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PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA

1 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 706, de 2012, de autoria  do
deputado Feliciano Filho. Restringe a utilização de animais em atividades de
ensino no Estado, sem prejuízo de proibições e sanções previstas em outros
dispositivos legais: Municipais, Estaduais ou Federais. Pareceres nºs 1386 e
1387, de 2014, respectivamente, de relator especial pela Comissão de Justiça e
Redação e da Comissão de Meio Ambiente, favoráveis. Com substitutivo
apresentado nos termos do inciso II do artigo 175 do Regimento Interno.
Parecer nº 518, de 2017, da Reunião Conjunta das Comissões de Justiça e
Redação e de Meio Ambiente, favorável ao substitutivo.
 
2 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 909, de 2015, de autoria  da
deputada Marta Costa. Proíbe casas de shows, casas de diversões, casas de
espetáculos, salas de concerto, estádios, parques, circos e demais
estabelecimentos nas áreas de entretenimento no Estado de cobrarem mais de
uma entrada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Pareceres
nºs 1613 e 1614, de 2016, respectivamente, das Comissões de Justiça e
Redação e de Defesa dos Direitos da Pessoa, favoráveis. Com substitutivo
apresentado nos termos do inciso II do artigo 175 do Regimento Interno.
Parecer nº 519, de 2017, da Reunião Conjunta das Comissões de Justiça e
Redação e de Defesa dos Direitos da Pessoa, favorável ao substitutivo.
 
3 - Discussão e votação - Projeto de lei Complementar  nº 21, de 2016, de
autoria  do deputado Coronel Camilo. Altera dispositivos da Lei Complementar
nº 826, de 20 de junho de 1997, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria da
Polícia do Estado. Parecer nº 1582, de 2016, da Reunião Conjunta das
Comissões de Justiça e Redação, de Segurança Pública, de Defesa dos Direitos
da Pessoa e de Finanças, favorável com emenda.
 
4 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 1208, de 2015, de autoria  do
deputado Raul Marcelo. Torna obrigatória a publicação, em sítio eletrônico



oficial, das listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e
intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do
Estado. Pareceres nºs 614 e 615, de 2016, respectivamente, das Comissões de
Justiça e Redação e de Saúde, favoráveis. Parecer nº 616, de 2016, da Comissão
de Finanças, favorável ao projeto com emenda.
 
5 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 56, de 2016, de autoria  do deputado
Marcos Damasio. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos "pet shop" e todos os
estabelecimentos e locais similares que ofereçam serviços de banho e tosa,
hospedagem (hotelzinho), clínicas veterinárias, entre outros serviços comerciais
de cuidados de cães e gatos, de instalarem sistema de gravação por câmeras de
vídeo e disponibilizarem o serviço "online". Parecer nº 516, de 2017, da
Reunião Conjunta das Comissões de Justiça e Redação, de Meio Ambiente e de
Finanças, contrário aos Projetos de lei nºs 56 e 336, de 2016, e favorável ao
Projeto de lei nº 729, de 2016. (Em anexo os Projetos de lei nºs 336 e 729, de
2016).
 
6 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 460, de 2016, de autoria  do
deputado Ricardo Madalena. Dispõe sobre a exclusão do 3º dígito nos preços
de combustíveis ao consumidor no Estado. Parecer nº 511, de 2017, da
Comissão de Justiça e Redação, favorável com emenda. Parecer nº 512, de
2017, da Reunião Conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos do
Consumidor e de Finanças, favorável ao projeto e à emenda.
 
7 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 560, de 2016, de autoria  do
deputado Carlos Bezerra Jr.. Institui a Política Estadual para a População em
Situação de Rua no Estado. Parecer nº 1252, de 2016, da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer nº 520, de 2017, da Reunião Conjunta das
Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa e de Finanças, favorável com
substitutivo e contrário ao Projeto de lei nº 709/16. (Em anexo o Projeto de lei
nº 709, de 2016).
 
8 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 641, de 2016, de autoria  do
deputado Celino Cardoso. Dispõe sobre a criação da "Casa do Adolescente
Itinerante - Multi Jovem" e dá outras providências. Pareceres nºs 513, 514 e
515, de 2017, respectivamente, das Comissões de Justiça e Redação, de Defesa
dos Direitos da Pessoa e de Finanças, favoráveis.
 
9 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 27, de 2017, de autoria  da deputada
Maria Lúcia Amary. Dispõe sobre os serviços e procedimentos farmacêuticos
permitidos às farmácias e drogarias no âmbito do Estado. Parecer nº 510, de
2017, da Reunião Conjunta das Comissões de Justiça e Redação e de Saúde,



favorável com substitutivo.
 
10 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 136, de 2017, de autoria  do
deputado Fernando Cury. Altera dispositivos da Lei nº 8.074, de 1992, que cria
o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com emenda. Parecer nº
517, de 2017, da Reunião Conjunta das Comissões de Justiça e Redação, de
Defesa dos Direitos da Pessoa e de Finanças, favorável ao projeto e contrário à
emenda.
 


