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PL 258/2020 Vereador Ney Lopes 
Jr. - PSD - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias 
que comercializem veículos novos, instaladas no 
município de Natal, afi xarem em local visível, a lista 
de doenças, defi ciências e necessidades especiais 
que permitam a compra de veículos com descontos 
decorrentes da isenção de impostos.

"1. Projeto recebido pela Comissão 
de Finanças - em 23/09/2020.
2. Designado ao relator Raniere 
Barbosa - em 23/09/2020.
3. Projeto aprovado na Comissão de 
Finanças. - Em 27/11/2020.
4. Projeto encaminhado a Comissão 
de Saúde. - Em 01/12/2020"

CFOF

PL 88/2020 Vereador Preto 
Aquino - PEN - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prédios residenciais 
e comerciais disponibilizarem cadeiras de rodas para 
seus moradores e/ou visitantes no âmbito do Município 
de Natal/RN.

1. Projeto recebido na Comissão de 
Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Defi ciência. Em 25/11/2020.

CDDPDMR

PL 380/2020 Vereador Preto 
Aquino - PEN - RN

Dispõe sobre descarte de máscaras, luvas, protetor 
facial (viseira), capas e outros materiais usados na 
proteção contra o Covid-19 e da outras providencias.

1. Recebido pela Comissão de 
Justiça. - Aguardando indicação de 
relator. - Em 30/11/2020.

CLJR

PL 239/2020 Vereador Robson 
Carvalho - PMB 
- RN

Dispõe sobre a publicidade e a transparência das 
informações relativas a entidades privadas sem fi ns 
lucrativos, que recebem recursos públicos do município 
de Natal para realização de ações de interesse público, 
e dá outras providências.

"1. Projeto recebido na comissão de 
Justiça;
2. Aguardando designar Relatoria - 
em 23/07/2020
3. Designado relatoria Ver. Kleber 
Fernandes - em 05/08/2020.
4. Parecer aprovado na Comissão de 
Justiça. Em 30/11/2020."

CLJR

Dispõe sobre a publicidade e a transparência das 
informações relativas a entidades privadas sem fi ns 
lucrativos, que recebem recursos públicos do município 
de Natal para realização de ações de interesse público, 
e dá outras providências.

"1. Projeto Recebido na Comissão de 
Finanças. Em 02/12/2020.
2. Aguardando designação de 
Relatoria. Em 02/12/2020."

CFOF

PL 185/2020 Vereador Kleber 
Fernandes - PDT 
- RN

Institui a Política Municipal de Sanitização em 
Natal, para conter a transmissão de doenças 
infectocontagiosas.

"1. Projeto recebido na Comissão 
de Finanças; aguardando designar 
relatoria - em 13.08.2020
2 . Designado relator Ver. Preto 
Aquino - em 26/08/2020.
3. Parecer aprovado à unanimidade. 
Em 25/11/2020."

CFOF

Institui a Política Municipal de Sanitização em 
Natal, para conter a transmissão de doenças 
infectocontagiosas.

1. Projeto recebido na Comissão de 
Saúde. Em 02/12/2020.

CSASDC

PL 365/2020 Vereadora Divaneide 
Lula Basílio - PT 
- RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afi xação de 
cartaz em órgãos públicos e privados, informando 
que racismo, injúria racial e discriminação racial são 
condutas tipifi cadas como crime, podendo ser punidas, 
na forma da lei.

1. Recebido na Comissão de Justiça. 
- Aguardando indicação de relator. - 
Em 19/11/2020.

CLJR

PL 171/2020  Dickson Nasser 
Junior - PSDB - RN

Autoriza o Executivo a antecipar feriados municipais, 
durante o atual estado de calamidade pública em 
decorrência do Coronavírus.

"1. Projeto recebido na comissão de 
Planejamento urbano - aguardando 
designar relatoria;
2. Aguardando parecer do Relator 
(Raniere Barbosa) na comissão de 
planejamento - em 30.07.2020.
3. Parecer Oral aprovado na Reunião 
da Comissão de Planejamento. Em 
02/12/2020."

CPUMATHLPAM

PL 370/2020 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Dispõe sobre a concessão de benefício de auxílio 
aluguel às mulheres vítimas de violência domésticas e 
familiar no Município de Natal e dá outras providências.

1. Recebido pela Comissão de 
Justiça. - Aguardando indicação de 
relator. - Em 19/11/2020.

CLJR



PL 216/2020 Vereador Ney Lopes 
Jr. - PSD - RN

Cria a Política Municipal de Incentivo ao Comércio 
Presencial e Virtual, na cidade de Natal e dá outras 
providências.

"1. Projeto recebido na comissão 
de Finanças - Aguardando designar 
Relatoria - em 12.08.2020. 
2. Designado relator o Ver. Fernando 
Lucena em 16/08/2020. 
3. Parecer Aprovado na Comissão. 
Em 25/11/2020."

CFOF

Cria a Política Municipal de Incentivo ao Comércio 
Presencial e Virtual, na cidade de Natal e dá outras 
providências.

1. Projeto recebido na Comissão de 
Planejamento. Em 02/12/2020.

CPUMATH

PL 358/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Dispõe sobre a Obrigatoriedade de cartazes em 
açougues e comércios do ramo, informando 
a procedência dos produtos que estão sendo 
comercializados.

"1. Recebido pela Comissão de 
Justiça. - Aguardando indicação de 
relator. - Em 10/11/2020. 
2. Designado relator Ver. Preto 
Aquino. - Em 30/11/2020."

CLJR

PL 328/2019 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Dispõe sobre a disponibilização de profissionais 
capacitados para acompanhar/auxiliar pessoas com 
deficiência visual, sempre que solicitado, durante 
o trânsito destas em supermercados, padarias ou 
estabelecimentos comerciais e similares no Município 
de Natal.

"1. Projeto recebido pela Comissão 
de Saúde - em 22/09/2020 
2. Designado relator Ver. Preto 
Aquino - em 22/09/2020. 
3. Parecer aprovado. - Em 
30/11/2020. 
4. Projeto encaminhado a Comissão 
de Defesa do Consumidor. - 
Aguardando indicação de relator 
-  Em 30/11/2020"

CSASDC

PL 398/2020 Vereadora Ana 
Paula Araujo - 
PSDC - RN

Estabelecem ações para dispor sobre a Política 
Ambiental Municipal de energias limpas, renováveis, 
não poluentes e sustentáveis no Município de Natal, e 
dá outras providências.

1. Recebido na Comissão de Justiça. 
- Aguardando indicação de relator. - 
Em 02/12/2020.

CLJR

PL 371/2020 Vereador Fulvio 
Saulo - SD - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais, hotéis, motéis, casa noturnas e similares a 
anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados 
contra crianças e adolescentes e suas penas, e dá 
outras providências.

1. Recebido na Comissão de Justiça. 
- Aguardando indicação de relator. - 
Em 24/11/2020.

CLJR

PL 257/2020 Vereador Ney Lopes 
Jr. - PSD - RN

Dispões sobre a aplicação de sanções aos 
estabelecimentos comerciais do município de Natal, 
em consequência da majoração abusiva de preços de 
produtos essenciais à saúde e utilizados no combate ao 
Coronavírus (COVID 19).

"1. Recebido pela Comissão de 
Finanças - em 23/09/2020. 
2. Designado relator Ver. Fernando 
Lucena - em 23/09/2020. 
3. Projeto aprovado. - Em 
25/11/2020."

CFOF

Dispões sobre a aplicação de sanções aos 
estabelecimentos comerciais do município de Natal, 
em consequência da majoração abusiva de preços de 
produtos essenciais à saúde e utilizados no combate ao 
Coronavírus (COVID 19).

"1. Projeto recebido pela Comissão 
de Saúde - Em 25/11/2020. 
2. Designado relator Ver. Preto 
Aquino. - Em 30/11/2020."

CSASDC

PL 349/2020 Vereador Robson 
Carvalho - PMB 
- RN

Dispõe sobre o Programa de Fomento de Startups do 
Município de Natal e dá outras providências.

"1. Recebido pela Comissão de 
Justiça. - Aguardando indicação de 
relator. - Em 03/11/2020. 
2. Designado relator Ver. Luiz Almir. 
Em 30/11/2020."

CLJR

PL 227/2020 Vereador Felipe 
Alves - PMDB - RN

Assegura à pessoa com deficiência o direito a 
acompanhante ou atendente pessoal para ingresso em 
estabelecimentos comerciais no âmbito do Município 
de Natal, e dá outras providências

"1. Projeto recebido na Comissão de  
Finanças - aguardando designação 
de relatoria. Em 12/08/2020 
2.Designado Relator Ver. Preto 
Aquino - em 26/08/2020. 
3. Parecer Aprovado. Em 
25/11/2020."

CFOF

Assegura à pessoa com deficiência o direito a 
acompanhante ou atendente pessoal para ingresso em 
estabelecimentos comerciais no âmbito do Município 
de Natal, e dá outras providências

"1. Projeto recebido na Comissão de 
Saúde. Em 30/11/2020. 
2. Designado relator o Ver. Preto 
Aquino. Em 30/11/2020."

CSASDC

PL 272/2020    Dickson Nasser 
Junior - PSDB - RN

Dispõe sobre a aferição de temperatura corporal dos 
consumidores para permitir ou impedir o ingresso 
destes nos estabelecimentos comerciais no âmbito do 
município de Natal e dá outras providências.

"1. Projeto recebido na Comissão de 
Saúde. Em 30/11/2020. 
2. Designado relator o Ver. Preto 
Aquino. Em 30/11/2020."

CFOF

Dispõe sobre a aferição de temperatura corporal dos 
consumidores para permitir ou impedir o ingresso 
destes nos estabelecimentos comerciais no âmbito do 
município de Natal e dá outras providências.

"1. Projeto recebido na Comissão de 
Saúde. - Em 25/11/2020. 
2. Designado relator Ver. Preto 
Aquino. - Em 30/11/2020."

CSASDC

PL 4/2019 Vereador Robson 
Carvalho - PMB 
- RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de aviso informativo 
sobre sinalização tátil no piso nos termos que 
especifica, no âmbito do Município do Natal e dá outras 
providências

"1. Projeto recebido na comissão de 
Finanças; aguardando designação de 
Relatoria. Em 26/08/2020. 
2. Relator designado, Ver. Preto 
Aquino - Aguardando parecer - em 
28.08.2020. 
3. Parecer favorável aprovado 
na Comissão de finanças. Em 
25/11/2020."

CFOF



PL 369/2020 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Dispõe sobre a contratação de adolescente aprendiz, 
pelas empresas vencedoras de licitação pública no 
Município de Natal, e dá outras providências.

1. Recebido pela Comissão de 
Justiça. - Aguardando indicação de 
relator. - Em 19/11/2020.

CLJR

PL 368/2020 Vereador Fulvio 
Saulo - SD - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserir, nas obras 
localizadas no Município de Natal/RN, informações 
sobre arborização e replantio de árvores.

"1. Recebido pela Comissão de 
Justiça. - Aguardando indicação de 
relator. - Em 19/11/2020. 
2. Designado relator o Ver. Kleber 
Fernandes. Em 01/12/2020."

CLJR

PL 392/2020  Dickson Nasser 
Junior - PSDB - RN

Dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento 
ou da licença de estabelecimentos comerciais ou 
empresas que forem flagradas comercializando, 
adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou 
revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou 
tipos ilícitos penais e dá outras providências.

1. Recebido na Comissão de Justiça. 
- Aguardando indicação de relator. - 
Em 02/12/2020.

CLJR

PL 357/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Inclui o dia do empreendedor no calendário oficial de 
eventos do município, nos termos que especifica.

"1. Recebido pela Comissão de 
Justiça. - Aguardando indicação de 
relator. - Em 09/11/2020. 
2. Designado como Relator o Ver. 
Sueldo Medeiros. Em 30/11/2020."

CLJR

PL 247/2019 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Dispõe sobre a regulamentação da instalação de vasos 
sanitários para deficientes no município de Natal e dá 
outras providências.

"1. Projeto Recebido na Comissão. 
Em 26/11/2020. 
2. Aguardando Designação de 
Relatoria. Em 26/11/2020."

CDDPDMR

PL 359/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de repouso e 
outras instituições privadas destinadas à permanência 
de idosos instalarem em suas dependências internas e 
áreas comuns, sistema de monitoramento por câmeras 
de vídeo e dá outras providências.

"1. Recebido pela Comissão de 
Justiça. - Aguardando indicação de 
relator. - Em 10/11/2020. 
2. Designada como Relatora a Ver. 
Ana Paula. Em 01/12/2020."

CLJR
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