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PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA

1 - Votação adiada - Projeto de lei  nº 786, de 2021, de autoria  do Sr.
Governador. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com
instituições financeiras nacionais ou internacionais, organismos multilaterais e
bilaterais de crédito, agências de fomento, bancos privados nacionais ou
internacionais, agência multilateral de garantia de financiamentos e a prestar
contragarantias em operações de crédito a serem celebradas pela Desenvolve
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.; altera as Leis nºs.
14.477, de 6 de julho de 2011, 14.987, de 17 de abril e 14.990, de 29 de abril
2013, 15.427, de 22 de maio e 15.567, de 30 de outubro de 2014 e 17.302, de
11 de dezembro de 2020, e dá providências correlatas. Com 13 emendas.
Parecer nº 1354, de 2021, da Reunião Conjunta das Comissões de Constituição,
Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Planejamento, favorável ao
projeto e à emenda nº 1, e contrário às demais emendas.
 
2 - Discussão e votação - Projeto de lei Complementar  nº 49, de 2018, de
autoria  da Defensoria Pública do Estado. Altera a Lei Complementar nº 988,
de 9 de janeiro de 2006, que organiza a Defensoria Pública do Estado e institui
o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado. Com 9 emendas.
Parecer nº 1235, de 2018, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
favorável ao projeto e contrário às emendas. Parecer nº 1477, de 2018, da
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, favorável ao projeto e à
emenda nº 8 e contrário às demais emendas.
 
3 - Discussão e votação - Projeto de decreto legislativo  nº 84, de 2021, de
autoria  da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Considera
regulares e aprova as contas anuais apresentadas pelo Senhor Chefe do Poder
Executivo relativas ao exercício econômico-financeiro de 2020. Parecer nº
1356, de 2021, da Comissão de Fiscalização e Controle, favorável.
 


