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PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA

1 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 450, de 2006, de autoria  do
deputado Aldo Demarchi. Cria o Sistema de Transporte de Órgãos e Tecidos
Humanos destinados ao transplante. Pareceres nºs 2875, 2876 e 2877, de 2007,
respectivamente, das Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças, favoráveis.
Substitutivo apresentado nos termos do inciso II do artigo 175 do Regimento
Interno. Parecer nº 2289, de 2013, do Congresso das Comissões de Justiça e
Redação, de Saúde e de Finanças, favorável ao substitutivo.
 
2 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 1186, de 2011, de autoria  do
deputado Carlos Bezerra Jr. Dispõe sobre as penalidades impostas àqueles que
praticam a exploração do trabalho infantil no Estado. Pareceres nºs 1274, 1275
e 1276, de 2012, respectivamente, das Comissões de Justiça e Redação, de
Defesa dos Direitos da Pessoa e de Finanças, favoráveis. Emenda apresentada
nos termos do inciso II do artigo 175 do Regimento Interno. Parecer nº 2287, de
2013, do Congresso das Comissões de Justiça e Redação, de Defesa dos
Direitos da Pessoa e de Finanças, favorável à emenda.
 
3 - Discussão e votação adiada - Projeto de lei  nº 579, de 2013, de autoria  do
deputado Enio Tatto. Obriga os hipermercados e supermercados a reservarem
espaços exclusivos para a exposição de produtos orgânicos. Pareceres nºs 2058
e 2059, de 2013, respectivamente, das Comissões de Justiça e Redação e de
Defesa dos Direitos da Pessoa, favoráveis. Substitutivo apresentado nos termos
do inciso II do artigo 175 do Regimento Interno. Parecer nº 2286, de 2013, do
Congresso das Comissões de Justiça e Redação e de Defesa dos Direitos da
Pessoa, favorável ao substitutivo.
 
4 - Discussão e votação - Projeto de lei Complementar  nº 60, de 2013, de
autoria  do Sr. Governador. Dispõe sobre reclassificação dos salários dos
integrantes das carreiras e classes regidas pela Lei Complementar nº 1.058, de



2008. Parecer nº 2288, de 2013, do Congresso das Comissões de Justiça e
Redação, de Administração Pública e de Finanças, favorável.
 
5 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 885, de 2009, de autoria  do
deputado Jonas Donizette e outros. Dispõe sobre a cassação da eficácia da
inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS dos estabelecimentos
que comercializem produtos que se venha a constatar sejam produto de roubo
ou furto. Com 04 emendas. Parecer nº 1869, de 2011, da Comissão de Justiça,
favorável ao projeto, à emenda nº 01 com subemenda, e às emendas nºs 02, 03
e 04. Parecer nº 1870, de 2011, da Comissão de Administração Pública,
favorável ao projeto, à emenda nº 01, com a subemenda da Comissão de
Justiça, e às emendas nºs 02, 03 e 04. Parecer nº 1871, de 2011, da Comissão de
Finanças, favorável ao projeto e à emenda nº 01 com subemenda e contrário à
subemenda da Comissão de Justiça, e favorável às emendas nºs 02, 03 e 04.
 
6 - Veto - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 769, de 2011, (Autógrafo nº
30072), vetado totalmente, de autoria  do deputado Marcos Martins. Dispõe
sobre a proibição de fabricação, comercialização, uso, armazenamento e reparo
de instrumentos de medição como esfigmomanômetros e termômetros contendo
mercúrio. (Artigo 28, § 6º da Constituição do Estado).
 
7 - Discussão e votação - Projeto de lei  nº 380, de 2013, de autoria  do Sr.
Governador. Dispõe sobre a alienação de veículos, por meio de leilão,
apreendidos por ato administrativo ou de polícia judiciária, quando inviável sua
restituição. Com 5 emendas. Parecer nº 2233, de 2013, da Comissão de Justiça
e Redação, favorável ao projeto à emenda de nº 1 na forma do substitutivo e
contrário às demais emendas. Parecer nº 2234, de 2013, de relator especial pela
Comissão de Segurança Pública, favorável ao projeto, ao substitutivo da
Comissão de Justiça e Redação com a emenda 1 e contrário às demais emendas.
Parecer nº 2235, de 2013, de relator especial pela Comissão de Transportes,
favorável ao projeto, com substitutivo, e contrário ao substitutivo da Comissão
de Justiça e Redação e às emendas. Parecer nº 2236, de 2013, de relator
especial pela Comissão de Finanças, favorável ao substitutivo do relator
especial pela Comissão de Transportes, e contrário ao substitutivo da Comissão
de Justiça e Redação e às emendas. (Artigo 26 da Constituição do Estado).
 
8 - Discussão e votação - Projeto de decreto legislativo  nº 19, de 2013, 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 2012. Parecer nº



2152, de 2013, de relator especial pela Comissão de Fiscalização e Controle,
favorável.
 


