
60  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 28 DE JUNHO DE 2022  

(Pauta)

Item nº 1

[1º. TURNO]   PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N  º   148/2018   - EDICARLOS VIEIRA

Prevê,  na  Ordem  Econômica  do  Município,  o  incentivo  à  economia  criativa.  (CJ-LOM  152;  CJR;  CFO;
quorum: maioria de 3/5)

Item nº 2

PROJETO DE LEI N  º   13.746/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

Autoriza  não  ajuizamento  de  ações  para  cobrança  de  débitos  tributários  e  não  tributários  de  valores
inferiores ao que especifica; dá outras providências; e revoga lei correlata. (DF 29/2022; PJ 594; CJR; CFO;
quorum: maioria absoluta) 

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.747/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera a Lei 8.206/2014, para prorrogar prazo de obra objeto de doação pela Fundação Antônio Antonieta
Cintra Gordinho para implantação de Parque Tecnológico.  (DF 30/2022; PJ 592; CJR; CECLAT; quorum:
maioria absoluta)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.741/2022   - DOUGLAS MEDEIROS

Institui  a Campanha de Conscientização sobre a Equidade e Combate à Discriminação e a Violência no
Ambiente Familiar. (PJ 586; CJR; CDCIS; quorum: maioria simples)

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   13.744/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

Revoga a Lei 5.453/2000, que dispõe sobre a criação de "Repúblicas para a 3ª. Idade", para idosos de baixa
renda. (DF 27/2022; PJ 596; CJR; CDCIS; quorum: maioria simples)

Item nº 6

PROJETO DE LEI N  º   13.745/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

Dispõe sobre a regularização de permissionários ou exploradores de bancas de jornal no Município.  (DF
28/2022; PJ 595; CJR; quorum: maioria simples)

Item nº 7

PROJETO DE LEI N  º   13.748/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

Cria  o  Programa  Patrulha  Agrícola  Mecanizada,  destinado  à  conservação  e  preparo  de  solo,  plantio  e
manejo de culturas, incremento de boas práticas agropecuárias e preservação ambiental. (DF 31/2022; PJ
593; CJR; CECLAT; COPUMA; quorum: maioria simples)
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Item nº 8

MOÇÃO N  º   332/2022   - PAULO SERGIO MARTINS

APOIO ao Projeto de Lei n.º 3.643/2019, do Senador Lasier Martins (PODEMOS-RS), que altera o caput do
art. 4º da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, a fim de tornar explícito que o consentimento familiar, no
caso de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para depois da morte, só se faz necessário
quando o potencial doador não tenha, em vida, se manifestado expressa e validamente a respeito. (quorum:
maioria simples; incluída por força do Requerimento Verbal, vide pauta SO de 14/06/2022; 1 AD)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   336/2022   - DANIEL LEMOS

APOIO ao Projeto de Lei n.º 241/2022, do Deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que torna obrigatória a
acessibilidade de deficientes auditivos em exibições de filmes nacionais e estrangeiros, bem como peças de
teatro e espetáculos, na forma que se especifica. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152
“caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   337/2022   - MARCELO GASTALDO

APOIO ao Projeto de Lei n.º 98/2022, de autoria do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi (CIDADANIA), que
obriga as empresas de seguro-saúde de medicina de grupo, cooperativas de trabalho médico ou aquelas
que  atuam  com  prestação  direta  ou  por  intermediação  de  serviços  médico-hospitalares,  a  garantir
atendimento  integral  e  fornecer  tratamento  adequado  às  pessoas  com  deficiência,  sendo  vedada  a
imposição de restrições de qualquer natureza. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152
“caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   339/2022   - ANTONIO CARLOS ALBINO

APOIO ao Projeto de Lei n.º 141/2021, do Deputado Federal Ossesio Silva (Republicanos-PE), que altera a
Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989 – Lei de Combate ao Racismo, para considerar a injúria qualificada
pelo §3º, do art. 140, do Código Penal como crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor
ou etnia. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 12

MOÇÃO N  º   340/2022   - CÍCERO CAMARGO DA SILVA

APOIO ao Projeto de Lei n.º 1.280/2022, dos Senadores Fabio Garcia (UNIÃO-MT) e Wellington Fagundes
(PL-MT), que altera a Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para disciplinar a devolução de valores de
tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica. (quorum:
maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 13

MOÇÃO N  º   341/2022   - ROBERTO CONDE ANDRADE

APELO ao Governo  do Estado de São Paulo pelo aumento  de  vagas  e de  tratamentos  ofertados  pela
Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde – Sistema CROSS, a fim de que seja agilizado o
atendimento ao público. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 14

MOÇÃO N  º   342/2022   - QUÉZIA DE LUCCA

APOIO ao Projeto de Lei nº 3.393, de 2021, de autoria do Senador Jorginho Mello (PL/SC), que altera a Lei
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para facultar o
direito de retirada da sociedade quando contratada com o agressor e excluir da isenção de pena a hipótese
de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. (quorum: maioria simples; incluída por força do
RI, art. 152 “caput”)

Em 24 de junho de 2022

FAOUAZ TAHA
Presidente
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