
18  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 29 DE JUNHO DE 2021  

(Pauta)

Item nº 1

VETO N  º   5/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL ao PROJETO  DE LEI  nº.  12.592,  do  Vereador  ANTONIO  CARLOS ALBINO,  que prevê
sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica nos novos próprios públicos e na rede de iluminação
pública. (CJ 154; CJR; quorum de rejeição: maioria absoluta; vencimento: 03/08/2021) 

Item nº 2

PROJETO DE LEI N  º   13.376/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

Reabre  prazo  da  Lei  9.469/20,  para  doação,  à  Fundação  Municipal  de  Ação  Social-FUMAS,  de  áreas
públicas situadas no Loteamento Parque São Luiz (Bairro Jundiaí-Mirim), para fim habitacional. (DF 20; CJ
158; CJR; quorum: maioria absoluta)

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.291/2021   - PAULO SERGIO MARTINS

Altera  a  Lei  8.584/2016,  que  disciplina  a  publicidade  ao  ar  livre,  para  prever  que  os  impressos  de
propaganda  distribuídos  em locais  públicos  sejam  confeccionados  em material  reciclável.  (CJ  07;  CJR;
COPUMA; quorum: maioria simples)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.372/2021   - MADSON HENRIQUE

Prevê afixação, nos locais que especifica, de cartazes ou faixas com orientações aos pacientes que serão
imunizados contra a Covid-19 para atendimento em caso de efeitos adversos; e dá providência correlata.
(CJ 155; CJR; COSAP; quorum: maioria simples)

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   13.375/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

Institui o Programa Municipal para Destinação Adequada de Resíduos Triturados de Poda de Galhos. (DF
19; CJ 159; CJR; CFO; COPUMA; quorum: maioria simples)

Item nº 6

MOÇÃO N  º   100/2021   - QUÉZIA DE LUCCA

APOIO  ao  Projeto  de  Lei  741-A/2021,  de  autoria  de  diversas  deputadas,  que  define  o  programa  de
cooperação Sinal Vermelho contra  a Violência Doméstica como uma das medidas  de enfrentamento  da
violência doméstica e familiar contra a mulher e cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher.
(quorum: maioria simples; incluída por força do Reqtº. Verbal - vide pauta SO de 22/06/2021; 1AD) 

Item nº 7

MOÇÃO N  º   101/2021   - ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR

APOIO à PEC 135/2019, de autoria da Deputada Bia kicis (PSL-DF), que dispõe sobre a votação e apuração
de eleições, plebiscitos e referendos, tornando obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo
eleitor, depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria. (quorum: maioria simples; incluída por
força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 8

MOÇÃO N  º   103/2021   - MADSON HENRIQUE

APELO ao Governo do Estado pela inclusão dos bancários nos grupos prioritários para imunização contra a
COVID-19. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   104/2021   – QUÉZIA DE LUCCA

APOIO  ao  “Prêmio  Adoção  Tardia  –  Gesto  Redobrado  de  Cidadania”  instituído  pelo  Senado  Federal.
(quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 24 de junho de 2021

FAOUAZ TAHA
Presidente
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