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PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA 

1 - Votação adiada - Projeto de lei nº 369, de 2019, de autoria dos deputados 

Bruno Ganem e Maria Lúcia Amary. Proíbe a fabricação, comercialização, 

armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de 

artifício de estampido no Estado. Parecer nº 299, de 2020, da Reunião Conjunta 

das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e de Finanças, Orçamento e Planejamento, 

favorável com substitutivo e contrário aos Projetos de lei nºs 420 e 624, de 

2019, e 18, de 2020. (Em anexo os Projetos de lei nºs 420 e 624, de 2019, e 18, 

de 2020). 

2 - Votação adiada - Projeto de lei  nº 146, de 2020,  de autoria da deputada 

Leci Brandão e dos deputados Dr. Jorge do Carmo e Maurici. Determina a 

suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse e imissão na 

posse, despejos e remoções judiciais ou extra-judiciais enquanto vigorar medida 

temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação 

decorrente do novo coronavírus - COVID-19. Parecer nº 308, de 2021, da 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de 

Saúde, favorável com emenda. Com item 1 do método de votação aprovado. 

3 - Votação adiada – Projeto de lei nº 119, de 2021, de autoria  do deputado 

Ricardo Madalena. Acrescenta o artigo 28-A à Lei nº 17.286, de 20 de agosto 

de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2021. Parecer nº 313, de 2021, da Reunião Conjunta das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Planejamento, 

favorável. 



4 – Votação - Projeto de lei nº 584, de 2016, de autoria do deputado Jorge 

Wilson Xerife do Consumidor. Dispõe sobre a inclusão de cláusula nos 

contratos de adesão aos serviços de telefonia fixa, de telefonia móvel e de 

banda larga móvel, e dá outras providências. Parecer nº 7, de 2020, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 8, de 2020, 

da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, favorável com 

substitutivo. Com requerimento de método de votação em fase de votação 

adiada. 

5 – Discussão e votação - Projeto de lei  nº 631, de 2020, de autoria da 

deputada Isa Penna. Institui o Programa de Proteção à Policial Civil gestante. 

Parecer nº 309, de 2021, da Reunião Conjunta das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação, de Administração Pública e Relações do Trabalho e de 

Finanças, Orçamento e Planejamento, favorável. 


