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1. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 262/2018, do 

Deputado Marcelo Santos, que proíbe a cobrança de produtos e serviços de terceiros 

por meio de faturas referentes aos serviços públicos essenciais fornecidos mediante 

concessão: energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário e gás natural 

canalizado. Publicado no DPL do dia 26/10/2018. Na Comissão de Justiça o 

Deputado Gildevan Fernandes se prevaleceu do prazo regimental de (03) sessões para 

relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 20/11/18. (Prazo até o dia 27/11/18). 

(Existe emenda anexada ao Projeto, de autoria do Deputado Sergio Majeski, para 

ser analisada pelas comissões parlamentares). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 

DEFESA DO CONSUMIDOR, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE 

FINANÇAS). 

2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 146/2017, do 

Deputado Esmael de Almeida, que dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis 

terem ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas 

educacionais, em consonância com o parágrafo único do art. 53 da Lei nº. 8.069, de 

13 de julho de 1990. Publicado no DPL do dia 08/05/2017. Pareceres orais, em 

conjunto, da Comissão de Justica, pela constitucionalidade, e das Comissões de  

Educação e de Finanças, ambas pela aprovação, com o acolhimento das emendas 

supressivas. Na Comissão de Cidadania o Deputado Nunes se prevaleceu do prazo 

regimental de (03) sessões para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 27/11/18. 

(Prazo até o dia 04/12/18).  (COMISSÃO DE CIDADANIA). 

3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 36/2017, da 

Mesa Diretora, que cria os projetos “Escolas na Ales" e “Universitários  no  

Parlamento", no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 08/08/2017. Pareceres n.
os

 489/2017, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com emenda 

modificativa; 01/2018, da Comissão de Cidadania, 01/2018, da Comissão de 

Educação e 42/2018, da Comissão de Finanças, todos pela aprovação, com emenda 

modificativa acolhida pela Comissão de Justiça. (MESA DIRETORA). 



 

 ORDEM DO DIA -116.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 18º LEGISLATURA – 28.11.2018. 

 

 

2 

4. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 257/2018, do Deputado 

Amaro Neto, que institui o serviço de moto táxi no Estado e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 24/10/2018. 

5. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 275/2018, oriudo da 

Mensagem Governamental nº 139/2018, que altera na Lei nº 8.246, de 03 de janeiro 

de 2006, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição estadual dos 

estabelecimentos que comercializarem produtos oriundos de cargas roubadas. 

Publicado no DPL do dia 30/10/2018. 

............................................................................................................................................. 
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