
 

ORDEM DO DIA 
PARA A 36ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

EM 21 DE MAIO DE 2014  
 

1 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 537, de 2005, de autoria do 
deputado Marquinho Tortorello. Obriga o Poder Executivo a promover, 
anualmente, Campanha Estadual de Orientação e Prevenção de Acidentes 
Domésticos. Parecer nº 989, de 2006, da Comissão de Justiça, favorável, 
com emenda. Parecer nº 990, de 2006, da Comissão de Saúde, favorável ao 
projeto e à emenda. Parecer nº 991, de 2006, da Comissão de Finanças, 
favorável, com emenda e à emenda da Comissão de Justiça. (Em anexo o 
Projeto de lei nº 299, de 2013). 

PROPOSIÇÕES EM REGIME DE TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA  

2 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 234, de 2011, de autoria do 
deputado Dilmo dos Santos. Dispõe sobre a instituição de diretrizes para o 
turismo religioso no Estado. Pareceres nºs 1311, 1312, de 2012, 
respectivamente, das Comissões de Justiça e Redação e de Atividades 
Econômicas, favoráveis. Parecer nº 1313, de 2012, da Comissão de 
Finanças, favorável com emenda. 

3 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 293, de 2013, de autoria do 
deputado Luiz Moura. Institui o "Programa Ilhas Verdes - PIV", para 
combater as ilhas de calor urbanas, no Estado. Pareceres nºs 743, 744 e 
745, de 2014, respectivamente, das Comissões de Justiça e Redação, de 
Meio Ambiente e de Finanças, favoráveis. 

4 - Discussão e votação - Requerimento de autoria do deputado Carlos 
Cezar. Propõe seja dada tramitação em regime de urgência ao Projeto de 

PROPOSIÇÕES QUE INDEPENDEM DE PARECER MAS DEPENDEM DE 
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO  



lei nº 578, de 2009, apresentado pelo deputado Ed Thomas, que autoriza o 
Poder Executivo a realizar convênio com as clínicas que realizam 
tratamento de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) ou Hiperoxigenação 
Hiperbárica. 

5 - Discussão e votação - Requerimento de autoria do deputado João Paulo 
Rillo. Propõe seja dada tramitação em regime de urgência ao Projeto de lei 
nº 258, de 2014, apresentado pelo deputado Alencar Santana, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de todos os fornecedores de serviços prestados de 
forma contínua estenderem o benefício de novas promoções aos clientes 
pré-existentes. 

6 - Discussão e votação - Requerimento de autoria da deputada Leci 
Brandão. Propõe seja dada tramitação em regime de urgência ao Projeto de 
lei nº 371, de 2014, apresentado pela deputada Sarah Munhoz, que institui 
na rede hospitalar pública do Estado metas internacionais de segurança do 
paciente. 


