; Direitos 
Humanos e Segurança Pública; e Finanças, Orçamento, Fiscalização 
e Controle.)

PROJETO DE LEI Nº 23.966/2020

“Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo 
coronavírus (COVID-19) no Estado da Bahia e dá outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
DECRETA:

Art. 1º Esta Lei autoriza o uso da telemedicina em quaisquer atividades 
da área de saúde enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus 
(COVID-19) no Estado da Bahia.

Art. 2º Durante a crise ocasionada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), 
fica autorizado, em caráter emergencial, o uso da telemedicina em 
quaisquer atividades da área de saúde.

Parágrafo único: Será permitida a compra, por uma única vez, de 
medicamentos com prescrição, com a apresentação de receituário 
médico assinado e comprovado por meio de imagens digitalizadas, 
ou ainda com a utilização de aplicativo digital específico para uso de 
celular ou tablet, dispensando o receituário físico, durante o período de 
calamidade pública decretada pelo Poder Executivo Estadual.

Art. 3º Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da 
medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, 
prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde.

Art. 4º O médico deverá informar ao paciente todas as limitações 
inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de 
realização de exame físico durante a consulta.

Art. 5º A prestação de serviço de telemedicina seguirá os padrões 
normativos e éticos usuais do atendimento presencial, inclusive em 
relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado, não 
cabendo ao poder público custear ou pagar por tais atividades quando 
não for exclusivamente serviço prestado ao Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Art. 6º O poder executivo poderá regulamentar, no que couber, a 
presente lei para sua fiel execução.

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

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020.

Deputado David Rios

JUSTIFICATIVA

O incluso projeto de lei dispõe sobre o uso da telemedicina durante 
a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado da Bahia. 
Neste contexto, há que ser salientado, o combate ao COVID-19, 
encontra-se vinculado a adoção de ações concretas e imediatas, com 
o intuito de conter o avanço da doença e evitar o pico de contaminação 
acima da capacidade hospitalar instalada.

Assim sendo, desde o seu surgimento, a telemedicina tem contribuído 
para avanços significativos, tornando a saúde acessível a qualquer 
hora, em qualquer lugar.

Seja para exames de rotina ou em situações de urgência, esse é um 
apoio decisivo, contribuindo para a prevenção, diagnóstico, monitora-
mento e tratamento de doenças, lesões e outras condições médicas.

Dessa forma, mostra-se pertinente a presente proposição, a fim de se 
obter legislação capaz de regular a telemedicina no Estado da Bahia, 
como forma de aumentar as ferramentas de combate ao COVID-19.

Contando com o apoio dessa Ilustre Casa à presente iniciativa renovo, 
de logo as expressões de mais alta estima e apreço.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020.

Deputado David Rios

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Saúde e Saneamento; 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público; 
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Direitos Humanos e Segurança Pública; e Finanças, Orçamento, 
Fiscalização e Controle.)

PROJETO DE LEI Nº 23.967/2020

“Dispõe sobre adoção de medidas de proteção sanitária, por empresas 
e serviços de coleta e entrega de produtos e mercadorias e dá outras 
providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
DECRETA:

Art. 1º Os serviços de coleta e entrega de produtos ou quaisquer 
mercadorias, inclusive aqueles disponibilizados por meio de aplicativos 
e plataformas digitais deverão seguir as determinações desta Lei.

Art. 2º As empresas deverão fornecer aos seus profissionais, sem 
quaisquer custos aos últimos, e em locais próximos aos da prestação do 
serviço, os seguintes equipamentos, garantida sua reposição de acordo 
com as quantias necessárias para a prestação contínua do serviço:

I. Kit de higienização como equipamento de trabalho, composto por: 
soluções com água e sabão; toalhas de papel e álcool em gel 70%; e
II. Máscaras faciais, conforme normativa da ANVISA, em número 
suficiente para trocar a cada 3 horas, garantindo o uso durante todo o 
expediente de trabalho.
III. Orientações e informações nítidas de uso, troca e descarte correto do kit 
de higienização, bem como de higienização de equipamentos e veículos;
IV. Orientações e informações nítidas sobre etiqueta respiratória, 
higienização constante das mãos, manutenção de álcool em gel 70% 
junto aos profissionais durante a prestação de serviços, e manutenção 
de janelas abertas, no caso de transporte de mercadorias por veículos.

Art. 3º As empresas deverão disponibilizar locais para a devida 
higienização de veículos e equipamentos tais como mochilas térmicas 
(bag), capacetes, jaquetas e demais indispensáveis à prestação do 
serviço oferecido.

Art. 4º As empresas deverão providenciar para que as máquinas 
utilizadas para pagamento com cartão estejam protegidas com material 
impermeável, que facilite a higienização.

Art. 5º Caberá às empresas incentivar o pagamento por meio de cartão 
- com máquinas protegidas por material impermeável - ou transferência 
digital, de modo a diminuir o contato direto entre pessoas e o manuseio 
de cédulas de dinheiro.

Art. 6º As empresas deverão orientar os estabelecimentos cadastrados 
sobre medidas para evitar o contato físico na prestação do serviço e 
proteger a saúde dos profissionais de entrega e coleta.

Art. 7º O descumprimento das determinações desta Lei constitui 
infração de natureza sanitária, sujeita às penalidades previstas no 
Código Sanitário do Estado da Bahia - ou instrumento legal que venha 
a substituí-la, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

Art. 8º Fica a cargo do Centro de Vigilância Sanitária, ligado à Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia, fiscalizar a adoção das medidas dispostas 
nesta Lei, inclusive, disponibilizando canal (virtual ou telefônico) para 
denúncias de descumprimento das medidas sanitárias, respeitado o 
anonimato dos denunciantes.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020.

Deputado David Rios

JUSTIFICATIVA

O incluso projeto de lei dispõe sobre à imposição de medidas de 
proteção sanitária, por empresas e serviços de coleta e entrega de 

produtos e mercadorias. Neste sentido, constata-se que a presente 
proposição, visa esclarecer e impor a adoção consciente das medidas 
de prevenção ao Sars-CoV-2 para profissionais de coleta e entrega de 
mercadorias.

Com a decretação de quarentena e medidas de isolamento social, 
cresceram os serviços e atividades de entrega e coleta de mercadorias 
e produtos, especialmente, por plataformas digitais.

Sendo assim, o aumento destes serviços e atividades exige a responsa-
bilização das empresas pelas condições da prestação desses serviços, 
especialmente, com o cuidado de trabalhadores durante e após a 
pandemia mundial de COVID-19.

Desta forma, considerando a importância da saúde dos profissionais de 
entrega e coleta de produtos e mercadorias, submetemos este Projeto 
de Lei para análise e aprovação nesta Casa Legislativa.

Contando com o apoio dessa Ilustre Casa à presente iniciativa renovo, 
de logo as expressões de mais alta estima e apreço.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020.

Deputado David Rios

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Saúde e Saneamento; Infra-
estrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo; Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia e Serviço Público; e Finanças, Orçamento, 
Fiscalização e Controle.)

PROJETO DE LEI Nº 23.968/2020

“Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação 
de excedentes de refeições prontas para o consumo e dá outras 
providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
DECRETA:

Artigo 1º - Os estabelecimentos dedicados ao fornecimento de 
alimentos e refeições prontos para o consumo ficam autorizados a doar 
os excedentes não comercializados e ainda próprios para consumo 
humano.

§ 1º O disposto no caput abrange estabelecimentos que fornecem 
a empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, a rede de 
restaurantes populares, entre outros, alimentos e refeições prontos para 
o consumo de trabalhadores, empregados, colaboradores, parceiros, 
pacientes e clientes em geral.

§ 2º Consideram-se próprios para consumo humano os alimentos e 
refeições que mantenham suas propriedades nutricionais e segurança 
sanitária e não prejudiquem a saúde dos beneficiários da doação.

§ 3º A doação poderá ser feita diretamente, em colaboração como 
poder público ou por meio de entidades beneficentes de assistência 
social certificadas na forma da Lei.

§ 4º A doação a que se refere esta Lei será realizada de modo gratuito, 
sem a incidência de qualquer encargo que a torne onerosa.

Artigo 2º Os beneficiários da doação autorizada por esta Lei serão 
pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco 
alimentar ou nutricional.

Parágrafo único. A doação a que se refere esta Lei em nenhuma 
hipótese configurará relação de consumo.

Artigo 3º O doador e o intermediário somente responderão nas esferas 
civil e administrativa por danos causados pelos alimentos doados se 
agirem com dolo.
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§1ºA responsabilidade do doador se encerra no momento da primeira 
entrega do alimento ao intermediário ou, no caso de doação direta, ao 
beneficiário final.

§ 2º A responsabilidade do intermediário se encerra no momento da 
primeira entrega do alimento ao beneficiário final.

§ 3º Entende-se por primeira entrega o primeiro desfazimento do objeto 
doado pelo doador ao intermediário ou ao beneficiário final, ou pelo 
intermediário ao beneficiário final.

Artigo 4º Doadores e eventuais intermediários serão responsabiliza-
dos na esfera penal somente se comprovado, no momento da primeira 
entrega, ainda que esta não seja feita ao consumidor final, o dolo 
específico de causar dano à saúde de outrem.

Artigo 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020.

Deputado David Rios

JUSTIFICATIVA

O incluso projeto de lei dispõe sobre o combate ao desperdício de 
alimentos através da doação de excedentes de refeições prontas para 
o consumo. E neste mesmo sentido, deve ser salientado, que o avanço 
da COVID-19 ameaça o emprego e a renda de parcela significativa da 
população, além de embaraçar o comércio.

Diante da impossibilidade de controlar o manuseio e o acondicionamen-
to dos alimentos após cedidos, o potencial doador evita o risco de ser 
responsabilizado por eventuais danos.

Convicto de que nossa proposta contribui para o combate à fome e à 
desnutrição, valoriza a responsabilidade social e a solidariedade entre 
os brasileiros e auxilia a superação da crise econômica e social que 
tende a se aprofundar com o avanço da COVID-19, ofereço este Projeto 
de Lei e conto com o apoio dos meus pares para transformá-lo em lei.

Contando com o apoio dessa Ilustre Casa à presente iniciativa renovo, 
de logo as expressões de mais alta estima e apreço.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020.

Deputado David Rios

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Saúde e Saneamento; Infra-
estrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo; Direitos Humanos e 
Segurança Pública; e Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle.)

PROJETO DE LEI Nº 23.969/2020

Dispõe sobre a mudança de denominação do Colégio Estadual de 
Monte Gordo, para Colégio Estadual Braz Pereira dos Santos localizado 
na Zona Rural de Camaçari-Bahia.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA DECRETA:

Artigo 1º. O colégio Estadual de Monte Gordo, Zona Rural da cidade de 
Camaçari -Bahia, passa a denominar-se Colégio Estadual Braz Pereira 
dos Santos.

Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2020.

Deputado Osni Cardoso Lula da Silva

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei justifica-se pelo desejo da comunidade 
da Cidade de Camaçari-Bahia, na modificação do nome do Colégio 
Estadual Monte Gordo, para Colégio Braz Pereira dos Santos, 
com o intuito de homenagear, o Sr. Braz Pereira dos Santos, o “Sr. 
Braz”, como era bastante conhecido entre a população de Cama-
çari-Bahia, tendo em vista, o relevante apoio ao desenvolvimento 
da comunidade, bem como, o zelo e cuidado dispensados aos mais 
carentes, sempre os apoiando, papel este, que exerceu durante 
toda sua vida.

Braz Pereira dos Santos nasceu em 03 de fevereiro de 1917 na Cidade 
de Camaçari-Bahia, casou-se com Maria Angélica Leite, os quais, 
conviveram durante toda sua vida no Distrito de Monte Gordo, Camaça-
ri-Bahia, como fruto da relação, nasceram 10 filhos, sendo os mesmos, 
criados sempre no princípio da obediência e honra a Deus, além dos 
princípios da ética, educação, responsabilidade, respeito e trabalho.

Durante a sua vida, sempre fora um líder posicionando-se em favor e 
apoio a comunidade, de temperamento forte, cujo, principal objetivo era 
o apoio aos mais necessitados, atuou na política, através de partidos 
candidatos progressistas, os quais, possuíam como finalidade o zelo, 
cuidado, suporte a classe mais carente. 

Em decorrência de toda sua luta, apoio e jornada a comunidade e 
as pessoas mais carentes, fora notado por Políticos da época, como 
vereadores, prefeitos e agentes políticos, os quais, viabilizaram a 
atuação do Sr. Braz, como era conhecido, para exercer a função de 
Subdelegado de Monte Gordo, o qual, exerceu da melhor maneira, 
com ética, dedicação, luta, zelo e apoio a toda comunidade, bem 
como, os mais necessitados, sempre manteve a ordem e respeito 
entre os cidadãos, além de permanecer como colaborador voluntário 
da Sociedade, o qual desempenhou esta função no período de 1960 
- 1988.

Aos 72 anos em 1988 o Sr. Braz faleceu vítima de câncer de pulmão, 
deixando um legado de um homem integro, honesto, responsável e 
trabalhador.

Desta forma, pela grande importância do pedido, solicitado pela 
comunidade de Monte Gordo, Camaçari-Bahia, justifica-se a relevância 
do presente projeto, o que demanda sua aprovação por esta casa 
legislativa.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2020.

Deputado Osni Cardoso Lula da Silva

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público; e Finanças, Orçamento, Fiscalização 
e Controle.)

PROJETO DE LEI Nº 23.970/2020

Estabelece diretrizes e normas para inclusão de classes experimentais, 
com o método de ensino híbrido, online mesclado com o presencial, 
nas redes estaduais e municipais de ensino que integram a rede 
pública estadual de educação no Estado da Bahia durante o período de 
Pandemia do novo coronavírus.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
DECRETA:

Artigo 1º- Em cumprimento ao que determina o art. 205 da CF/88 e art. 
244 da Constituição Estadual, com intuito de garantir à todos o direito 
à educação durante o período de pandemia causado pelo COVID-19, 
fica instituído o método de ensino híbrido, online mesclado com o 
presencial, nas redes estaduais e municipais de ensino, que integram a 
rede pública estadual de educação no Estado da Bahia.



12
SALVADOR, BAHIA, 
QUINTA-FEIRA
13 DE AGOSTO DE 2020

ANO V
No 22.965

Parágrafo único - As classes disponibilizadas no método de ensino 
híbrido serão realizadas de forma experimental, podendo sofrer 
alterações para aperfeiçoamento e adequação do novo sistema.

Artigo 2º- Caracteriza-se como metodologia de ensino híbrido de 
aprendizagem a combinação de ensino presencial e à distância como o 
uso de tecnologias e ferramentas necessárias para garantir a qualidade 
no ensino e a aprendizagem dos alunos.

§ 1° Na referida modalidade de educação, parte da aplicação do 
conteúdo ocorrerá em sala de aula, respeitado o limite definido no §1° 
do art. 3° desta Lei, e outra parcela se dará de forma online, utilizando 
meios digitais tradicionais e alternativos.

§ 2° A disponibilização das aulas por meio digital deverá ocorrer de 
diversas formas, alcançando tanto àqueles que têm acesso à internet, 
quanto àqueles que não têm.

§ 3° O aluno que não possui acesso à internet deverá informar à direção 
da escola pública a que está vinculado, para que possa ser disponibili-
zada as aulas por meios digitais alternativos, tais como: TV, rádio, aulas 
gravadas em mídia de DVD ou pendrive, entre outros.

Artigo 3° - O estudante poderá optar:

I - pelo método de ensino híbrido.
II - pelo ensino realizado de forma totalmente online.
III - pelo método presencial.

§ 1° - As aulas presenciais não poderão ultrapassar o limite ocupacional 
de 30% (trinta por cento), devendo ser divulgado para os alunos o 
número de vagas disponíveis para as modalidades dispostas no inciso 
I e III.

§ 2° -  O aluno que escolher a opção do inciso II, em cumprimento ao 
§3° do art. 2° desta Lei, deverá informar à Escola se tem ou não acesso 
à internet, para que lhe seja assegurado o amplo acesso à educação 
através dos meios digitais alternativos disponíveis.

§ 3° - O aluno que escolher a opção do inciso I ou III estará sujeito à 
disponibilidade de vagas a que se refere o §1° deste artigo.

Artigo 4º- As escolas púbicas municipais e estaduais da Bahia, bem 
como as instituições de ensino filantrópicas que recebem recursos 
públicos estaduais, ficam obrigadas:

I - a incluir o método de ensino híbrido, online mesclado com o 
presencial, para os estudantes devidamente matriculados, respeitando 
os limites dispostos nesta Lei.
II - a disponibilizar, por meios digitais alternativos, as classes online 
para o aluno que não possua acesso à internet, tais como: TV, rádio, 
aulas gravadas em mídia de DVD ou pendrive, entre outros.
III - a divulgar amplamente à todos os alunos matriculados, a adoção 
temporária do método de ensino híbrido, permitindo que possam 
escolher as modalidades dispostas no art. 3° desta Lei.

Artigo 5º- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 
conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.

Artigo 6º- O Poder Executivo editará as normas regulamentares necessárias 
à operacionalização do método de ensino a que se refere esta lei.

Artigo 7º- Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2020.

Deputado Dal

Justificativa

Não é novidade que o COVID-19 trouxe consigo implicações que trans-
cenderam a esfera da saúde pública, interferindo veementemente no 

campo econômico, educacional, entre outros da nossa sociedade. O 
país está numa constante luta de readequação das realidades, isto 
com intuito de proporcionar o menor impacto possível nos cidadãos 
brasileiros, no entanto, sabe-se que algumas realidades mudaram de 
forma drástica, não sendo possível apenas ‘contornar’ a situação, mas 
desconstruí-la e recomeçar do zero, pois acredito que entramos na 
verdadeira revolução digital.

Nesta guerra ‘invisível’, tem-se que a educação sofreu grande colisão 
com este tsunami chamado COVID-19, vindo a suspender as aulas 
presenciais na rede de ensino, situação que ressaltou ainda mais 
a diferença entre a rede pública e privada de educação, sendo esta 
dissonância uma questão social que é objeto de numerosos debates e 
políticas públicas.

Na esfera privada, fora adotado o método de ensino híbrido, que mescla 
presencial e online, sendo tal modelo já muito utilizado no ensino 
superior com matérias lecionadas através do EAD, também conhecido 
como educação a distância. A modalidade leva em consideração 
a diversidade humana, as necessidades e o ritmo de cada um, que 
segundo especialistas, reestruturou o modelo tradicional e promoveu 
acessibilidade e praticidade.

No cenário público, a solução a ser adotada ainda é incerta, sendo 
tal circunstância, motivo de inenarrável insegurança para os pais, 
professores e alunos, uma vez que temem que o ano letivo seja 
prejudicado devido à falta de aula. Neste emaranhado de emoções, 
ainda surge a preocupação dos pais quanto a possível volta às aulas, 
ou seja, se dará de forma presencial ou online.

A realidade dos pais que inserem seus filhos na rede pública de ensino, 
por vezes, é dividida entre os genitores que desejam que as aulas 
retomem em formato presencial, pois não têm com quem deixar os seus 
filhos no momento em que precisam sair para trabalhar e entre os que 
querem manter os filhos em casa, mas não dispõem de capacidade 
intelectual, financeira e estrutural para ensiná-los dentro dos métodos 
formais.

A Constituição Federal, em seu artigo 205, nos garante que a educação 
é um direito de todos e tal direito impostergável também é consagrado no 
art.244 da Constituição do Estado da Bahia, portanto, essa discrepância 
da rede de ensino privada e particular é um dos maiores desafios atuais 
que, sem sombra de dúvidas, se ressaltou no atual cenário pandêmico, 
devendo o Poder Público, cumprindo com seu dever constitucional, 
empreender esforços para afunilar esse grande eco existente entre o 
ensino público e privado.

De igual sorte, a Constituição do Estado da Bahia deixa evidente que 
há competência concorrente entre o Estado e a União para legislar na 
educação (art.12, IX da CE), sendo que a Casa do Povo tem legitimidade 
para propor projeto de lei sobre o assunto (art.70, XVII da CE).

Diante do exposto, é de extrema importância que o sistema público de 
educação adote medidas que incentive a permanência dos estudantes 
na rede de ensino, evitando a evasão escolar, que, diga-se de 
passagem, a taxa de evasão escolar no Brasil é a terceira maior do 
mundo: em média, 24,1% dos alunos concluem o Ensino Fundamental 
até os 16 anos.

Desta forma, pensando nesta realidade preocupante, é que esta 
propositura tem como objetivo instituir o método de ensino híbrido, 
mesclando as aulas de forma presencial e online, garantindo aos pais e 
alunos a autonomia para que possam optar pelo método presencial ou 
online de ensino, sem que isso comprometa a qualidade do conteúdo 
aplicado, assim como, garantir a segurança de profissionais da 
educação que temem a superlotação nas salas de aula sem que haja 
estrutura para isso.

Ademais, importante ressaltar que o referido projeto preocupa-se, 
ainda, com os estudantes que não têm acesso a internet, realidade 
esta que, em nosso país, persiste como causa que assola a nossa 
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sociedade. Importante frisar que, o ensino híbrido não deve ser visto de 
uma maneira muito reducionista, entendendo que só pode ser feito por 
meio de internet com banda larga, eis que, acaso assim o fosse, não há 
dúvida de que realmente haveria um prejuízo para os estudantes que 
não têm acesso.

O ensino híbrido pode ser feito por meio de formas bem conhecidas 
(e alternativas), tais como estações de TV e rádio estatais, aulas 
gravadas em mídia de DVD ou pendrive, entre outros. Um exemplo 
no Brasil é o famoso telecurso, quando uma série de pessoas 
conseguiu seu diploma dos antigos primeiro e segundo graus, 
acompanhando aulas todos os dias pela televisão. Elas não tinham 
oportunidades de ter aulas presenciais, mas ainda assim lhes fora 
assegurado o acesso à educação.

Muito embora temida e preocupante, a pandemia também nos faz 
repensar na estrutura educacional, quem sabe até ousarmos uma 
mudança definitiva na realidade educacional no Brasil, afinal, não há 
limites para a educação, mas sim a necessidade de ter boa vontade, ou, 
como diz o Ilustríssimo Professor, Ismael Rocha¹, quando comentando 
sobre o ensino híbrido como tendência escolar no mundo pós pandemia: 
“aprender é algo que o ser humano faz desde quando nasce, desde os 
tempos das cavernas, por diferentes plataformas, nós estamos só sis-
tematizando isso.”

Aliado a tudo isso, a nossa Constituição Estadual já previu a educação 
a distância, conforme pode ser observado na norma abaixo transcrita:

Art. 253 - O sistema de educação à distância, articulado com o sistema 
de ensino do Estado, será implementado pelo organismo responsável 
pelas atividades de radiofusão educativa na Bahia, a quem compete 
seu planejamento, organização e gestão, além da produção, realização 
e distribuição dos materiais didáticos impressos, radiofônicos e 
televisivos necessários.

Destarte, por se tratar de um importante instrumento que tem como 
objetivo garantir o direito dos estudantes à educação e ao mesmo 
tempo garantir o direito ao isolamento social, apresento a esta Casa 
Legislativa, para conhecimento, apreciação e aprovação, o projeto de 
lei que: “Estabelece diretrizes e normas para inclusão de classes ex-
perimentais com o método de ensino híbrido, online mesclado com o 
presencial, nas redes estaduais e municipais de ensino que integram 
a rede pública estadual de educação no Estado da Bahia durante o 
período de Pandemia do novo coronavirus.”

Assim sendo, conclamo aos nobres Pares a aprovarem o presente 
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2020.

Deputado Dal

________________________
¹ Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/
noticia/2020-07/ensino-hibrido-e-tendencia-para-vida-escolar-no-mun-
do-pos-pandemia

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia e Serviço Público; Saúde e Saneamento; Direitos Humanos 
e Segurança Pública; e Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle.)

PROJETO DE LEI Nº 23.971/2020

Autoriza o Poder Executivo a firmar termos de parceria com entidades 
civis de direito privado sem fins lucrativos e dá outras providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de colaboração 
ou termo de fomento com entidades civis de direito privado sem fins 

lucrativos, que estejam em consonância com as determinações contidas 
nesta Lei, para o auxílio na administração de estabelecimentos penais, 
ouvido o Conselho Penitenciário do Estado da Bahia.

Parágrafo único. Para formalização dos termos de fomento ou termos 
de colaboração deverão ser observadas as normas federais e estaduais 
que regem a celebração destes instrumentos.

Art. 2º - Serão reconhecidas como órgão auxiliar de execução penal 
as entidades civis de direito privado sem fins lucrativos e destinadas 
à proteção e assistência aos apenados, quando conveniados com o 
Estado da Bahia, nos ditames estabelecidos por esta Lei.

Art. 3º - Compete às entidades civis de direito privado sem fins lucrativos, 
que tenham firmado parceria com o Estado da Bahia, para o auxílio à 
administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de 
pena privativa de liberdade:

I. auxiliar no gerenciamento dos regimes de cumprimento de pena dos 
estabelecimentos que administrarem, nos termos definidos no acordo 
de mútua cooperação;
II. responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e conservação do 
imóvel, dos equipamentos e do mobiliário do estabelecimento, em 
conjunto com o Estado;
III. solicitar apoio policial à segurança externa do estabelecimento, 
quando necessário;
IV. apresentar aos Poderes Executivo e Judiciário relatórios mensais 
sobre o movimento de condenados e informar-lhes, de imediato, da 
chegada de novos internos e da ocorrência de liberações;
V. prestar o trabalho voluntário, bem como a cooperação da comunidade 
e da família do condenado nas atividades da execução da pena.

Art. 4º - Incumbe à diretoria do estabelecimento que possua o auxílio na 
administração, por parte de entidades civis de direito privado sem fins 
lucrativos, atribuições assemelhadas às previstas na Lei de Execução 
penal para os Diretores de Estabelecimento Penal.

Art. 5º - Para firmar termo de cooperação ou fomento com o Poder 
Executivo, entidade que tenha por objeto auxiliar a administração de 
unidade cumprimento de pena deverá observar as seguintes:

I - ser entidade civil de direito privado sem fins lucrativos;
II. adotar o trabalho voluntário nas atividades desenvolvidas, utilizando 
trabalho remunerado apenas em atividades administrativas, se 
necessário;
III. adotar como referência para seu funcionamento, preferencialmente, 
as normas do estatuto da Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados - APAC.
IV. ter suas ações coordenadas pela Secretaria de Estado da Justiça, 
pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho 
Penitenciário Estadual e Conselho da Comunidade; e
V. ser filiada a sua respectiva entidade de caráter nacional, tais como, 
Federações, Confederações, Centrais, Fraternidades, dentre outras, 
quando houver.

Art. 6º - Serão definidos no termo de colaboração ou fomento entre o 
Governo do Estado e as entidades civis de direito sem fins lucrativos:

I - os termos de contratação de pessoal;
II - as condições para o auxílio à administração dos estabelecimentos 
de cumprimento de pena privativa de liberdade no Estado, observadas 
as peculiaridades de cada uma e a legislação vigente; e
III - a inclusão dos apenados em programas de escolarização e 
qualificação profissional para sua inserção no mercado de trabalho.

Art. 7º - As entidades civis de direito privado sem fins lucrativos, em 
regime de mútua cooperação com o Estado, deverão cumprir o 
determinado nesta Lei.
Parágrafo único. O não cumprimento das condições previstas nesta Lei 
acarretará o imediato cancelamento do termo de colaboração ou de 
fomento, sem prejuízo de outras sanções legais.
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Art. 8º - As entidades civis de direito privado sem fins lucrativos poderão 
receber recursos de doações, auxílios, legados e contribuições de 
organismos ou entidades nacionais e internacionais, pessoas físicas 
ou jurídicas nacionais ou estrangeiras, inclusive de fundos públicos ou 
privados.

Art. 9º - Na execução dos termos a que se refere o artigo 6º desta Lei, 
caberá ao Poder Executivo Estadual:

I - o repasse de recursos para auxiliar na administração do estabeleci-
mento, de acordo com os itens definidos no termo de colaboração ou 
de fomento, quando for o caso, e em observância aos limites orçamen-
tários e financeiros estabelecidos por Lei;
II - a e a integração com os demais órgãos e entidades públicas para 
uma atuação complementar e solidária de apoio ao desenvolvimento do 
atendimento pactuado; e
III - a fiscalização e o acompanhamento das metas pactuadas, da 
metodologia de trabalho e demais ações inerentes ao respectivo termo 
celebrado com entidades civis de direito privado sem fins lucrativos.

Art. 10 - Os recursos a que se refere o inciso I, do artigo anterior 
deverão ter as respectivas despesas realizadas de acordo com os 
princípios constitucionais constantes no art. 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, e poderão ser destinados às 
despesas definidas no termo de colaboração ou de fomento, todas 
necessárias ao bom desempenho das atividades atribuídas à entidade 
conveniada, bem como com a assistência ao condenado, prevista na 
Lei de Execução Penal.

Parágrafo único. Os termos de colaboração ou de fomento disciplinados 
por esta Lei poderão ser financiados com os recursos do Fundo Peni-
tenciário - FUNPEN.

Art. 11 - Serão objeto do termo de colaboração ou de fomento entre 
o Estado e as entidades civis de direito privado sem fins lucrativos 
as unidades de cumprimento de pena privativa de liberdade que se 
destinem.

Parágrafo único. Não será admitido, nas unidades de cumprimento 
de pena privativa de liberdade de que trata este artigo, o recebimento 
de outros condenados do Estado, ou de outra Unidade da Federação, 
salvo com a expressa concordância do diretor da unidade e do juízo da 
Execução Penal, ouvido o Ministério Público.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2020.

Deputado Jurailton Santos

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem como fundamento a tese de dissertação da 
mestranda Rogéria de Almeida Pereira dos Santos, tendo como 
objeto de pesquisa a forma alternativa de cumprimento de pena, 
através do método denominado Apaquiano, utilizado desde 1972 pelas 
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC, com 
resultados satisfatórios devido ao baixo índice de reincidência dos 
recuperandos, resgatando a confiança e credibilidade destes por meio 
das diretrizes e pilares implementadas pelo método ora exposto.

Preliminarmente cumpre destacar a competência legislativa desta 
Colenda Casa Legislativa, para tramitar a presente proposição, pois em 
encontra fundamento no art. 24, I, da Constituição Federal de 1988, 
estabelecendo competência concorrente entre a União e Estado para 
legislar sobre direito penitenciário. Pelo processo da transplantação, 
em homenagem ao princípio da simetria, a Constituição Estadual da 
Bahia discorreu sobre a competência legislativa no art. 12, I, bem como 
no bojo do art. 70 do mesmo diploma legal outorgando a assembleia 
legislativa a tramitação e iniciativa deste, senão vejamos:

Art. 70 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do governador, 
legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, especial-
mente sobre:
XII - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

Aclarados os ditames acerca da competência legislativa desta 
proposição, ultrapassando os aspectos formais para formalização e 
tramitação deste, passemos a fundamentação material.

Conforme dados extraídos do sítio eletrônico da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária - SEAP, a população carcerária do estado da Bahia 
registra 13.167 pessoas reclusas, tendo atualmente apenas 12.095 vagas. 
Diante das informações descritas, infere-se que o número de pessoas 
reclusas supera o número de vagas ofertadas. A taxa de superlotação é 
mais crítica no que se refere a ocupação de vagas da Penitenciária Lemos 
de Brito possui 771 vagas, estando encarceradas 1495 pessoas, ou seja, 
aproximadamente 99% a mais que capacidade máxima.

O alto índice de reincidência reflete a fragilidade das ações ressoliza-
doras implementadas pelo Sistema Penitenciário Brasileiro. Embora 
a temática seja pouco explorada, em relatório de gestão (Brasil, 
2001), o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN apontou que 
a reincidência em 01 de janeiro de 1998 era de 70%, - considerando 
presos condenados e provisórios com passagem anterior no sistema 
prisional. Na Bahia, os números não são mais animadores, e, conse-
quentemente eleva a taxa de superlotação nas penitenciárias baianas.

A APAC é uma entidade civil de direito privado, com personalidade 
jurídica própria, dedicada à recuperação e à reintegração social dos 
condenados a penas privativas de liberdade. Ela ainda opera como 
entidade auxiliar do poder Judiciário e Executivo, respectivamente, 
na execução penal e na administração do cumprimento das penas 
privativas de liberdade.¹

A APAC tem como finalidade promover a humanização das prisões, 
preservando o caráter punitivo da pena. Sua principal finalidade 
é evitar a reincidência no crime e promover alternativas para o 
condenado se recuperar.

O método apaquiano é estruturado em 12 pilares, quais sejam: 1. 
Participação da Comunidade; 2. Recuperando ajudando Recuperando; 
3. Trabalho; 4. Espiritualidade; 5. Assistência jurídica; 6. Assistência à 
saúde; 7. Valorização Humana; 8. Família; 9. O Voluntário e o curso 
para sua formação; 10. Centro de Reintegração Social - CRS; 11. 
Mérito; 12. Jornada de Libertação com Cristo;

O referido método já foi implantado no estado de Minas Gerais e serve 
como referência para todo Brasil, devido ao baixo índice de reincidência 
dos recuperandos. Assim, demonstra-se que o método proposto tem 
resultados satisfatórios no processo de ressocialização dos apenados.

Outrossim, insta ressaltar que, os termos de parceria a serem 
formalizados entre Estado e Sociedade Civil, poderá ter como fonte de 
custeio os recursos provenientes do Fundo Penitenciário. Na Bahia, 
o referido fundo foi criado pela Lei 13.714/2017, após Projeto de 
Indicação nº 26/2019 protocolado na Câmara Municipal de Salvador 
pela vereadora Rogéria Santos, sendo a mesma aprovada naquela casa 
legislativa, e posteriormente regulamentada pelo Decreto 17.567/2017, 
o qual trouxe em seu bojo a possibilidade de financiamento de projetos 
para ressocialização do apenado, conforme dispõe o art. 3º e incisos do 
referido diploma legal.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2020.

Deputado Jurailton Santos

________________________
¹ Disponível em: http://www.fbac.org.br/index.php/pt/como-fazer/
apac-o-que-e

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia e Serviço Público; Direitos Humanos e Segurança Pública; e 
Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle.)
<#E�G�B#456976#14#499699/>
<#E�G�B#456892#14#499612>
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MOÇÃO Nº 23.918/2020

Moção de Pesar pelo falecimento do ex-secretário de Cultura da Bahia, 
Professor Jorge Portugal, ocorrido na segunda-feira, 03 de agosto 2020.

JUSTIFICATIVA

O Deputado vem na forma regimental, inserir na Ata dos trabalhos desta 
Casa Legislativa, Moção de Pesar pelo falecimento do ex-secretário de 
Cultura da Bahia, Professor Jorge Portugal, ocorrido na segunda-feira, 
03 de agosto 2020.

Com profunda tristeza a Bahia perde na noite de 03 de agosto de 2020, 
um dos mais ilustre filho da Bahia, quis o destino e Deus que Jorge 
Portugal partisse. Foi secretário de Cultura da Bahia (2015-2017), 
dedicado em garantir o acesso democrático à educação e à cultura no 
Estado. Letrista, Compositor, Poeta, Professor universitário.

Seu talento e poesia continuarão aqui entre nós, admiradores, amigo 
e sobre tudo devedores de sua arte. Portugal amoroso carinhoso, um 
poeta da língua e da alma, reconhecido pelas suas valiosas contribui-
ções à educação e cultura baiana.

Que Deus conforte os familiares e amigos de Jorge Portugal, neste 
momento de profunda dor, que deixa um grande legado à Bahia.

Dê-se conhecimento da presente moção, à família do Professor Jorge 
Portugal.

Sala das Sessões, 04 de agosto de 2020.

Deputado Vitor Bonfim

(Dê-se conhecimento aos interessados.)

MOÇÃO Nº 23.925/2020

Manifesta Pesar pelo falecimento do Bispo Dom Pedro Casaldáliga.

A Deputada infrafirmada requer, com fundamento no art. 141, § 1º, 
do Regimento Interno desta Casa, que seja aprovada uma Moção de 
Pesar pelo falecimento do Bispo Dom Pedro Casaldáliga.

Recebemos, neste sábado (8), com profunda tristeza a notícia do 
falecimento do Bispo dos pobres e da floresta, Dom Pedro Casaldáliga, 
com 92 anos de idade.

Incansável lutador pelos direitos humanos e pela justiça social, se 
dedicou a defesa dos mais pobres, dos sem-terra, dos índios e em favor 
da democracia durante a ditadura militar.

Suas ações e posições políticas foram norteadas pelos ensinamentos 
do Cristo, visando sempre a construção de um mundo mais junto, com 
respeito a dignidade da pessoa humana. Nossos sentimentos.

Perde o Brasil, perdem os brasileiros, mas nunca morrerá a coragem e 
o exemplo de luta deste companheiro.

Neste momento de tristeza, prestamos solidariedade aos amigos(as), 
parentes, irmãos(as) de fé e admiradores.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020.

Deputada Neusa Lula Cadore

(Dê-se conhecimento aos interessados.)

MOÇÃO Nº 23.927/2020

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. ANTONIO JORGE 
PORTUGAL.

O deputado que ora subscreve, com amparo nas disposições 
regimentais, vem inserir na ata dos trabalhos desta Casa Legislativa, 
Moção de Pesar pelo falecimento do Antônio Jorge Portugal, ocorrido 
03 de agosto de 2020.

Jorge Portugal, como era mais conhecido, nos deixa aos 63 anos. 
Nascido em 05 de agosto de 1956, na cidade de Santo Amaro da 
Purificação, sempre foi um defensor da cultura, da arte e da música.

De constante sorriso no rosto, Portugal se consolidou através dos 
trabalhos marcantes no cenário cultural e artístico da Bahia. Foi 
educador, poeta, compositor e apresentador de TV, liderando o 
conhecido programa “Aprovado”, dirigido a estudantes universitários, e 
ainda, secretário estadual de Cultura até o ano de 2017.

Foi com grande consternação recebemos a notícia do falecimento de 
Jorge Portugal. Sem dúvida, deixa seu legado para as gerações futuras 
pelos trabalhos realizados na democratização do saber. Indiscutivel-
mente uma perda ímpar, especialmente impactante e de grande dor 
para a família, que agora deixa a convivência com seu ente querido. 
Perde também a Bahia e amigos.

Neste momento de forte comoção, levamos nossas condolências pelo 
falecimento do professor Jorge Portugal. Expressamos nossa solidarie-
dade aos familiares, amigos e a todo o povo de Santo Amaro.

Dê-se ciência da presente Moção de Pesar a Família do Sr. Antonio 
Jorge Portugal, ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e à Câmara Municipal de 
Santo Amaro e as demais lideranças políticas locais.

Sala das Sessões, 04 de agosto de 2020.

Deputado Tom Araújo

(Dê-se conhecimento aos interessados.)

MOÇÃO Nº 23.930/2020

PESAR PELO FALECIMENTO DE DOM PEDRO CASALDÁLIGA.

O deputado infrafirmado, em conformidade com o Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, vem, através da Mesa Diretora, apresentar 
Moção de Pesar pelo falecimento do Bispo Dom Pedro Casaldáliga.

JUSTIFICATIVA

Morreu neste sábado (8), no interior de São Paulo, um dos maiores 
defensores dos direitos humanos no Brasil, líder da teologia da 
libertação. O catalão Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São 
Félix do Araguaia (MT), estava internado. Tinha 92 anos e problemas 
respiratórios em decorrência do Mal de Parkinson.

Nascido na província de Barcelona, na Espanha, em 16 de fevereiro de 
1928, ingressou na congregação dos missionários Filhos do Imaculado 
Coração de Maria em 1943, sendo ordenado sacerdote em maio de 
1952.

Em 1968, mudou-se para o Brasil fundando uma Missão Claretiana, 
no norte de Mato Grosso, região marcada na época pelos conflitos 
agrários.

Na década de 1970 foi nomeado bispo pelo Papa Paulo VI e ajudou na 
Fundação do Conselho Indigenista Missionário e da Pastoral da Terra. 
Se tornou referência defesa dos povos tradicionais e por causa disso, 
foi alvo de processos de expulsão do Brasil durante a ditadura militar.
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Dom Pedro Casaldália renunciou a função de bispo em 2005, iniciando 
o tratamento contra o Mal de Parkinson aos 77 anos. Mesmo assim, 
se manteve ativo nas causas sociais. Em um dos episódios mais 
marcantes, em 2012, ele apoiou o povo xavante no processo na Justiça 
pela desocupação da terra indígena de marãiwatsédé, que tinha sido 
invadida por produtores rurais. Teve que deixar a casa onde vivia, no 
município de São Félix do Araguaia, por causa de ameaças de morte.

Neste sentido considero relevante a Moção em tela.

Dê-se Ciência desta Moção aos interessados.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2020.

Deputado Jacó Lula da Silva

(Dê-se conhecimento aos interessados.)

MOÇÃO Nº 23.932/2020

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. JAIME SANTANA 
SODRÉ PEREIRA.

O deputado que ora subscreve, com amparo nas disposições 
regimentais, vem inserir na ata dos trabalhos desta Casa Legislativa, 
Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Jaime Santana Sodré Pereira, 
ocorrido em 06 de agosto de 2020.

O historiador Jaime Sodré, como era bastante conhecido, nos deixou 
aos 73 anos. Dentro da sua biografia, cabe ressaltar que era professor 
e Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contempo-
raneidade (PPGEduC) da UNEB, bem como, diplomado pela Escola de 
Belas Artes da UFBA e possuía mestrado em Teoria da História e Arte.

Grande defensor da igualdade étnico-racial era importante estudioso 
da História e Cultura, com ênfase na afro-brasileira, especialmente 
à baiana. Sua biografia, indiscutivelmente, o qualifica como uma das 
principais referências nacionais no contexto da história da Cultura 
Negra. Cabe ainda ressaltar, que era professor da Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (Ifba), antigo Cefet.

O historiador Jaime Sodré, infelizmente, veio a falecer na tarde do no 
último dia 06, em sua casa. Foi com muito pesar que recebemos essa 
triste notícia.

Consternados, apresentamos nossas condolências à família enlutada 
e rogamos a Deus para que, frente a essa perda irreparável, possa 
confortar a todos, acalentando seus corações. Apresentamos também 
nossa solidariedade aos amigos, instituições da cultura afro-brasileira, 
instituições de ensino, estudantes e a todos os baianos. Certamente 
ficará um grande vazio.

Dê-se ciência da presente Moção de Pesar a Família do Sr. Jaime 
Santana Sodré Pereira, ao Ifba, a Ufba, a Uneb, ao Prefeito, ao Vi-
ce-Prefeito, à Câmara Municipal de Salvador e as demais lideranças 
políticas locais.

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2020.

Deputado Tom Araújo

(Dê-se conhecimento aos interessados.)

MOÇÃO N° 23.933/2020

Manifesta pesar pelo falecimento de Dilson Argolo, ex-prefeito de 
Uruçuca.

No dia 10 de agosto de 2020 faleceu Dilson Argolo, conhecido como 
Dica, ex-prefeito do município de Uruçuca.

Dilson foi um dos principais nomes da política baiana. Também 
chamado de Pai da Caridade, foi três vezes eleito prefeito de Uruçuca, 
nos períodos entre 1994 a 1998, e 2001 a 2008, sendo o único prefeito 
reeleito na história uruçuquense.

Dedicado à família e atencioso com todos ao seu redor, Dica deixa um 
legado de muito trabalho, respeito e amor à população de Uruçuca. 
É incontestável que era um líder querido por todos, sendo importante 
ressaltar a admiração e o carinho por esse político que esteve presente 
na vida pública de modo honesto, competente, sério e zeloso.

Posto isso, é justo que a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 
proponha moção de pesar pelo falecimento Dilson Argolo, ex-prefeito 
de Uruçuca.

Dê-se ciência desta moção à Prefeitura e Câmara Municipal de Uruçuca, 
bem como à sua família.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2020.

Deputado Jurandy Oliveira

(Dê-se conhecimento aos interessados.)
<#E�G�B#456892#16#499612/>
<#E�G�B#456962#16#499677>

MOÇÃO Nº 23.939/2020

Moção de Pesar pelo falecimento de Chica da Silva - Francisca Xavier 
Queiroz de Jesus, atriz e grande dama do teatro e da televisão brasileira, 
ocorrido no Rio de Janeiro, no dia 08 de agosto de 2020.

A deputada que esta subscreve vem, na forma do disposto no Regimento 
Interno, manifestar Pesar pelo falecimento de Chica da Silva - Francisca 
Xavier Queiroz de Jesus, atriz e grande dama do teatro e da televisão 
brasileira, ocorrido no Rio de Janeiro, no dia 08 de agosto de 2020.

Baiana, nascida em Salvador, Chica Xavier mudou-se para o Rio de 
Janeiro em 1953, aos 21 anos. Foi casada por 64 anos com o também 
ator Clementino Kelé. Em 1956, encenaram a primeira peça de suas 
carreiras, Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes.

“Uma precursora, símbolo de gerações de atrizes e atores negros, de 
representatividade, que trazia em cada cena ou fala traços latentes 
de baianidade. Nunca negou a origem. Um sorriso inconfundível, que 
bastava ser visto uma vez para não mais esquecer”, disse em nota a 
assessoria da Rede Globo.

Chica Xavier começou a trabalhar muito jovem, aos 14 anos. Mas foi 
depois dos 21, já no Rio de Janeiro, que decolou uma longa carreira 
artística. Foram muitos personagens interpretados nos palcos e nas 
telas por mais de 60 anos. A maior parte da carreira de Chica Xavier 
foi dedicada à televisão. A atriz também publicou escritos nos quais 
defendia a fé e a religiosidade afro-brasileira. O livro “Chica Xavier canta 
sua prosa. Cantigas, louvações e rezas para os orixás” foi lançado em 
1999, com ilustrações de sua filha, Izabela d’Oxóssi.

No cinema, estreou em 1962, no filme Assalto ao Trem Pagador, 
dirigido por Roberto Farias. Participou de inúmeras novelas na TV 
Globo. A primeira delas foi Os Ossos do Barão, quando interpretou a 
personagem Rosa, em 1973.
Daí em diante foram mais de 50 personagens só na televisão, como 
a Bá, de Sinhá Moça; Inácia, de Renascer, e a mãe-de-santo Magé 
Bassã, da minissérie Tenda dos Milagres. Participou ainda das novelas, 
como Pátria Minha, Cara & Coroa, Rei do Gado, entre outros trabalhos 
marcantes. O mais recente na emissora foi na novela Cheias de 
Charme, em 2012.

Em 2010, Chica Xavier recebeu o Troféu Palmares concedido pelo 
extinto Ministério da Cultura, pelo trabalho de preservação e incentivo 
à cultura afro-brasileira.
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No teatro, na TV ou na escrita, Chica Xavier partiu exaltada como 
rainha por muitos de seus colegas e companheiros de jornada, e por 
todos nós. Uma atriz extraordinária, uma mulher cheia de amor e 
acolhimento, espalhou, nos seus 88 anos de vida, doçura, arte e muitos 
ensinamentos. Siga na paz.

Solicito que seja dado conhecimento desta moção à família de Chica da 
Silva e à Rede Globo de Televisão.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2020.

Deputada Fabíola Mansur                                             

(Dê-se conhecimento aos interessados.)

MOÇÃO 23.942/2020

Moção de pesar pelo falecimento de Francisca Xavier Queiroz de 
Jesus, conhecida por Chica Xavier, ocorrido em 08 de agosto de 2020.

O Deputado Hilton Coelho manifesta pesar pelo falecimento de Chica 
Xavier, nome artístico de Francisca Xavier Queiroz de Jesus, produtora 
teatral e atriz de teatro, cinema e televisão brasileira. A artista tinha 88 
anos e sofria de um câncer de pulmão e estava internada no Hospital 
Vitória, no Rio de Janeiro e acabou não resistindo.

Baiana de Salvador, Chica atuou em mais de 40 papéis nas últimas 
cinco décadas na televisão brasileira. Dentre seus trabalhos mais 
marcantes estão as novelas “Sinhá Moça” e “Renascer”. Esteve 
presente em 11 filmes, entre eles o clássico do Cinema Novo “O assalto 
ao trem pagador”, de 1962, dirigido por Roberto Farias.

Consagrou-se como atriz de teatro, TV e cinema, ao longo de uma 
carreira de mais de 60 anos e destacou-se como um dos maiores 
símbolos da representatividade negra na arte brasileira.

A artista foi a Dama Negra da peça Orfeu da Conceição, onde encarnou 
a morte nos palcos de teatro, declamando versos do poeta Vinícius de 
Moraes e dançando ao som de atabaques. Foram muitos personagens 
interpretados em palcos e nas mais variadas telas por mais de 60 anos 
― trabalho grande que lhe rendeu, dentre tantas coisas, a publicação 
de uma biografia e a homenagem no nome de um centro cultural em 
2011.

A maior parte da carreira de Chica Xavier foi dedicada à televisão, mas 
a atriz também publicou escritos nos quais defendia a fé e a religiosi-
dade afro-brasileira. O livro “Chica Xavier canta sua prosa. Cantigas, 
louvações e rezas para os orixás” foi lançado há mais de 20 anos (em 
1999), com ilustrações de sua filha, Izabela d’Oxóssi.

Chica Xavier é um símbolo da representatividade negra na arte 
brasileira que jamais será apagado. No dia de sua morte, se espalham 
pelas redes sociais inúmeros depoimentos de atores negros que ela 
inspirou (e também acolheu) ao longo dos anos.

Deixa um vazio na arte brasileira onde, por mais de 60 anos destacou-se 
como grande personalidade da representatividade negra na arte do 
Brasil.

Registre-se a presente Moção nos anais da Assembleia Legislativa.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2020.

Deputado Hilton Coelho

(Dê-se conhecimento aos interessados.)
<#E�G�B#456962#17#499677/>

NOTICIÁRIO DAS COMISSÕES
<#E�G�B#456842#17#499562>

PARECERES ÀS INDICAÇÕES

Nº 24.307/2020 - DEPUTADA TALITA OLIVEIRA - Indica ao Governador 
do Estado que, junto aos órgãos competentes da Administração 
Estadual, determine a adoção das medidas necessárias objetivando 
a liberação de recursos para serem utilizados em pavimentação/
recapeamento e sinalização na BA-142, no trecho que liga Anagé à 
Mucugê, passando por Sussuarana, Tanhaçu, Ituaçu e Barra da Estiva, 
na Chapada Diamantina.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 24.308/2020 - DEPUTADA TALITA OLIVEIRA - Indica ao Governador 
do Estado e ao Prefeito do Município de Euclides da Cunha que, junto 
aos órgãos competentes da Administração Estadual e Municipal, 
determinem a adoção das medidas necessárias objetivando a liberação 
de recursos para serem utilizados em pavimentação/recapeamento 
e sinalização na BA-220, no trecho que liga Euclides da Cunha aos 
Povoados de Aribicé e Caimbé.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 24.309/2020 - DEPUTADA TALITA OLIVEIRA - Indica ao Governador 
do Estado que, junto aos órgãos competentes da Administração 
Estadual, determine a adoção das medidas necessárias objetivando 
a liberação de recursos para serem utilizados em pavimentação/
recapeamento e sinalização na BA-270, no trecho que liga o Município 
de Santa Luzia a Canavieiras.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 24.319/2020 - DEPUTADO SAMUEL JUNIOR - Indica ao Secretário 
de Infraestrutura a intervenção junto às operadoras de telefonia celular 
para a implantação de rede celular no Distrito de José Gonçalves, 
Município de Vitória da Conquista.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 24.321/2020 - DEPUTADO PEDRO TAVARES - Indica ao Governador 
do Estado a instalação de uma Estação de Tratamento de Água para o 
Distrito de Castelo Novo, no Município de Ilhéus.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 24.322/2020 - DEPUTADO TIAGO CORREIA - Indica ao Governador 
do Estado a proibição em todo o território do Estado da Bahia da entrada 
de colmeias oriundas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso do Sul.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 24.328/2020 - DEPUTADA TALITA OLIVEIRA - Indica ao Governador 
do Estado que, junto aos órgãos competentes da Administração 
Estadual, determine a adoção das medidas necessárias objetivando 
a liberação de recursos para serem utilizados em pavimentação/
recapeamento e sinalização na BA-651, no trecho que liga Itapitanga 
a Coaraci.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO
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Nº 24.331/2020 - DEPUTADO MARCELINO GALO LULA - Indica ao 
Governador do Estado a necessidade de promover a recuperação da 
rodovia BR-122 que liga os Municípios de Cafarnaum e Mulungu do 
Morro a Segredo, Município de Souto Soares.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO

Nº 24.332/2020 - DEPUTADO MARCELINO GALO LULA - Indica ao 
Governador do Estado a necessidade de promover a recuperação 
da rodovia BA-528, conhecida por Estrada do DERBA, localizada no 
Subúrbio de Salvador.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA:  DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 24.335/2020 -  DEPUTADO TIAGO CORREIA - Indica ao Prefeito 
do Município  de Salvador que determine, através da Secretaria 
competente, a modernização da Iluminação Pública, com substituição 
das lâmpadas atuais por lâmpadas de Led nas Ilhas de Maré, Paramana 
e Bom Jesus, localizadas no Município do Salvador.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 24.337/2020 - DEPUTADO JACÓ LULA DA SILVA - Indica ao  
Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador a apresentação de 
Projeto de Lei, de competência da Câmara de Vereadores de Salvador, 
para modificação do nome da praça Teodósio Rodrigues de Farias, 
traficante de escravizados no século XVIII, localizada no Bonfim, para 
George Floyd, símbolo da luta antirracista no mundo.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 24.339/2020 - DEPUTADO MARCELINHO VEIGA - Indica ao 
Governador do Estado, através do Secretário de Infraestrutura, a 
limpeza das margens da BA-130, no trecho que liga o Município de Boa 
Vista do Tupim à BR-242.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO TOM ARAÚJO

Nº 24.341/2020 - DEPUTADO MARCELINHO VEIGA - Indica ao 
Governador do Estado, através do Secretário de Infraestrutura, a 
pavimentação asfáltica do trecho que liga a BR-101 ao centro do 
Município de Itajuípe.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO TOM ARAÚJO

Nº 24.342/2020 - DEPUTADO PAULO CÂMARA - Indica ao  Governador 
do Estado a reabertura das barbearias, salões de beleza e estabeleci-
mentos de atividades congêneres.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO EUCLIDES FERNANDES

Nº 24.343/2020 - DEPUTADO PAULO CÂMARA - Indica ao Prefeito do 
Município de Salvador a reabertura das barbearias, salões de beleza e 
estabelecimentos de atividades congêneres.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO EUCLIDES FERNANDES
<#E�G�B#456842#18#499562/>
<#E�G�B#456847#18#499564>

PARECERES ÀS MOÇÕES

Nº 23.764/2020 - DEPUTADA IVANA BASTOS - Moção de Congratula-
ções ao povo do Município de Santa Maria da Vitória pela passagem do 
111º aniversário de emancipação política, comemorado dia 26 de junho.

PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 23.766/2020 - DEPUTADO PAULO CÂMARA - Moção de Congra-
tulações ao povo do Município de Cotegipe pela passagem do 200º 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 23.767/2020 - DEPUTADO EDUARDO SALLES - Moção de Aplausos 
ao Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, Alessandro 
Fernandes, e ao Secretário Estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 23.768/2020 - DEPUTADO PEDRO TAVARES - Moção de Con-
gratulações ao povo do Município de Ilhéus pela passagem do 486º 
aniversário de fundação, comemorado dia 28 de junho.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 23.769/2020 - DEPUTADO PEDRO TAVARES - Moção de Con-
gratulações ao povo do Município de Caturama pela passagem do 
aniversário de emancipação política e administrativa.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 23.770/2020 - DEPUTADO PEDRO TAVARES - Moção de Congra-
tulações ao povo do Município de Xique-Xique pela passagem do 92º 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 23.771/2020 - DEPUTADO PEDRO TAVARES - Moção de Con-
gratulações ao povo do Município de Barra pela passagem do 147ª 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO ALEX LIMA

Nº 23.772/2020 - DEPUTADO PEDRO TAVARES - Moção de Congra-
tulações ao povo do Município de Serra do Ramalho pela passagem do 
31º aniversário de emancipação política e administrativa.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 23.774/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Ubaíra pela comemoração do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 23.775/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Santa Maria da Vitória pela 
comemoração do aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 23.776/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Paratinga pela comemoração do 
aniversário de emancipação política.
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PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 23.777/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Ilhéus pela comemoração do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 23.778/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Catu pela comemoração do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 23.785/2020 - DEPUTADA TALITA OLIVEIRA - Moção de Congratu-
lações e Aplausos pelo aniversário de 197 anos de Independência da 
Bahia sob o julgo de Portugal, ocorrida em 2 de julho de 1923.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA: DEPUTADA IVANA BASTOS

Nº 23.786/2020 - DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA - Moção de Aplausos 
pelo aniversário de 18 anos da Guarda Civil Municipal de Barreiras.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 23.819/2020 - DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA - Moção de Aplausos 
pelos 10 anos do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) do Município de 
Barreiras.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 23.820/2020 - DEPUTADO PAULO CÂMARA - Moção de Congratula-
ções ao povo do Município de Canarana pela passagem do aniversário 
de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 23.821/2020 - DEPUTADO PAULO CÂMARA - Moção de Con-
gratulações ao povo do Município de Maiquinique pela passagem do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 23.822/2020 - DEPUTADO PAULO CÂMARA - Moção de Congratu-
lações pela passagem do aniversário da Rádio Caraíbas FM.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 23.823/2020 - DEPUTADO ROGÉRIO ANDRADE FILHO - Moção de 
Congratulações e Aplausos ao povo do Município de Nova Itarana pela 
passagem do 58º aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 23.824/2020 - DEPUTADO ROGÉRIO ANDRADE FILHO - Moção 
de Congratulações e Aplausos ao povo do Município de Laje pela 
passagem do 115º aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO FABRÍCIO FALCÃO

Nº 23.825/2020 - DEPUTADA IVANA BASTOS - Moção de Aplausos 
à médica baiana EMANUELA RIBEIRO DA CRUZ GUEDES pela 
dedicada e especial atuação no cuidado de crianças com atraso do de-
senvolvimento.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO

Nº 23.826/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Laje pela passagem do aniversário 
de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO

Nº 23.827/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Santanópolis pela passagem do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO

Nº 23.828/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de  Riachão das Neves pela passagem 
do aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO

Nº 23.829/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de  Mascote pela passagem do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO

Nº 23.830/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de  Ipecaetá pela passagem do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO

Nº 23.831/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de  Baixa Grande pela passagem do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO SOLDADO PRISCO

Nº 23.832/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de  Lajedão pela passagem do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA:  DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 23.833/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de  Canarana  pela passagem do 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA:  DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 23.834/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de Con-
gratulações pelas homenagens em louvor a Nossa Senhora do Carmo, 
padroeira do Município de Belmonte.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA:  DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA
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Nº 23.835/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de Con-
gratulações pelas homenagens em louvor a Nossa Senhora Santana, 
padroeira do Município de Feira de Santana.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA:  DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 23.836/2020 - DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de  Cipó  pela passagem do aniversário 
de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA:  DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 23.838/2020 - DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA - Moção de Aplausos 
ao povo do Município de Cristópolis, localizado no Oeste Baiano, pela 
passagem do aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA:  DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 23.839/2020 - DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Riachão das Neves, localizado no 
Oeste Baiano, pela passagem do aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATORA:  DEPUTADA MARIA DEL CARMEN LULA

Nº 23.840/2020 - DEPUTADO ZÉ RAIMUNDO LULA - Moção de Con-
gratulações ao povo do Município de Ibiassucê pela passagem do 58º 
aniversário de emancipação político-administrativa.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO TOM ARAÚJO

Nº 23.841/2020 - DEPUTADO TOM ARAÚJO - Moção de Congra-
tulações ao povo do  Município de Santa Luz pela passagem do 85º 
aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO EUCLIDES FERNANDES

Nº 23.842/2020 - DEPUTADA IVANA BASTOS -  Moção de Congratula-
ções ao povo do  Município de Ibiassucê  pela passagem do aniversário 
da emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO TOM ARAÚJO

Nº 23.843/2020 - DEPUTADO ROGÉRIO ANDRADE FILHO - Moção 
de Congratulações e Aplausos ao  povo do Município de Salinas da 
Margarida pela passagem do 58º aniversário de emancipação política 
e administrativa.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO TOM ARAÚJO

Nº 23.844/2020 - DEPUTADO ROGÉRIO ANDRADE FILHO - Moção de 
Congratulações e Aplausos ao povo do Município de Cruz das Almas 
pela passagem do 123º aniversário de emancipação política e admi-
nistrativa.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO TOM ARAÚJO

Nº 23.845/2020 - DEPUTADO ROGÉRIO ANDRADE FILHO - Moção 
de Congratulações e Aplausos ao povo do Município de Muniz Ferreira 
pela passagem do 58º aniversário de emancipação política e adminis-
trativa.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO TOM ARAÚJO

Nº 23.846/2020 - DEPUTADO ROGÉRIO ANDRADE FILHO - Moção 
de Congratulações e Aplausos ao  povo do Município de Planaltino pela 
passagem do 58º aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO TOM ARAÚJO

Nº 23.847/2020 - DEPUTADO TOM ARAÚJO - Moção de Congra-
tulações o povo do  Município de  Lamarão pela passagem do 58º 
aniversário de emancipação político- administrativa.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO EUCLIDES FERNANDES

Nº 23.848/2020 - DEPUTADO JACÓ LULA DA SILVA - Moção de 
Aplausos pela passagem do centenário de nascimento do professor 
Florestan Fernandes.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO EUCLIDES FERNANDES

Nº 23.849/2020 -  DEPUTADO JURANDY OLIVEIRA - Moção de 
Aplausos ao povo do Município de Conceição da Feira  pela passagem 
do aniversário de emancipação política.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO EUCLIDES FERNANDES

Nº 23.850/2020 - DEPUTADO NELSON LEAL - Moção de Aplausos 
pela passagem do centenário de nascimento do sociólogo, ensaísta e 
ex-deputado Constituinte (1987), Florestan Fernandes.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO EUCLIDES FERNANDES

Nº 23.851/2020 - DEPUTADO TARGINO MACHADO - Moção de Con-
gratulações ao povo do Município de  Feira de Santana pelos festejos 
em louvor e veneração a Senhora Sant’Ana, padroeira da cidade.
PARECER (Da Comissão Diretora): Pela aprovação.
PRESIDENTE: DEPUTADO NELSON LEAL
RELATOR: DEPUTADO EUCLIDES FERNANDES
<#E�G�B#456847#20#499564/>

SRH -  SUPERINTENDÊNCIA DE 
RECURSOS HUMANOS
ATOS ADMINISTRATIVOS -  SRH
<#E�G�B#456843#20#499563>

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:

ATOS:
Nº. 10.097/2020 - Exonerar, a pedido, HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES 
FILHO, da função comissionada de Assessor Especial I da Fundação 
Paulo Jackson, Símbolo FC07, a partir 11/08/2020.
Nº. 10.098/2020 - Nomear ALINE CABRAL PARAÍSO MARTINS 
FIGUEIREDO, para a função comissionada de Assessor Especial I da 
Fundação Paulo Jackson, Símbolo FC07, a partir 11/08/2020.
Nº. 10.099/2020 - Dispensar, a pedido, MANOEL AFONSO DE 
ARAÚJO, cadastro nº. 172.935, da função comissionada de Assessor 
Especial, Símbolo FC06, e determinar o seu retorno à Casa Civil do 
Estado da Bahia, a partir de 13/08/2020.
Nº. 10.101/2020 - Exonerar MATEUS LOPES BARBOSA, cadastro 
927161, da função comissionada de Secretário Parlamentar (3ª 
Secretaria) Nível SP-17A, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.102/2020 - Exonerar ERITANIA MORAES DE ANDRADE, 
cadastro 928457, da função comissionada de Secretário Parlamentar 
(Gab. Dep. Júnior Muniz) Nível SP-08, a partir de 12/08/2020.
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Nº. 10.103/2020 - Exonerar os servidores da função comissionada de 
Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Robinson Almeida Lula) abaixo 
relacionados, a partir de 12/08/2020.:

JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA NETO 927295 SP-17A
JOSE TIAGO PASSOS FERREIRA 925714 SP-18B
MANOEL DE JESUS MOTA 926286 SP-17A
VIVALDO PEREIRA 927523 SP-18A

Nº. 10.104/2020 - Exonerar RIVELINO CARVALHO DE SOUZA, 
cadastro 928697, da função comissionada de Secretário Parlamentar 
(Gab. Dep. Talita Oliveira) Nível SP-11, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.105/2020 - Exonerar YASOMI YOSHIDA, cadastro 923708, da 
função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Targino 
Machado) Nível SP-15, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.106/2020 - Exonerar VIVALDO HONORIO DA SILVA, cadastro 
925865, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança 
Partidária do DEM) Nível SP-08, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.107/2020 - Exonerar os servidores da função comissionada de 
Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Robinson 
Almeida Lula) abaixo relacionados, a partir de 12/08/2020.:

AILAN DA SILVA PEREIRA 928853 SP-14
OSMAR SANTOS BASTOS 927589 SP-25

Nº. 10.108/2020 - Exonerar RICARDO RIBEIRO RODRIGUES 
DANTAS, cadastro 921621, da função comissionada de Secretário 
Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Roberto Carlos) Nível 
SP-14, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.109/2020 - Exonerar NAYARA UMBELINA DOS SANTOS, 
cadastro 928537, da função comissionada de Secretário Parlamentar 
(Vice-Liderança do PT - Dep. Jacó Lula da Silva) Nível SP-08, a partir 
de 12/08/2020.
Nº. 10.110/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário 
Parlamentar (3ª Secretaria) na forma abaixo relacionada, a partir de 
12/08/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
CLEUSA FERREIRA DE 
LIMA SANTOS

927668 SP-21A SP-19

Nº. 10.111/2020 - Nomear os servidores para a função comissionada 
de Secretário Parlamentar (3ª Secretaria) abaixo relacionados, a partir 
de 12/08/2020:

ADAILTON GONÇALVES SANTOS SP-16A
NERYANNE DA SILVA DE AMORA SP-17A

Nº. 10.112/2020 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parla-
mentares (Comissão Especial da Ferrovia da Integração Oeste Leste e 
do Porto Sul) na forma abaixo relacionada, a partir de 12/08/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
JULIA SIMOES VITORIA LIMA 925807 SP-25 SP-26
NIDIA PATRICIA ESTERLINA 
NEGRAO CALLEGARI

922033 SP-25 SP-27

TEREZA RAQUEL ARAGAO 
VASCONCELOS SOUZA

926097 SP-25 SP-26

Nº. 10.113/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário 
Parlamentar (Gab. Dep. Capitão Alden) na forma abaixo relacionada, 
a partir de 12/08/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
NIVIA PIANCO 
MARINHO

928198 SP-17 SP-17B

Nº. 10.114/2020 - Nomear MIRELA GONÇALVES BARBOSA, para a 
função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Capitão 
Alden) Nível SP-15, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.115/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário 

Parlamentar (Gab. Dep. Eduardo Alencar) na forma abaixo relacionada, 
a partir de 12/08/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
JOAO PAULO PINTO 
DAMASCENO

926883 SP-23A SP-20

Nº. 10.116/2020 - Nomear LUANA FRANCE ARAUJO BONFIM, para a 
função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Eduardo 
Alencar) Nível SP-17B, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.117/2020 - Nomear ILANNA KELLY DE OLIVEIRA, para a função 
comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Júnior Muniz) 
Nível SP-08, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.118/2020 - Nomear MARCIA PATRICIA SACRAMENTO 
GUERREIRO, para a função comissionada de Secretário Parlamentar 
(Gab. Dep. Rosemberg Pinto Lula) Nível SP-19, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.119/2020 - Nomear THATIANE MAGALHÃES BORGES, para 
a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Talita 
Oliveira) Nível SP-11, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.120/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário 
Parlamentar (Gab. Dep. Targino Machado) na forma abaixo relacionada, 
a partir de 12/08/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
MARIA DAS GRAÇAS 
SOARES BAHIANO

928234 SP-20 SP-22

Nº. 10.121/2020 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Par-
lamentares (Liderança Partidária do AVANTE/PODEMOS/PSB/PR) na 
forma abaixo relacionada, a partir de 12/08/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
ANA PAULA DE SOUSA 
PEREIRA

926040 SP-10A SP-09

LAURA MARIA DINIZ 
GONCALVES PORCIUNCULA

926188 SP-20 SP-19

Nº. 10.122/2020 - Nomear VALDEMIR ALMEIDA SANTOS, para a 
função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança Partidária 
do AVANTE/PODEMOS/PSB/PR) Nível SP-09, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.123/2020 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parla-
mentares (Liderança Partidária do DEM) na forma abaixo relacionada, 
a partir de 12/08/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
EUGENIA REBOUCAS 
PRATES FONTANA

921454 SP-08 SP-10A

EVANDRO LOPES DA 
SILVA JUNIOR

917976 SP-11 SP-13

RAFAEL DA SILVA BRITO 
FILHO

915313 SP-17 SP-18

Nº. 10.124/2020 - Nomear LUCI DOS SANTOS DULTRA, para a função 
comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - 
Dep. Pastor Isidório Filho) Nível SP-18B, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.125/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário 
Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Robinson Almeida Lula) 
na forma abaixo relacionada, a partir de 12/08/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
EDUARDO SAPHIRA 
FERREIRA ANDRADE

928006 SP-20 SP-25

Nº. 10.126/2020 - Nomear ROMERIO PINEIRO GUIRRA, para a função 
comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - 
Dep. Roberto Carlos) Nível SP-14, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.127/2020 - Nomear MARCELA FREIRE CUNHA, para a função 
comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Minoria - 
Dep Capitão Alden) Nível SP-24, a partir de 12/08/2020.
Nº. 10.128/2020 - Nomear HAMILTON DA SILVA SANTOS, para a 
função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança do PT 
- Dep. Jacó Lula da Silva) Nível SP-08, a partir de 12/08/2020.
<#E�G�B#456843#21#499563/>


