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COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS  (CONT=28)
PL 182/2020 Deputado Estadual 

Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Dispõe sobre a disponibilização de equipamentos 
adaptados para pessoas com defi ciência visual pelas 
empresas prestadoras de serviços relacionados à 
máquinas de cartão, no Estado do Rio Grande do 
Norte.

12/08/2020 00:00:00 - CECTDES - 1. Projeto recebido na 
comissão de Educação, Ciência e Tec., Des. Econômico e 
social; aguardando designar relatoria - em 12.08.2020

PL 422/2019 Deputada Estadual 
Isolda Dantas - PT 
- RN

Dispõe sobre a obrigação de fi xação das informações 
contidas em produtos e serviços em braille, em 
supermercados, padarias, restaurantes, farmácias, 
hotéis e outros estabelecimentos comerciais similares 
no Estado do Rio Grande do Norte e dá outras 
providências. 

“11/08/2020 00:00:00 - CECTDES - 1. Projeto recebido 
pela comissão de educação, ciências e tecnologia, 
desenvolvimento econômico e social;
2. Aguardando designar relatoria - em 03.07.2020
3. Distribuído ao Relator na Comissão de Educação, Ciência 
e Tec., Des. Econômico e Social; aguardando parecer - em 
11.08.2020”

PL 37/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

Proíbe a emissão de quaisquer com provantes em 
papéis termossensíveis no Estado do Rio Grande do 
Norte.

05/08/2020 00:00:00 - CECTDES - 1. Projeto recebido na 
comissão de Educação; aguardando designar Relatoria - em 
05.08.2020

PL 108/2020 Deputado Estadual 
Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
sistema de monitoramento coletivo de temperatura 
corporal nos estabelecimentos de grande circulação, 
no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, e dá 
outras providências.
“

“22/07/2020 00:00:00 - CCJR - 1. Projeto lido no plenário - 
Em  12.05.2020
2. parecer aprovado por unanimidade na Comissão de 
Justiça - Em 11/06/2020
3. Dispensadas as formalidades (PL  qualifi cado em Regime 
de Urgência ) incluso na Ordem do Dia - Em 22/06/2020
4. Aprovado na Reunião plenária - Em 23/06/2020
5. PL Encaminhado  através do ofício 338/2020 - GP, para 
o governo do Estado (aguardando sanção o veto).  Em 
30/06/2020
6. Virou Lei nº 10.756 de 22/07/2020 - DOE 23/07/2020 - em 
22.07.2020”

PL 171/2020 Deputado Estadual 
Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Dispõe sobre a regulamentação de crianças menores 
de 12 anos circularem desacompanhadas de um 
adulto em áreas comuns, bem como em prédios 
residenciais, no âmbito do Estado do Rio Grande do 
Norte.

“11/08/2020 00:00:00 - CECTDES - 1. Projeto recebido na 
comissão de educação, ciências e tec., des. econômico e 
social;
2. Distribuído ao relator, aguardando parecer - em 
11.08.2020”

PL 46/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de Iink 
do PROCON – RN, ou das redes sociais desse, nos 
casos que indica.
“

“12/08/2020 00:00:00 - CDCMAI - 1. Projeto recebido na 
comissão de Defesa do Consumidor; aguardando designar 
relatoria - em 20.07.2020
2. Parecer aprovado à unanimidade na CDCMAI - em 
04.08.2020
3. Encerrada a tramitação nas comissões permanentes - 
PROJETO APTO A IR PARA O PLENÁRIO - em 12.08.2020”

PL 221/2020 Deputada Estadual 
Cristiane Dantas - 
PC do B - RN

Dispõe sobre a implementação da “Campanha Sinal 
Vermelho para a Violência Doméstica” no âmbito do 
estado do Rio Grande do Norte.

19/08/2020 00:00:00 - CCJR - 1. Projeto recebido na 
comissão de Justiça; aguardando designar relatoria - em 
19.08.2020

PL 80/2020  Sandro Pimentel - 
PSOL - RN

Dispõe sobre a requisição administrativa das 
propriedades privadas que especifi ca para o 
acolhimento e proteção de mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, enquanto perdurar a 
situação de emergência em saúde pública decorrente 
do novo Coronavírus COVID-19.

“19/05/2020 00:00:00 - CCJR - 1. Projeto encaminhado à 
Comissão de Justiça – Aguardando designação de relatoria. 
Em  23/04/2020
2. Distribuído ao Relator - em 05.05.2020
3. Parecer pela inadmissibilidade aprovado por unanimidade 
- em 12.05.2020
4. Encerrada a tramitação nas comissões - PROJETO 
ARQUIVADO - Atualizado  em Agosto de 2020”

PL 128/2020 Deputado Estadual 
Albert Dickson 
Oftalmologista - RN

Determina a disponibilização gratuita de kits de 
medicamentos.

“04/08/2020 00:00:00 - CFF - 1. Projeto recebido na 
Comissão de Finanças - aguardando ser designada relatoria. 
Em 01/07/2020
2. Distribuído ao Relator, aguardando parecer - em 
01.07.2020
3. Solicitada diligência pelo Relator - 30/07/2020
4. Diligência encaminhada - em 04/08/2020”

PL 181/2020 Deputado Estadual 
Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Estabelece que nas tele aulas, vídeo aulas e aulas 
ao vivo via internet disponibilizadas na rede de 
ensino público e privado no Estado, promoverem 
a divulgação dos canais de denúncia de abuso e 
violência contra crianças e adolescentes e dá outras 
providências.

“11/08/2020 00:00:00 - CECTDES - 1. Projeto recebido na 
comissão de educação;
2. Distribuído ao Relator, aguardando parecer - em 
11.08.2020”

PL 15/2020  Sandro Pimentel - 
PSOL - RN

Institui os critérios para instalações e condições de 
funcionamento dos serviços médico-veterinários 
móveis e/ou itinerantes para pets no âmbito do Estado 
do Rio Grande do Norte e dá outras providências.

“03/08/2020 00:00:00 - CCJR - 1. Projeto lido em plenário  - 
Em 12/02/2020
2. Encaminhado à secretaria de Comissões -  Em  25/03/2
020                                             
3. Recebido na Secretaria de Comissões -  Em 27/04/2020          
4. Projeto recebido na comissão de Justiça; distribuído 
ao Relator, aguardando parecer - em 03.08.2020                                                                                                            
“

PL 02/2020 Deputado Estadual 
Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Institui o selo Empresa Amiga da Primeira infância no 
Estado do Rio Grande do Norte. 

“12/08/2020 00:00:00 - CASPT - 1. Projeto recebido na 
comissão de administração, serviços públicos e trabalho;
2. Aguardando designar relatoria - em 01.07.2020
3. Parecer aprovado à unanimidade - em 04.08.2020
4. Encaminhado a Procuradoria Legislativa - em 12.08.2020”
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