
27  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 21 DE SETEMBRO DE 2021  

(Pauta)

Item nº 1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N  º   1.083/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera o Código Tributário, para modificar anexo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
relativo a atividades da aviação civil e comercial. (DF 34; PJ 302; CJR; CFO; quorum: maioria absoluta)

Item nº 2

PROJETO DE LEI N  º   13.431/2021   - MADSON HENRIQUE

Altera a Lei 4.522/1995, que prevê disponibilização de cadeiras de rodas nos locais que especifica,  para
incluir  aqueles  onde há realização de velórios  e sepultamentos.  (PJ  220;  CJR;  CDCIS;  CIMU;  quorum:
maioria simples)

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13435/2021   - DANIEL LEMOS

Institui o Programa “Emprego – Recomeço Cidadão”, destinado às pessoas em tratamento de dependência
química. (PJ 224; CJR; CDCIS; quorum: maioria simples)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.460/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera a Lei 4.942/1996,  para dispor sobre a não aplicação de imunidade de corte  de árvores em casos
específicos. (PJ 253; CJR; COPUMA; quorum: maioria simples) 

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   13.476/2021   - ROBERTO CONDE ANDRADE

Institui a Campanha “SUCATA LEGAL”, de conscientização sobre boas práticas no comércio de sucatas e
materiais metálicos em ferros-velhos e estabelecimentos similares. (PJ 268; CJR; CIMU; quorum: maioria
simples) 

Item nº 6

PROJETO DE LEI N  º   13.488/2021   - FAOUAZ TAHA

Altera a Lei 5.174/1998, que instituiu a Semana e o Dia Municipal dos Idosos, para prever novas datas para
celebração. (PJ 282; CJR; quorum: maioria simples)

Item nº 7

MOÇÃO N  º   157/2021   - ANTONIO CARLOS ALBINO

APOIO ao Projeto de Lei n.º  1.663/2019,  do Deputado Federal  Lincoln Portela (PL/MG),  que fixa o piso
salarial dos Guardas Municipais e dá competência à União para prestar assistência financeira complementar
aos  estados,  ao Distrito  Federal  e  aos  municípios para cumprimento  do piso salarial  previsto.  (quorum:
maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 8

MOÇÃO N  º   158/2021   - DANIEL LEMOS

APOIO ao Projeto de Lei n.° 500/2021, do Deputado Estadual Tenente Coimbra (PSL), que torna obrigatório
o uso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS nas propagandas institucionais realizadas pelo Governo do
Estado. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   159/2021   - CÍCERO CAMARGO DA SILVA

APOIO ao Projeto de Lei n.° 6396/2019, do Senador Carlos Viana (PSD/MG), que altera a Lei n.º 10.741, de
1.º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para elevar o número e o percentual de assentos reservados às
pessoas idosas no transporte coletivo público urbano e semiurbano e no transporte coletivo interestadual.
(quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   160/2021   - ROBERTO CONDE ANDRADE

APOIO ao Projeto  de Lei n.º  584/2021,  do Deputado Estadual  Gil  Diniz (SEM PARTIDO),  que tipifica a
depredação a monumentos  históricos e culturais  como infração administrativa com imposição de multa.
(quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   161/2021   - QUÉZIA DE LUCCA

APOIO  ao Projeto  de Lei  n.º  6.551/2019,  substitutivo  da  Câmara  dos  Deputados  ao  Projeto  de  Lei  do
Senado n.º 403/2016, de iniciativa do Senador Romário (PL/ RJ), que altera as Leis n.°s 10.048/ 2000 e
10.098/2000, para assegurar atendimento prioritário a pessoa com neoplasias malignas, bem como reserva
de assento em transporte coletivo e de vaga em estacionamento público,  nas condições que especifica.
(quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 16 de setembro de 2021

FAOUAZ TAHA
Presidente
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