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FERRAÇO, TORINO MARQUES, VANDINHO LEITE, ADILSON ESPÍNDULA, 

ALEXANDRE XAMBINHO, BRUNO LAMAS, CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

CARLOS VON, CEL. ALEXANDRE QUINTINO, DARY PAGUNG, DEL. 

DANILO BAHIENSE, DEL. LORENZO PAZOLINI, DR. HÉRCULES, DR. 

EMÍLIO MAMERI, DR. RAFAEL FAVATTO, ENIVALDO DOS ANJOS, ERICK 

MUSSO, EUCLÉRIO SAMPAIO, GANDINI, HUDSON LEAL, IRINY LOPES, 

JANETE DE SÁ. 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 707/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que dispõe sobre os serviços comerciais de tosa e banho em cães e gatos, 

no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 09/09/2019. 

 

2. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 715/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que proíbe a exigência de contas de prestação de serviços e outros para a 

comprovação de endereço residencial. Publicado no DPL do dia 09/09/2019. 

 

3. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 719/2019, do Deputado Marcos 

Garcia, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cafeicultura em promover 

a sustentabilidade da cadeia produtiva do café, com vistas à geração de renda, 

empregos e divisas para o Estado. Publicado no DPL do dia 11/09/2019. 

 

4. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 731/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que acrescenta o art. 1º-A e incisos a Lei nº 10.326 de 2015, que dispõe 

sobre a proibição de cobrança da taxa de visita técnica ao consumidor para elaboração 

de orçamento no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 16/09/2019. 
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5. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 732/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que dispõe sobre a criação do sistema de coleta, reaproveitamento e 

destinação de resíduos provenientes de vegetais, frutas e legumes manipulados em 

supermercados, hortifrútis, quitandas e feiras no âmbito do Estado. Publicado no DPL 

do dia 16/09/2019. 

 

6. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 867/2019, do Deputado Dary 

Pagung, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de lentes de aumento 

(lupas) para facilitar a visualização de preços e rótulos dos produtos pelos mercados, 

supermercados e hipermercados. Publicado no DPL do dia 22/10/2019. 

 

7. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 868/2019, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a alienação onerosa de armas de fogo aos agentes 

públicos ativos e inativos, sob o regime de acautelamento, utilizadas em serviço, e de 

armas de fogo descarregadas. Publicado no DPL do dia 22/10/2019. 

 

8. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 881/2019, do Deputado 

Gandini, que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho nas consultas pediátricas 

em crianças a partir de três anos de idade, atendidas pela rede pública e privada de 

saúde, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 25/10/2019. 

 

9. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 884/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos semáforos receberem sensores, no 

âmbito do Estado, que aumentem em 50% (cinquenta por cento) o tempo de travessia 

para os idosos e pessoas com deficiência, acionados pela aproximação de seu cartão de 

gratuidade dos transportes públicos. Publicado no DPL do dia 25/10/2019. 

 

10. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 897/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que proíbe o aumento nos preços dos produtos para a realização de 

filetagem, trituração e limpeza de carne e outros, em açougues e estabelecimentos 

congêneres. Publicado no DPL do dia 30/10/2019. 

 

11. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 899/2019, do Deputado Renzo 

Vasconcelos, que declara o Município de São Roque do Canaã Capital da Goiaba no 

Estado. Publicado no DPL do dia 05/11/2019. 

 

12. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 903/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a instituição do Programa de Incentivo à 

Renegociação de Dívidas e Combate ao Superendividamento no âmbito do Estado, e 

dá outras providências. Publicado no DPL do dia 05/11/2019. 
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13. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 914/2019, do Deputado 

Vandinho Leite, que acrescenta dispositivo à Lei 10.976 de 14 de janeiro de 2019, que 

consolida a legislação em vigor referente à declaração de utilidade pública no âmbito 

do Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 07/11/2019. 

 

14. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 957/2019, da Deputada Janete 

de Sá, que determina que os consumidores de Planos de Saúde não precisam de 

autorização prévia como condição para a realização de atendimento de saúde no 

Estado. Publicado no DPL do dia 22/11/2019. 

 

15. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1006/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a destinação e acomodação apropriada de animais 

domésticos nos processos de reintegração de posse e de demolição de imóveis, no 

âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 16/12/2019. 

 

16. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1008/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que ficam proibidos os valores decorrentes da lavratura do termo 

de ocorrência de irregularidade (TOI) na mesma conta, fatura ou boleto bancários e 

congêneres, no qual se remunere o serviço de luz, água, gás e similares, no âmbito do 

Estado. Publicado no DPL do dia 16/12/2019. 

 

17. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1012/2019, do Deputado Eng.º 

José Esmeraldo, que obriga os hospitais, clínicas, prontos-socorros e demais 

estabelecimentos de saúde, de natureza pública ou privada, a divulgarem nos 

respectivos sítios eletrônicos as fotografias e demais dados disponíveis de pacientes 

internados e não identificados no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

16/12/2019. 

 

18. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1016/2019, do Deputado 

Vandinho Leite e outros, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 8.777 de 18 de 

dezembro de 2017, que disciplina atividades que ofertam acesso a rede mundial de 

computadores por pessoas jurídicas de direito privado de forma onerosa e/ou gratuita 

no âmbito do Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 18/12/2019. 

 

19. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1017/2019, do Deputado Dr. 

Rafael Fvatto, que disciplina a obrigatoriedade do gerenciamento adequado de resíduos 

sólidos gerados em eventos públicos, privados ou público-privados no Estado. 

Publicado no DPL do dia 18/12/2019. 

 

20. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1022/2019, do Deputado Carlos 

Von, que estabelece o rol de direitos aos usuários do serviço de administração das 

rodovias estaduais, e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 18/12/2019. 
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21. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1025/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que estabelece que os aplicativos disponibilizados nas plataformas 

digitais sejam proibidos de efetuar a cobrança imediata sem o consentimento do 

consumidor após o tempo de teste gratuito, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do 

dia 20/12/2019. 

 

22. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1030/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável da Pesca no Estado, objetivando promover o desenvolvimento sustentável 

da atividade pesqueira como forma de promoção de programas de inclusão social, de 

qualidade de vida das comunidades pesqueiras, de geração de trabalho e renda e de 

conservação da biodiversidade aquática para o usufruto desta e das gerações futuras. 

Publicado no DPL do dia 20/12/2019. 

 

23. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1031/2019, do Deputado Dr. 

Hércules, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grandes centros comerciais e áreas de 

elevada aglomeração de pessoas, disponibilizarem área para atendimento de primeiros 

socorros aos seus frequentadores e atendimento de remoção médica, nos temos que 

especifica. Publicado no DPL do dia 06/01/2020. 

 

24. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 49/2020, do Deputado 

Vandinho Leite, que veda a concessão de título de utilidade pública estadual a 

entidades condenadas, com sentença transitada em julgado, por prática de trabalho 

infantil. Publicado no DPL do dia 11/02/2020. 

 

25. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 95/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, que proíbe as empresas aéreas de realizar a cobrança ao consumidor das 

bagagens de mão, regulamentadas pela Resolução nº 400 da ANAC. Publicado no DPL 

do dia 14/02/2020. 

 

26. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 99/2020, do Deputado 

Alexandre Xambinho, que acrescenta o inciso XVI ao artigo 4º da Lei nº 7.000, de 27 

de dezembro de 2001, que dispõe sobre ICMS gerado pela venda de produtos no varejo 

e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 19/02/2020. 

 

27. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 102/2020, do Deputado 

Alexandre Xambinho, que estabelece reserva de vagas de estágio para alunos oriundos 

da rede pública estadual de ensino. Publicado no DPL do dia 19/02/2020. 

 

28. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 157/2020, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a gratuidade de fornecimento de água potável 

em lanchonetes, bares e restaurantes. Publicado no DPL do dia 17/03/2020. 
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29. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 158/2020, do Deputado Luciano 

Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de Placas em Braille com 

informações das linhas e seu roteiro de viagem nos terminais rodoviários do Estado. 

Publicado no DPL do dia 17/03/2020. 

 

30. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 187/2020, do Deputado 

Vandinho Leite, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante crises causadas por 

pandemias, epidemias e outras a fins no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

18/05/2020. 

 

31. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 278/2020, do Deputado Bruno 

Lamas, que autoriza o Estado a conceder o manejo sustentável de serviços ou o uso de 

áreas públicas inseridas na Área de Preservação Ambiental Estadual Mestre Álvaro e 

dá providências correlatas. Publicado no DPL do dia 18/05/2020. 

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

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: (PL) - Dep. Xambinho; BLOCO PARLAMENTAR: 

(PTB - PROS - PV - PSD - PODEMOS - PP) - Dep. Marcelo Santos; (DEM) - Dep. 

Theodorico Ferraço; (CIDADANIA) - Dep. Gandini; (PSB) Dep. Bruno Lamas; (MDB) - 

Dep. Doutor Hércules; (PMN) - Dep. Janete de Sá: (LIDER DO GOVERNO) - O vice-

líder, Dep. Dary Pagung, representa a liderança; (PSDB) - Dep. Pr. Marcos Mansur; 

(AVANTE) - Dep. Carlos Von; (PATRIOTA) - Dep. Dr. Rafael Favatto; (PSL); 

(REPUBLICANOS) - Dep. Hudson Leal; (PT) - Dep. Iriny Lopes. 

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

 

ORADORES INSCRITOS: SERGIO MAJESKI - THEODORICO FERRAÇO - 

TORINO MARQUES - VANDINHO LEITE - ADILSON ESPÍNDULA - ALEXANDRE 

XAMBINHO - BRUNO LAMAS - CAPITÃO ASSUMÇÃO - CARLOS VON - 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - DARY PAGUNG - DEL. DANILO 

BAHIENSE - DEL. LORENZO PAZOLINI - DR. HÉRCULES - DR. EMÍLIO MAMERI 

- DR. RAFAEL FAVATTO, ENIVALDO DOS ANJOS - ERICK MUSSO - EUCLÉRIO 

SAMPAIO - GANDINI - HUDSON LEAL - IRINY LOPES - JANETE DE SÁ - JOSÉ 

ESMERALDO, LUCIANO MACHADO - MARCELO SANTOS - MARCOS GARCIA - 

PR. MARCOS MANSUR - RAQUEL LESSA - RENZO VASCONCELOS. 
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