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PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA

1 - Votação adiada - Projeto de lei  nº 741, de 2013, de autoria  do deputado
Rafael Silva. Requerimento de preferência de votação aprovado na 21ª Sessão
Extraordinária realizada em 06 de junho de 2019. Dispõe sobre a
obrigatoriedade do oferecimento de cardápios em braile e fonte ampliada nos
bares, lanchonetes, motéis, restaurantes e afins do Estado de São Paulo. Parecer
nº 1565, de 2003, de Relator Especial pela Comissão de Constituição e Justiça,
sobre o Projeto de lei nº 639, de 2003, favorável com emenda. Parecer nº 1566,
de 2003, de Relator Especial pela Comissão de Promoção Social, sobre o
Projeto de lei nº 639, de 2003, favorável com emenda e contrário à emenda da
Comissão de Constituição e Justiça. Pareceres nºs 506 e 507, de 2011,
respectivamente, das Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, sobre o Projeto de lei nº 188, de 2010, favoráveis.
(Em anexo os Projetos de lei nºs 639, de 2003 e 188, de 2010).
 
2 - Votação adiada - Projeto de lei  nº 1113, de 2015, de autoria  do deputado
Wellington Moura. Dispõe sobre a isenção tarifária nos meios de transporte
coletivo, no âmbito metropolitano e intermunicipal, aos portadores de doenças
crônicas ou degenerativas. Pareceres nºs 87 e 88, de 2017, respectivamente, das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Transportes e
Comunicações, favoráveis. Parecer nº 89, de 2017, da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento, favorável com emenda.
 
3 - Votação adiada - Projeto de lei  nº 965, de 2016, de autoria  do deputado
Fernando Cury. Assegura ao aluno diabético cardápio de alimentação escolar
especial, adaptado à respectiva condição de saúde. Parecer nº 716, de 2017, da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável com emenda. Pareceres
nºs 717 e 1815, de 2017, respectivamente, das Comissões de Educação e
Cultura e de Finanças, Orçamento e Planejamento, favoráveis ao projeto e à
emenda.



 
4 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 1363, de 2015, de autoria  do
deputado Itamar Borges. Dispõe sobre a autorização, comercialização,
propaganda e consumo de bebida alcoólica em eventos esportivos nos estádios
de futebol e arenas esportivas localizadas no Estado. Parecer nº 1498, de 2018,
da Reunião Conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de
Segurança Pública e Assuntos Penitenciários e de Finanças, Orçamento e
Planejamento, favorável com emenda. Emenda nº 1 apresentada nos termos do
inciso II do artigo 175 do Regimento Interno. Pareceres nºs 346 e 420, de 2019,
respectivamente, das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de
Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, contrários à Emenda nº 1. Parecer
nº 616, de 2019, da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento,
favorável à Emenda nº 1.
 
5 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 118, de 2018, de autoria  dos
deputados Gil Lancaster e Márcio Camargo. Obriga os estabelecimentos
comerciais do Estado a utilizarem canudos fabricados com produtos
biodegradáveis ou similares. Parecer nº 1179, de 2018, da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, sobre o Projeto de lei nº 118, de 2018,
favorável. Pareceres nºs 551 e 608, de 2019, respectivamente, das Comissões
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Finanças, Orçamento e
Planejamento, favoráveis ao Projeto de lei nº 631, de 2018, e contrários ao
Projeto de lei nº 118, de 2018. (Em anexo o Projeto de lei nº 631, de 2018).
 


