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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° tJ3 DEO.1J1Jtfl},t.'t DE 2019/

Susta notificações da Gerência do
Patrimônio Imobiliário e Mobiliário
da SEGPLAN e dá outras
providências,/,

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
aprova e a Mesa promulga, nos termos do art. 11, inciso IV, da Constituição
Estadual, o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 10 Ficam sustadas todas as notificações da Gerência do
Patrimônio Imobiliário e Mobiliário da Secretaria de Gestão e Planejamento do
Estado de Goiás, até que a Assembleia Legislativa delibere sobre adequações
a respeito de regularização fundiária prevista na Lei nO17.545, de 11 de janeiro
de 2012, e as atualize conforme a Lei Federal nO13.465, de 11 de julho de 2017.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

o patrimonialismo brasileiro é objeto de estudo de duas grandes
referências intelectuais no Panteão dos sábios da nação: Raimundo Faoro e
Sérgio Buarque de Holanda. São fundamentais os livros os "Donos do Poder" e
"Raízes do Brasil" para entender a influência do estamento burocrático nas
entranhas da nação.

O Estado doa um lote ou casa ao cidadão, mas não lhe dá o título de
propriedade. A vida segue. As pessoas nascem, vivem, morrem. Após 30 anos,
a burocracia quer retomar imóvel consolidado, construído, beneficiado, como se
estivesse na esquina de ontem de tarde extermina prazo para devolução de
chaves, como se não houvesse, no processo administrativo contraditório, ampla
defesa, devido processo legal e presunção de inocência.
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É a busca incessante ao perverso caminho da judiciarização, verdadeira 14 LEG\5

patologia social do descaminho para resolver através dos entraves burocráticos
um problema social. Por isso, a apresentação do presente Decreto Legislativo
até que a Assembleia Legislativa delibere sobre a atualização da Lei Estadual nO
17.545/2012 e resolva assuntos pendentes relativos a empresas e usos mistos
em lotes do Estado de Goiás. Precisamos olhar para frente.

Sala das Sessões aos de de 2019.

Atenciosamente,

Delegada Adr na Accorsi/
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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Gabinete Deputada Delegada Adriana Accorsi
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Estado de Goiás, até que a Assembleia Legislativa delibere sobre adequações
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"Raízes do Brasil" para entender a influência do estamento burocrático nas
entranhas da nação.

O Estado doa um lote ou casa ao cidadão, mas não lhe dá o título de
propriedade. A vida segue. As pessoas nascem, vivem, morrem. Após 30 anos,
a burocracia quer retomar imóvel consolidado, construído, beneficiado, como se
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patologia social do descaminho para resolver através dos entraves burocráticos
um problema social. Por isso, a apresentação do presente Decreto Legislativo
até que a Assembleia Legislativa delibere sobre a atualização da Lei Estadual nO
17.545/2012 e resolva assuntos pendentes relativos a empresas e usos mistos
em lotes do Estado de Goiás. Precisamos olhar para frente.
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Sala das Sessões aos de de 2019.

na Accorsi/
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Ao Sr. Dep.(s)"wr 	972.,0  
PARA RELATAR 
Sala das Comissões Deputado Solon 	ral 
Em 	07  / 	/2019. 

Presidente: 



PROCESSO N: 2019001685 

INTERESSADO: DEP.' DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO: 	DECRETO LEGISLATIVO SUSTANDO AS NOTIFICAÇÕES DA 
GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MOBILIARIO 
DA SEGPLAN E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre Projeto de Lei, de autoria 
do DEP.' DELEGADA ADRIANA ACCORSI, que dispõe sobre a Sustação das 
notificações da Gerência do Patrimônio Imobiliário e Mobiliário da SEGPLAN 
e dá outras providências, através do Decreto Legislativo. 

O objetivo do presente projeto é a sustação das 
notificações da Gerência do Patrimônio da SEGPLAN, até que a Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás, reveja e adeqüe o que está previsto na Lei n°. 
17.545, de 11 de janeiro de 2012, atualizando de acordo com a Lei Federal 
n° 13.465, de 11 de julho de 2017. 

Tal iniciativa irá de encontro a prudência, onde o Estado 
tem que tratar as questões fundiárias com muita clareza e lisura, pois do 
outro lado estão pessoas, seres humanos que merecem o nosso respeito. 

O processo Administrativo tem todo o rito de ampla 
defesa, direito ao contraditório, é assim que preconiza a nossa Constituição 
Federal, é assim que o poder público deve tratar a sua sociedade. 

A Constituição Federal de 1988, traz em seu bojo a 
competência legislativa, no Art. 61, que estabelece o seguinte: 

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador 
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. 



o 
A propositura do referido projeto encontra-se respal o 

Constituição Estadual no seu Art. 20: 

Art. 20 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador Geral de 
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta e na 
Constituição da República. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
n°45, de 10-11-2009). 

A presente matéria está dentro da competência 
constitucional assegurada ao Parlamentar, à proposta ora relatada exsurge 
adequada aos ditames da Constituição Federal de 1988 e também da 
Constituição do Estado de Goiás, razão pela qual pugnamos pela 
constitucionalidade e juridicidade da presente proposição, concluímos pela 
aprovação do presente Projeto de Lei. 

É o relatório. 

SALA DAS SESSÕES, 11 de abril de 2019. 

Deputad Major Araújo 

Rel tor 



COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO 
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A Comissão de Constituição, Justiça 
Com VISTA ao Sr. Deputado:  /dl  
PELO PRAZO REGIMENTAL 

e Redação aprova 
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Sala das Comissões Deputa 

 

Em  23 	cf 2019. 

    

Presidente: 
F--/ 



Sala as Comissões, 25 de abril de 2019. 

utado Estadual ('OS) 

ALEGO VINICIUS FriAs 

(t? 
DEPUTADO ESTADUAL 

'sun' 7= 7 SUA 	
CIRQUEIRA-- 

PROTOCOLO N° : 2019001685 

INTERESSADO : DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO 	: DECRETO LEGISLATIVO SUSTANDO AS NOTIFICAÇÕES 

DA GERÊNCIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MOBILIARIO DA SEGPLAN E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

VOTO EM SEPARADO 

Analisando os autos do projeto de lei apresentado pela ilustre 

DEPUTADA DEL. ADRIANA ACCORSI, que dispõe sobre a Sustação das 

notificações da Gerência do Patrimônio Imobiliário e Mobiliário da SEGPLAN e dá 

outras providências, através do decreto legislativo. 

Observo que a proposta em voga se encontra dentro dos 

ditames da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Goiás. 

No entanto para que não haja dúvidas, que tal solicitação se 

justifica por puro zelo do Processo Legal, manifesto-me  PELA CONVERSÃO DOS 

PRESENTES AUTOS EM DILIGÊNCIA, para a Gerência de Patrimônio Imobiliário 

e Mobiliário da Superintendência de Patrimônio do Estado para que emita parecer 

técnico que subsidie e fundamente melhor julgamento acerca da matéria. 

É o relatório. 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos 
Buritis, 231 Setor Oeste - Goiânia - GO. CEP: 74115-900 - GABINETE 21 - Fone: (62) 

3221-3303 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação APROVA O VOTO EM 
SEPARADO CONVERTIDO EM DILIGENCIA DO DEPUTADO (A) 

(JÁ7)ACi2Jfr.. 	.t.natLetyuctr,  
Processo N°-  i  
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral 
Em 	30 	/  011 (-\ 	A2019. 

Presidente: 



Oficio N.° 042/2018 - C.C.J.R 	Goiânia, 28 de maio de 2019. 

Senhor Superintendente, 

Os Deputados membros da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação deliberaram em reunião, converter em 
Diligência o Processo de n° 1685/19, de autoria da nobre Dep. Dei. Adriana 
Accorsi, cujo conteúdo se faz acompanhar este oficio. 

Assim sendo reiteremos a Vossa Excelência, 
que as informações necessárias que ora acompanha o presente pedido, 
através de um parecer técnico elaborado por esta Superintendência, para 
que o Deputado Vinicius Cirqueira, possa elaborar seu relatório final. 

Atenciosamente, 

Deputado HUMB TO 'DAR 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

?or Exmo. Sr. 
ROGERIO BERNARDES CARNEIRO 
Superintendente de Patrimônio do Estado - SPE 
Avenida República do Líbano n° 1945 — 3° andar - Setor Oeste 
GOIÂNIA - GO 



Oficio N.° 046/2018 - C.C.J.R 	Goiânia, 28 de maio de 2019. 

Senhor Gerente, 

Os Deputados membros da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação deliberaram em reunião, converter em 
Diligência o Processo de n° 1685/19, de autoria da nobre Dep. Del. Adriana 
Accorsi, cujo conteúdo se faz acompanhar este oficio. 

Assim sendo reiteremos a Vossa Excelência, 
que as informações necessárias que ora acompanha o presente pedido, 
através de um parecer técnico elaborado por esta Superintendência, para 
que o Deputado Vinicius Cirqueira, possa elaborar seu relatório final. 

Atenciosamente, 

Deputado HUMB 	AR 
Presidente da Comissão de Co s ituição, Justiça e Redação 

OL° GE-RAL  ap  0-rOCceel 	ni  g  
fte  5 28 1 0  

Exmo. Sr. 
FREDERICO PIRES CORIOLANO 
Gerente de Patrimônio do Estado - SPE 
Avenida República do Líbano n° 1945 — 3° andar - Setor Oeste 
GOIÂNIA - GO 
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