
��Á��� �������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

PODER LEGISLATIVO

��� ����� � �
�
� 	
� � ���� ��

������������ � 	� �� ������ �� ���	

Desta maneira, apresentamos este projeto para mais uma
vez, proporcionar ao cidadão o seu direito de ir e vir, garantindo a
passagem e sem quaisquer formas de impedimentos quando da com-
pra de bilhetes ou pagamento de passagens.

Assim sendo, peço a apreciação de meus pares para apro-
vação desta Lei.

PROJETO DE LEI Nº 4673/2021

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - UERJ E A TRANSFERÊNCIA DA OFERTA DE
VAGAS DE ENSINO SUPERIOR ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS, NA
FORMA QUE MENCIONA.
Autor: Deputado ANDERSON MORAES

D E S PA C H O :
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de
Educação; de Ciência e Tecnologia; de Saúde; de Servidores
Públicos; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira
e Controle.
Em 18.08.2021.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-

NEIRO
R E S O LV E :

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a extinguir a Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e promover a cessão one-
rosa especial de uso dos bens móveis e imóveis à iniciativa privada
ou leilão para fins de prestação de prestação de serviços educacio-
nais de nível superior, mantida a oferta de vagas atualmente existen-
tes na UERJ, com previsão de bolsas de estudo para estudantes de
baixa renda ou em situação de pobreza.

§ 1º - Os estudantes do ensino fundamental e médio aten-
didos serão absorvidos pela Rede Estadual de Ensino, garantida a
matrícula em unidade educacional próxima de sua residência ou bolsa
de estudo em unidade do ensino privada, até esgotada a formação do
ensino básico dos atuais estudantes.

§ 2º - Os bens móveis e imóveis que não venham a ser uti-
lizados pela iniciativa privada ou leiloados na forma do caput, poderão
ser transferidos aos demais órgãos da administração direta ou indireta
do Estado, preferencialmente às universidades estaduais UEZO e
U E N F.

§ 3º - Fica garantido o aproveitamento dos servidores da
UERJ, na forma do Decreto-Lei nº 220 de 18 de julho de 1975 e do
Decreto nº 2.479 de 08 de março de 1979 ou livre adesão a pro-
grama de demissão voluntária - PDV.

Art. 2º - Os recursos financeiros obtidos pelo Estado decor-
rentes da cessão ou venda do patrimônio à instituição privada, na for-
ma do art. 1º, deverão ser aplicados para subsidiar bolsas de estudos
integrais às pessoas de baixa renda ou em situação de pobreza, in-
dependente da cor, raça ou sexo, estando o Poder Executivo auto-
rizado a conceder auxílio financeiro para complementar a demanda do
atual do quantitativo dos estudantes e bolsistas da UERJ vulneráveis,
se necessário, mediante compensação orçamentária e financeira de-
corrente da extinção da respectiva Unidade Orçamentária da UERJ.

Art. 3º - Ficam transferidas as atribuições de pesquisa da
UERJ para as Universidades Estaduais da Zona Oeste do Estado e
de Campos dos Goytacazes, UEZO e UENF, com respectivo patrimô-
nio, estrutura e recursos financeiros e orçamentários, estando o Poder
Executivo autorizado a otimizar os recursos humanos e financeiros,
observada a demanda política da esfera de ciência, tecnologia e ino-
vação, assim como promover o financiamento da área de pesquisa
junto as instituições privadas, visando manutenção ou expensão do
patamar vigente.

Art. 4º - Incorporam-se à estrutura da Secretaria de Estado
de Saúde as unidades de saúde vinculadas a Universidade do Estado
do Rio de Janeiro - UERJ, devendo ser elaborado o respectivo in-
tercâmbio acadêmico com entidades de ensino privada conveniadas
pelo Estado.

Art. 5º - Revoga-se o art.9º da Lei nº 7.941 de 20 de abril de
2018.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 25 de maio de 2021.
Deputado ANDERSON MORAES

J U S T I F I C AT I VA

Com orçamento de R$ 1.550.940.923,00 (LOA 2020), sendo
R$ 1.283.711.935,00 (83%) de FR 100 (Impostos Estaduais) e uma
população ativa de alunos de 28.575 (ano 2019), perfazendo o custo
anual por aluno de R$54.276 (mensal de R$4.523), sem incluir o or-
çamento do Hospital Pedro Ernesto alocado na Secretaria de Saúde
(o que elevaria o custo mensal por aluno para mais de R$5mil reais),
a UERJ é um dos órgãos estaduais que causa maior impacto no or-
çamento estadual, concentrando milhões de reais do pagador de im-
posto numa estrutura pesada e com resultados contestáveis, no qual
a proposta em tela, que visa a transferência do Campis à iniciativa
privada, com manutenção e/ou expansão da oferta de vagas do en-
sino superior e garantia de bolsas de estudos para alunos carentes,
objetiva trazer maior eficiência ao ensino superior do Estado com re-
dução de despesa, aumento da receita estadual e libertação ideoló-
gica de nossos estudantes de nível superior.

Em uma análise do custo por aluno x quantidade de prêmios
nobel de universidades mundiais com mais de 30.000 alunos, por
exemplo, a UERJ, sem nenhum título, figura com um custo/aluno (uti-
lizando dados de exercício anterior) superior da Universidade Alemã
Ludwig Maximilian University, com 34 prêmios nobel (vide: https://ex-
t e r n a l - p r e v i e w. r e d d . i t / o d d W M a 9 L g Q V G 9 4 Q z b w k Q 3 0 v d h l - l p I s T l -
Mo6uTL4WUI.png?au-
t o = w e b p & s = 2 c ff d d b 7 e d 8 b 8 b 3 9 8 9 e 6 9 9 4 4 7 e e 9 a a b c 0 2 7 a c 0 3 b ) .

Ocupando a 628º posição entre as Universidades Mundiais e
a 9ª posição entre as universidades brasileiras, segundo informação
da própria UERJ (disponível em: https://www.uerj.br/noticia/uerj-marca-
presenca-entre-as-dez-melhores-universidades-brasileiras-segundo-ran-
king-internacional/), sem contudo citar o custo por aluno, o fato é que
o orçamento da UERJ supera o orçamento de grandes municípios do
Estado, como Nova Iguaçu (R$ 727 milhões com 823 mil habitantes),
São Gonçalo (R$ 1,45 Bilhão para 1,1 bilhão de habitantes) ou Bel-
ford Roxo (R$ 978 milhões para 513 mil habitantes), custeando, in-
clusive, estudantes de alta renda, com diversas denúncias de privilé-
gios, como a do ex-Secretário de Saúde Edmar Santos, que recebia
remuneração, sem ministrar aulas, além de denúncias de prática de
crimes e festas no local, de modo que a transferência à iniciativa pri-
vada, gerando oportunidade de acesso a bolsas de estudos para es-
tudantes carentes, poderá ainda maximizar a oferta de vagas no en-
sino superior do Estado, bem como a geração de empregos em di-
versas instituições privadas, ocasionando, dentre outros benefícios, o
aumento da arrecadação (receita) e a redução de gastos ao comba-
lido Tesouro do Estado.

Outro ponto a ressaltar é o nítido aparelhamento ideológico
de víes socialista na Universidade, com clara censura ao pensamento
acadêmico de outras linhas de visão de mundo, inclusive mediante
agressão física e verbal contra estudantes ou professores que pen-
sam de forma contrária a tal ideologia, cujo aspecto histórico deixa
claro seu cunho autoritário, opressivo e criminoso. É comum na es-
trutura do equipamento público pixações, cartazes e faixas agredindo
e intimidando outras linhas de pensamento, como os conservadores e
o liberais com representatividade popular predominante na sociedade
fluminense mas ferozmente atacados e oprimidos, promovendo-se um
total aparelhamento ideológico-político e até partidário, para a corrente
de "esquerda" e seus candidatos, extrapolando a liberdade de expres-
são e gerando violência psicológica e até física ao ambiente acadê-
mico.

Ademais, além da proposição garantir o acesso ao nível su-
perior dos estudantes carentes e fomento à iniciativa privada, o pro-
jeto prevê a continuidade ou até a expansão da esfera de pesquisa,
agregando-a as demais Universidades Estaduais ou maximizando a

relevante área junto a iniciativa privada, libertando, portanto, os es-
tudantes do Estado da doutrinação ideológica e viabilizando uma im-
portante medida de ajuste fiscal, em consonância com a Recuperação
Econômica que se espera para que o Estado do Rio de Janeiro pos-
sa reequilibrar seu orçamento e fomentar a educação superior de qua-
lidade, com livre manifestação de ideias, aos nossos estudantes flu-
minenses.

*PROJETO DE LEI Nº 278/2019

DISPÕE SOBRE INCENTIVOS À INOVAÇÃO E À PESQUISA CIEN-
TÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO E ALTERA AS LEIS N.º 5.361,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 QUE DISPÕE SOBRE ESTÍMULOS
AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, À PESQUISA, À CAPACITA-
ÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E À INOVAÇÃO E N.º 1.288, DE
12 DE ABRIL DE 1988.
Autores: Deputados GUSTAVO TUTUCA, Waldeck Carneiro.

D E S PA C H O :
A imprimir e às Comissões de: Constituição e Justiça ; Ciên-
cia e Tecnologia; Economia, Indústria e Comércio ; Educação;
Servidores Públicos ; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização
Financeira e Controle.
Em 26.03.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO - PRESIDENTE
*(Republicado por haver saído com incorreções.)

*PROJETO DE LEI Nº 1065/2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO
GRATUITA DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS FEMININOS NAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Autores: Deputada DANI MONTEIRO, André Ceciliano, Eurico Junior,
Renata Souza, Carlos Minc, Martha Rocha, Enfermeira Rejane, Flavio
Serafini, Bebeto, Dionisio Lins, Waldeck Carneiro, Sergio Fernandes,
Celia Jordão, Eliomar Coelho, Mônica Francisco, Luiz Paulo, Francia-
ne Motta, Danniel Librelon, Subtenente Bernardo, Alana Passos.

D E S PA C H O :
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de De-
fesa dos Direitos da Mulher; de Saúde; de Educação; e de
Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle.
Em 15.08.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE
*(Republicado por haver saído com incorreções.)

*PROJETO DE LEI Nº 4576/2021

INSTITUI O PROGRAMA PEQUENOS ÓRFÃOS DA COVID-19 QUE
DISPÕE SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO AS CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES QUE PERDERAM SEU PROVEDOR VÍTIMA DO NOVO CO-
RONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autores: Deputados LUCINHA; LUIZ PAULO.

D E S PA C H O :
A imprimir e às Comissões de: Constituição e Justiça; Assun-
tos da Criança, do Adolescente e do Idoso; Defesa dos Di-
reitos Humanos e Cidadania ; Assuntos Municipais e de De-
senvolvimento Regional; e de Orçamento, Finanças, Fiscali-
zação Financeira e Controle.
Em 04.08.2021.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO - PRESIDENTE

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO
R E S O LV E :

Art. 1º Fica criado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o
Programa Pequenos Órfãos da Covid-19.

Parágrafo único. O Programa de que trata o caput deste ar-
tigo tem como objetivo a adoção de medidas eficazes para garantir o
mínimo necessário as crianças e adolescente que tenham pai, mãe ou
tutor falecidos em decorrência do coronavírus.

Art. 2º O Programa de que trata a presente Lei terá os se-
guintes objetivos:

I - a adoção de iniciativas para o auxílio econômico aos res-
ponsáveis por essas crianças ou adolescentes poderá se dar na for-
ma de doação financeira de pessoa física ou pessoa jurídica.

II - focará na manutenção do mínimo necessário para o su-
primento básico de alimentos para a criança ou adolescente de que
trata o parágrafo único do art.1º.

III - atuação do poder público, a fim de criar estratégias para
aumentar e estimular a solidariedade aos órfãos que tratam este Pro-
grama no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

IV - priorizar o combate à pobreza extrema das crianças e
adolescentes no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º Poderá ser instituído, auxílio financeiro a ser conce-
dido aos responsáveis em estado de necessidade das crianças e dos
adolescentes inseridos no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até o
período de 2 anos, ou enquanto perdurar o período da pandemia do
novo coronavírus.

Parágrafo único. Considera-se os responsáveis, em estado
de necessidade de auxílio financeiro, das crianças e adolescentes ór-
fãos os:

I - que comprovem renda mensal igual ou inferior a R$
178,00 (cento e setenta e oito reais) e estejam inscritas no Cadastro
Único de Programas Sociais (CadÚnico);

I - que tenham perdido vínculo formal de trabalho no período
da pandemia da COVID-19 e estejam sem qualquer outra fonte de
renda, conforme dados do CAGED - Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados.

Art. 4º Serão priorizadas para concessão do benefício de que
trata o artigo 3º desta Lei, as pessoas responsáveis, por crianças ou
adolescentes, que tenham idade maior de 65 anos.

Art. 5º O valor do benefício será de R$ 200,00 (duzentos
reais) por criança ou adolescente órfão, sem limite quantitativo.

§ 1º A forma e a data de pagamento do auxílio de que trata
o caput deste artigo serão fixados por ato regulamentar do Poder
Executivo.

§ 2º O Poder Executivo, deverá publicar em portal da trans-
parência, por meio de link específico, o nome, os cinco últimos nú-
meros do CPF e, havendo, do NIS (número de identificação social) e
o Município dos beneficiários.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a criar programas
que divulguem e incentivem a doação financeira.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto
no artigo 5º desta Lei para indicar o órgão competente para o pa-
gamento, gestão e controle do auxílio.

Parágrafo único. O órgão competente de que trata o caput
deste artigo deverá encaminhar à ALERJ, prestação de contas com o
número de beneficiários e os valores despendidos à execução do fi-
nanciamento.

Art. 8º. O Poder Executivo poderá editar medida que possi-
bilite o pagamento e/ou financiamento do auxílio financeiro de que tra-
ta este Programa.

Art. 9º. As despesas decorrentes da presente Lei poderão ser
custeadas com:

I - valores provenientes de superávits financeiros do orça-
mento de 2020;

II - no mínimo 3% (três por cento) dos recursos decorrentes
do pagamento de débitos inscritos em dívida ativa;

III - valores provenientes de Fundos Estaduais conforme au-
torização legal;

IV - outras receitas orçamentárias que vierem a ser destina-
das ao Programa quando da sua regulamentação pelo Poder Execu-
tivo.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2021.
Deputados: LUCINHA, LUIZ PAULO.

J U S T I F I C AT I VA

Estima-se que com a pandemia de COVID-19, através da
morte dos pais entre março de 2020 e abril de 2021 mais de 130.000
crianças e jovens brasileiros de até 17 anos ficaram órfãos, de acordo
com estudo da revista científica The Lancet. Além disso cerca de 17
mil perderam os avós, que eram responsáveis por sua criação. LINK:
h t t p s : / / w w w. c n t e . o r g . b r / i n d e x . p h p / m e n u / c o m u n i c a c a o / p o s t s / n o t i -
cias/74142-no-brasil-mais-de-130-mil-criancas-de-ate-17-anos-ficaram-
orfas na pandemia

Por esse motivo é necessário assegurar que essas crianças
e jovens terão condições de se desenvolver de forma digna e assis-
tida pelo poder público, auxiliando assim também seus tutores legais.

Deste modo, é de extrema importância que este ato seja le-
vado em consideração por esta casa, contando com o apoio dos
meus ilustres pares.

*(Republicação por haver saído com incorreções.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 61/2021

SUSTA OS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO AGETRANSP/CD Nº1169
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE HOMOLOGOU O REAJUSTE
ANUAL DA TARIFA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE
METROVIÁRIO DE PASSAGEIROS, LINHAS 1 E 2, PARA R$6,30
(SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) - PERÍODO DE ABRIL DE 2021
A ABRIL DE 2022.
Autor: Deputado ANDERSON MORAES

D E S PA C H O :
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de
Transportes; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Finan-
ceira e Controle.
Em 18.08.2021.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-

NEIRO
R E S O LV E :

Art. 1º - Ficam sustados os efeitos da Deliberação AGE-
TRANSP/CD nº1169 de 23 de fevereiro de 2021, que homologou o
reajuste anual da tarifa dos serviços públicos de transporte metroviário
de passageiros para o valor de R$6,30 (seis reais e trinta centavos),
referente ao período de abril de 2021 a abril de 2022.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 10 de março de 2021
Deputado ANDERSON MORAES

J U S T I F I C AT I VA

O reajuste anual da tarifa dos serviços metroviários homolo-
gado pela Agetransp em favor do MetroRio, demonstra-se uma afronta
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade tari-
fária, por aplicar acréscimo exorbitante ao passageiro/consumidor, na
ordem de 26% (vinte e seis por cento), elevando o custo de R$5,00
(cinco reais) para R$6,30 (seis reais e trinta centavos), em plena pan-
demia, após um ano de efeitos devastadores na economia do Estado
que impactaram, diretamente o cidadão fluminense.

Ressalta-se que o aumento da tarifa em 26%, representa
420% acima do aumento do salário mínimo entre 2020/2021
(R$1.045,00 para 1.100,00 - 5%) e 550% maior que a inflação média
neste período (IPCA-4%).

Neste contexto, ainda, diversas legislações foram aprovadas
nesta Casa de Leis, visando a proteção do consumidor diante de au-
mentos abusivos, de modo que a homologação do reajuste a tal pa-
tamar pela AGETRANSP, se mostra incompatível com o "espírito" da
Alerj no enfrentamento à pandemia.

As normas regulatórias são legitimadas pela sua aderência
às políticas públicas e pela sua eficiência, eficácia e efetividade. A
norma será eficiente, quando sopesar os custos e os benefícios de
sua adoção, pois a eficiência está voltada para o método (forma) e
exige que os recursos, públicos ou privados, sejam aplicados da ma-
neira mais racional possível.

A norma regulatória será eficaz somente se alcançar os ob-
jetivos propostos, o ato normativo regulatório será efetivo se trouxer
melhorias para a população, ou seja, a efetividade é mais abrangente
que a eficácia, pois afere em que medida os resultados foram bené-
ficos.

A falta de qualquer dos elementos aqui citados torna a norma
regulatória ilegítima.

Portanto, os membros da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro são eleitos pelo povo fluminense e possuem, por
isto, legitimidade democrática de atuação, podem e devem exercer o
controle de todos os atos regulamentares, independentemente de sua
origem e de seu posicionamento na hierarquia normativa, razão que
proponho o presente Decreto Legislativo visando sustar imediatamente
os efeitos deste ato abusivo.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 654/2021

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO À ATRIZ FRANCIELY FREDUZESKI.
Autor: Deputado SERGIO FERNANDES

D E S PA C H O :
A imprimir e à Comissão de Normas Internas e Proposições
Externas.
Em 18.08.2021.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-

NEIRO
R E S O LV E :

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã do Estado do Rio
de Janeiro à atriz Franciely Freduzeski.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 03 de agosto de 2021.
Deputados SERGIO FERNANDES, André Ceciliano, Bebeto,

Dionísio Lins, Eurico Junior, Jalmir Junior, Marcos Muller, Noel de Car-
valho, Sergio Fernandes, Subtenente Bernardo, Wellington José.

J U S T I F I C AT I VA

A presente proposição visa conceder o Título de Cidadão do
Estado do Rio de Janeiro a uma grande atriz radicada em nosso Es-
tado. Com um currículo ímpar, que relato para apreciação e aprova-
ção de meus pares, esta renomada profissional dedicou mais de duas
décadas de sua vida aos palcos e, há mais de 20 anos, reside no Rio
de Janeiro.

Francieli Cristina dos Santos Gonzaga, conhecida do grande
público com Franciely Freduzeski, nasceu em Laranjeiras do Sul, no
Paraná, e foi criada em Curitiba, onde começou a fazer balé com 7
anos no Centro Cultural Teatro Guaíra, também dando aula de balé
para crianças. Pelo lado dos avós maternos tem origem polonesa, fa-
mília Fredcheski. Começou como modelo fazendo vários comerciais
no sul do país, onde frequentou em Curitiba diferentes cursos de tea-
tro desde os 12 anos. Com 17 anos foi para o Rio de Janeiro com
uma peça chamada Drácula e a Dança dos Vampiros, em um teatro
em Copacabana. Cursou técnicas de atuação na New York Film Aca-
d e m y.

Estreou na TV em 1996 no seriado Pista Dupla da rede CNT,
onde aparecia na abertura e sendo creditada como Franciely Gonza-
ga. Como atriz começou na A Turma do Didi em 1999. Depois, atuou
no seriado Você Decide, nas novelas Laços de Família, O Clone e
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