
7  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 13 DE ABRIL DE 2021  

(Pauta)

Item nº 1

PROJETO DE RESOLUÇÃO N  º   836/2021   - QUÉZIA DE LUCCA

Altera  o  Regimento  Interno  para  ampliar  a  possibilidade  de  frentes  parlamentares  em  funcionamento
simultâneo. (CJ 33; CJR; quorum: maioria absoluta) 

Item nº 2

PROJETO DE LEI N  º   13.092/2019   - PAULO SERGIO MARTINS

Institui o “Programa FAIXA VIVA” de conscientização sobre o uso das faixas de pedestres; e revoga a Lei
7.901/2012, correlata. (CJ 1.189; CJR; CIMU; quorum: maioria simples; incluído por força de Reqtº. Verbal -
vide pauta SO de 20/10/2020; 1 AD)

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.139/2020   - ANTONIO CARLOS ALBINO

Institui o Programa “ENTREGA LEGAL”, de incentivo à melhoria da segurança nos serviços de motofrete, e
cria Selo correlato. (CJ 1.242; CJR; CIMU; quorum: maioria simples; incluído por força de Reqtº. Verbal -
vide pauta SO de 06/10/2020; 1 AD) 

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.166/2020   - FAOUAZ TAHA

Institui a Campanha de Conscientização sobre a “Microchipagem” de Animais Domésticos. (CJ 1.320; CJR;
COPUMA; quorum: maioria simples; incluído por força de Reqtº. Verbal - vide pauta SO de 09/02/2021;  1
AD)

Item nº 5

MOÇÃO N  º   27/2021   - ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR

APELO ao Governo do Estado de São Paulo por instalação de estação do Expresso Turístico da CPTM, no
Complexo Fepasa, onde está localizado o Museu da Cia. Paulista, em Jundiaí-SP. (quorum: maioria simples;
incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 6

MOÇÃO N  º   28/2021   - QUÉZIA DE LUCCA

REPÚDIO à PEC 03/2021, do Deputado Celso Sabino (PSDB-PA) e outros, que altera os arts. 14, 27, 53,
102  e  105  da  Constituição  Federal,  para  dispor  sobre  as  prerrogativas  parlamentares  e  dá  outras
providências. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 7

MOÇÃO N  º   29/2021   - DANIEL LEMOS

APOIO ao Projeto de Lei nº 651/2019,  de autoria do Deputado Cezar  (PSDB),  que institui  e estabelece
políticas públicas para implantação de Programa Estadual de incentivo a contratação de jovens tutelados no
mercado de trabalho. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 8

MOÇÃO N  º   30/2021   - ENIVALDO RAMOS DE FREITAS

APOIO ao Projeto de Lei nº 5.248/2020, de autoria do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que assegura o
direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com norma culta e veda o uso de
linguagem neutra e/ou não binária em documentos, editais de concursos, materiais didáticos, entre outros,
de instituições de ensino público ou privadas e de entes federados. (quorum: maioria simples; incluída por
força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   31/2021   - FAOUAZ TAHA

APOIO ao Projeto de Lei 3.657/2020, do Senador Paulo Paim (PT/RS),  que concede aos aposentados e
pensionistas do INSS o 14.° salário emergencial durante a pandemia. (quorum: maioria simples; incluída por
força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   32/2021   - JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR

APELO ao Governador do Estado de São Paulo pela sanção do PL n.º 88/ 2021, de autoria do Sr. Deputado
Estadual Carlão Pignatari (PSDB) que altera o inciso XV do artigo 31 da Lei n.º 15.266, de 26 de dezembro
de 2013, que dispõe sobre o tratamento tributário relativo às taxas no âmbito do Poder Executivo Estadual,
para fins de conceder  isenção do pagamento  da taxa de revistoria  semestral  de veículos de transporte
escolar, especificamente para o primeiro semestre de 2021. (quorum: maioria simples; incluída por força do
RI, art. 152 “caput”)

Em 08 de abril de 2021.

FAOUAZ TAHA
Presidente
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