
47  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 29 DE MARÇO DE 2022  

(Pauta)

Item nº 1

VETO N  º   3/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL ao PROJETO DE LEI nº 13.522, dos Vereadores ANTONIO CARLOS ALBINO e DANIEL
LEMOS DIAS PEREIRA, que prevê coleta de resíduos de construção civil e equipamentos feitos de amianto
pela Prefeitura em casos de catástrofes naturais ou estado de calamidade pública. (PJ 486; CJR; quorum de
rejeição: maioria absoluta; vencimento: 16/04/2022)

Item nº 2

VETO N  º   4/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL ao PROJETO DE LEI nº. 13.391, do Vereador ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR, que
institui o Estatuto da Desburocratização. (PJ 485; CJR; quorum de rejeição: maioria absoluta; vencimento:
16/04/2022)

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.257/2020   - PAULO SERGIO MARTINS

Prevê notificação,  pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública,  sobre ocorrência ou
indícios  de  violência  nas  hipóteses  que  especifica.  (PJ  1.412;  CJR;  CDCIS;  quorum:  maioria  simples;
incluído por força do Requerimento Verbal, vide pauta SO de 08/03/2022; 1 AD)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.608/2021   - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

Institui  a “Semana Municipal  do Primeiro Emprego”  (semana do dia 24 de abril).  (PJ 414;  CJR; CDCIS;
quorum: maioria simples)

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   13.654/2022   - JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR

Exige, em estabelecimentos que utilizam sistema de senhas para atendimento ao público, aviso sonoro ou
vibratório para pessoas com deficiência visual ou auditiva. (PJ 462; CJR; CDCIS; quorum: maioria simples)

Item nº 6

PROJETOS DE LEI DE DENOMINAÇÃO

a) PROJETO DE LEI N  º   13.679/2022   - ANTONIO CARLOS ALBINO

Denomina  “Rua  DOMINGOS  PORCARI”  caminho  de  servidão  situado  na  Avenida  Francisco  Nobre,  no
loteamento Chácaras Saudosas e Encantadoras, no Bairro Medeiros. (CJR; quorum: maioria simples)

b) PROJETO DE LEI N  º   13.680/2022   - VAL FREITAS

Denomina “Avenida IRENE BUENO” a Estrada Municipal do loteamento Fazenda Santa Isabel, no Bairro
Caxambu. (CJR; quorum: maioria simples)
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Item nº 7

MOÇÃO N  º   251/2022   - ROBERTO CONDE ANDRADE

APOIO ao Projeto de Lei nº 41/2022,  de autoria do Deputado Estadual Mauro Bragato,  que assegura o
direito ao atendimento por tradutor ou intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS às pessoas com
deficiência  auditiva,  nas  unidades  do  Poupatempo.  (quorum:  maioria  simples;  incluída  por  força  do
Requerimento Verbal, vide pauta SO de 22/03/2022; 1 AD)

Item nº 8

MOÇÃO N  º   256/2022   - ROMILDO ANTONIO DA SILVA

APOIO ao Projeto de Lei nº 658/2020, de autoria do Deputado Helder Salomão (PT/ES), que dispõe sobre
Financiamento  Imobiliário  de  imóveis  urbanos  em  situação  de  emergência  sanitária.  (quorum:  maioria
simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   257/2022   - ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR

APOIO ao Projeto de Lei nº 409/2022,  de autoria do Poder  Executivo,  que aprova o Plano Nacional do
Desporto. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   258/2022   - DANIEL LEMOS

APOIO ao Projeto de Lei 87/2022, de autoria do deputado Jorge Caruso (MDB), que estabelece prazo de
validade indeterminado para laudo médico pericial que ateste deficiências físicas,  mentais,  intelectuais ou
sensoriais, de caráter irreversível ou incurável. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152
“caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   259/2022   - QUÉZIA DE LUCCA

APOIO ao Projeto  de Lei n.º  467/2022,  do Deputado Luizão Goulart  (REPUBLICANOS-PR),  que dispõe
sobre sistema de atendimento especial e prioritário em serviços públicos a órfãos crianças e adolescentes
filhos ou filhas de mulheres vítimas de crime de feminicídio, bem como de lesão corporal seguida quando se
tratar  de  crime  doloso  consumado  envolvendo  violência  doméstica  e  familiar  ou  menosprezo  ou
discriminação à condição de mulher. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 24 de março de 2022

FAOUAZ TAHA
Presidente
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