
49  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 17  ª LEGISLATURA  , EM 06 DE MARÇO DE 2018

(Pauta)

Item nº 1

PROJETO DE LEI N  º   12.159/2017 - ROBERTO CONDE ANDRADE

Prevê  anexação  de  demonstrativo  de  débitos  tributários  imobiliários  nos  carnês  do  Imposto  sobre  a
Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana-IPTU.  (CJ  30;  Parecer  Contrário  CJR;  CFO;  quorum:  maioria
simples + 1/7 suplementar; incluído por força de Reqtº. Verbal - vide pauta SO de 12/09/2017; 2 AD) 

Item nº 2

PROJETO DE LEI N  º   12.195/2017 - PAULO SERGIO MARTINS

Altera a Lei 8.735/16, que fixa prazo para atendimento a clientes em locais de revenda e de prestação de
serviços de TV a cabo e de telefonia celular, para, na entrega de produto ou prestação de serviço, prever
comunicação e reagendamento em caso de imprevistos. (CJ 82; CJR; quorum: maioria simples)

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   12.297/2017 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES

Institui o PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMIGA, de amparo e orientação à população. (CJ 261; CJR; COSAP;
quorum: maioria simples; incluído por força de Reqtº. Verbal - vide pauta SO de 24/10/2017; 3 AD) 

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   12.318/2017 - EDICARLOS VIEIRA

Prevê disponibilização,  ao Corpo  de Bombeiros,  de dispositivo  de recalque em instalação  hidráulica  de
edificação para abastecimento de veículo em caso de combate a incêndio; e dá providência correlata. (CJ
293; CJR; CIMU; quorum: maioria simples) 

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   12.338/2017 - PREFEITO MUNICIPAL

Altera  a  Lei  7.981/12,  para,  no  caso  de  adoção  de  cães  e  gatos,  prever  atestado  de  saúde  emitido
unicamente  por  profissional  competente.  (DF  26/2017;  CJ  311;  CJR;  CFO;  COPUMA;  quorum:  maioria
simples) 

Item nº 6

PROJETO DE LEI N  º   12.392/2017 - ROMILDO ANTONIO DA SILVA

Altera  a  Lei  8.833/2017,  que  regula  a  construção  de  muro  e  a  limpeza  de  terrenos,  para  prever  a
responsabilidade pelas  obras  e serviços  no  caso  de terreno com  torre de transmissão  de energia  nele
instalada. (CJ 381; CJR; COPUMA; quorum: maioria simples) 

Item nº 7

PROJETO DE LEI N  º   12.419/2017 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES

Institui  e  inclui  no  Calendário  Municipal  de  Eventos  o  “DIA  DOS  PROFISSIONAIS  SOCORRISTAS  E
EMERGENCISTAS” (09 de outubro). (CJ 420; CJR; quorum: maioria simples; incluído por força de Reqtº.
Verbal - vide pauta SO de 14/02/2018; 1 AD) 
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Item nº 8

PROJETO DE LEI N  º   12.469/2018 - PREFEITO MUNICIPAL

Condiciona apresentações artísticas e culturais em espaço público e proíbe na via pública as atividades que
especifica. (DF 4; CJ 497; CJR; CDCIS; quorum: maioria simples) 

Item nº 9

PROJETO DE LEI N  º   12.483/2018 - PREFEITO MUNICIPAL

Inclui no Calendário Municipal de Eventos a Caminhada do PROCON (última quarta-feira de maio) e revoga
a correlata Lei 8.481/15. (DF 9; CJ 511; CJR; quorum: maioria simples)

Item nº 10

MOÇÃO N  º    102/2018 - ANTONIO CARLOS ALBINO

APELO à Câmara dos Deputados por rejeição do substitutivo (apresentado na Comissão Especial de análise
do Projeto de lei 7.419/2006) que reformula a Lei de Planos de Saúde. (quorum: maioria simples; incluída
por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   103/2018 - RAFAEL ANTONUCCI

APOIO  ao  Projeto  de  lei  968/2015,  do  Deputado  estadual  Antonio  Cezar  Correia  Freire  (Cezinha  de
Madureira), que obriga os hospitais da rede pública e privada, contratados ou conveniados com o Sistema
Único de Saúde (SUS), a disponibilizar meios que permitam a presença de acompanhantes para pacientes
que necessitem de internação. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 2 de março de 2018.

GUSTAVO MARTINELLI
Presidente
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