
23  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 24 DE AGOSTO DE 2021  

(Pauta)

Item nº 1

PROJETO DE LEI N  º   13.373/2021   - ANTONIO CARLOS ALBINO

Institui  o  Programa  MENTE  SAUDÁVEL  de  promoção  da  saúde  mental  e  atenção  aos  problemas
psicológicos decorrentes da pandemia da Covid-19. (CJ 156; CJR; COSAP; quorum: maioria simples) 

Item nº 2

PROJETO DE LEI N  º   13.379/2021   - LEANDRO PALMARINI

Institui a Campanha de Conscientização sobre a Panfletagem. (CJ 161; CJR; COPUMA; quorum: maioria
simples) 

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.382/2021   - JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR

Institui  a  Campanha de  Conscientização sobre  a Doação de Cordão Umbilical.  (CJ  164;  CJR;  COSAP;
quorum: maioria simples)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.409/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera a Lei 5.308/1999, que prevê que a DAE S/A - Água e Esgoto sucederá a autarquia Departamento de
Águas e Esgoto-DAE nos direitos e obrigações desta, para explicitar obrigações da sociedade de economia
mista  referentes  às indenizações,  restituições e condenações,  de natureza  administrativa  ou judicial,  de
servidores do Quadro Especial. (DF 23; CJ 201; CJR; COSAP; quorum: maioria simples)

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   13.411/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera  a  Lei  8.507/2015,  que  cria  a  CONTRIBUIÇÃO  VOLUNTÁRIA  DA  CULTURA  para  incentivo  de
atividades culturais e artísticas, para incluir artistas individuais e grupos artísticos como beneficiários. (DF
25; CJ 199; CJR; CECLAT; quorum: maioria simples) 

Item nº 6

PROJETO DE LEI N  º   13.421/2021   - ANTONIO CARLOS ALBINO, ENIVALDO RAMOS DE
FREITAS, FAOUAZ TAHA

Veda comercialização e uso de linhas de pipas cortantes. (CJ 212; CJR; COSAP; quorum: maioria simples)

Item nº 7

MOÇÃO N  º   126/2021   - CÍCERO CAMARGO DA SILVA

APOIO ao Projeto de Lei nº 2231/19, de autoria do Deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), que dispõe sobre
a obrigatoriedade de remoção de locais públicos de dispositivos inservíveis por parte das concessionárias,
permissionárias  e  autorizadas  dos  serviços  de  telecomunicações  e  de  distribuição  de  energia  elétrica.
(quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 8

MOÇÃO N  º   127/2021   - ANTONIO CARLOS ALBINO

APOIO ao Projeto de Lei Complementar nº 214/2016, de autoria do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre
aposentadoria especial dos guardas municipais e dos agentes das autoridades de trânsito segurados do
regime geral de previdência social. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   128/2021   - DANIEL LEMOS

APOIO ao Projeto de Lei nº 2.119/21, do Deputado Federal Fred Costa (Patriota/MG) que estabelece penas
para crimes de comercialização de atestados médicos relacionados à COVID-19. (quorum: maioria simples;
incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   129/2021   - QUÉZIA DE LUCCA

APOIO ao Projeto de Lei 1.305/2021, de autoria do Deputado Flávio Nogueira (PDT-PI), que determina que
o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) destinará pensão individual e mensal no valor de um salário
mínimo a crianças e adolescentes que tenham ficado órfãos de pai e mãe em razão da Covid-19. (quorum:
maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 19 de agosto de 2021

FAOUAZ TAHA
Presidente
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