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PROPOSIÇÃO AUTOR  EMENTA    ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS  (CONT=3)
PL 186/2010  Poder Executivo Cria O " Programa Farmácia Da Gente", Conforme 

Mensagem Nº 54/2010
"27/06/2011 - CLJR - 1. Projeto aprovado em 1º Discussão 
em (21/06/2011);
2. Aprovado em 2º Discussão em (22/06/2011);
3. Projeto remetido à C. de Redação fi nal em 27/06/2011 
(atualizado em setembro de 2016 apresentando a mesma 
tramitação).
4. Aguardando veto ou sanção do prefeito - Atualização de 
15.03.2017 - segundo Sec. Legislativa
5. Projeto será Promulgado . "

PL 65/2018 Vereador Dinarte 
Torres - PMB - RN

Estabelece a obrigatoriedade das farmácias privadas  
localizadas no âmbito do Município de Natal em 
manter em suas dependências ou fora delas, postos 
de coleta para o devido descarte de medicamentos 
por parte dos munícipes e da outras providências. 

"30/07/2020 - CSASDC - 1. Projeto tramitando na 
Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, 
Transportes Habitação, Legislação Participativa e Assuntos 
Metropolitanos.
2. Aguardando designação de relatoria - em 03.03.2020
3. Apto ao Plenário - em 30.07.2020
"

PL 219/2018 Vereador Bispo 
Francisco De Assis 
- PSB - RN

Dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos, 
impróprios ao consumo ou não utilizados, e dá outras 
providencias. 

"30/07/2020 - CPUMATHLPAM - 1. Projeto recebido na 
comissão de Planejamento;
2. Aguardando designar relatoria - em 02.06.2020
3. Designado relatoria para Ver. Divaneide Basílio - 
Aguardando emissão de parecer - em 30.07.2020"

PL 277/2019 Vereador Bispo 
Francisco de Assis 
- RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de 
resíduos sólidos orgânicos no município de Natal/RN 
e dá outras providências.

"20/11/2019 - CFOF - 1. Projeto Remetido a Comissão de 
Finanças - Aguardando Relatoria - 06/11/19
2. Relatoria Designada - Dinarte Torres - Aguardando 
emissão de parecer do relator - 20/11/2019"

PL 55/2018 Vereador Robson 
Carvalho - PMB 
- RN

Dispõe sobre a proibição da comercialização de 
brindes e brinquedos em venda casada de alimentos, 
destinados ao público infantil pelos estabelecimentos 
comerciais sediados no município do Natal e dá 
outras providências. 

"20/02/2020 - PLEN - 1. encaminhado ao Plenário - 
Aprovado em primeira discussão - 10/09/2019 
2. encaminhado a Secretaria Legislativa - SECRLEG - 
Proposição retirada - 10/09/2019
3. Retorno ap Plenário - PLEN - Proposição retirada - 
09/10/2019
4. Proposição retirada pelo autor - 10/10/2019
5. Projeto apto para apreciação em Plenário - Aguardando 
pauta - atualização fevereiro de 2020."

PL 56/2020 Vereador Ney 
Lopes Jr. - PSD 
- RN

Institui o código municipal de defesa do consumidor e 
dá outras providências.

"18/05/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido pela comissão de 
Justiça
2. Aguardando designar relator - em 09.03.2020
3. Designado Relator, Ver. Kleber Fernandes na CLJR;
4. Encaminhado pelo relator a Procuradoria para emitir 
parecer - em 18.05.2020"

PL 62/2020 Vereador Dinarte 
Torres - PMB - RN

Assegura ao consumidor o direito de receber, 
gratuitamente, outro produto, no caso de oferta ou 
comercialização de produto com prazo de validade 
vencido, exposto nos estabelecimentos comerciais e 
determina providências conexas.

"12/03/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido pela comissão de 
justiça
2. Aguardando designar relatoria - em 11.03.2020
3. Designado Relator na comissão de Justiça - em 
12.03.2020"

PL 45/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Dispõe sobre a proibição dos Hipermercados, 
Supermercados e estabelecimentos similares no 
âmbito do município de Natal utilizar carrinhos de 
compras como bloqueadores de passagem nos 
caixas que não estejam em funcionamento, facilitando 
desta forma a evacuação do local em caso de 
emergência.

"06/03/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido pela comissão de 
Justiça
2. Aguardando designar relator - em 28.02.2020
3. Parecer contrário da Comissão de Justiça - APROVADO, 
Apto ao plenário;
4. Aguardando inclusão na pauta do plenário para apreciar o 
parecer contrário - em 06.03.2020"

PL 135/2019 Vereador Luiz Almir 
- RN

Dispõe sobre a concessão de alvarás de licença e 
de autorização de estabelecimentos no município 
do Natal por meio de autoinspeção e dá outras 
providências.

"10/06/2019 - CLJR - 1. Projeto remetido à secretaria 
legislativa - encaminhado para a comissão de justiça, 
aguardando relatoria
2. Projeto encaminhado  ao gabinete da Ver. Ana Paula para 
emissão do parecer - em 10.06.2019"

PL 98/2018 Vereador Dinarte 
Torres - PMB - RN

Dispõe sobre a proibição da distribuição gratuita ou 
venda de sacolas plásticas a consumidores em todos 
os estabelecimentos comerciais do  Município de 
Natal, e dá outras providências.

08/05/2019 - CDC - 1.Aguardando análise do parecer na 
Comissão de Defesa do Consumidor - em  08.05.2019

PL 121/2020 Vereadora Nina 
Souza - PEN - RN

Institui a declaração Municipal de Direitos de 
Liberdade Econômica no Município de Natal, 
estabelece normas para os atos de libertação 
de atividade econômica e a análise de impacto 
regulatório e dá outras providências.

"08/06/2020 - CLJR - 1. Projeto tramitando na Comissão de 
Justiça - aguardando relatoria - Em 29/04/2020
2. Designado Ver. Kleber Fernandes como Relator na 
comissão de Justiça - em 08.06.2020"

PL 189/2020 Vereadora Nina 
Souza - PEN - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios 
residenciais ou comerciais, proceder com instalação 
de telas, grades de proteção ou adotar medidas 
suplementares de segurança em todas as áreas 
comuns nas quais haja risco de acidentes.

"22/06/2020 - CLJR - 1. Projeto encaminhado à comissão de 
Justiça;
2. Aguardando designar relatoria - em 09.06.2020.
3. Aguardando parecer do Relator Kleber Fernandes na CLJR 
- em 22.06.2020"

PL 91/2020 Vereador Kleber 
Fernandes - PDT 
- RN

“Dispõe sobre a prática da “Black Friday” em 
estabelecimentos comerciais no Município de Natal e, 
dá outras providências conexas.”

"10/08/2020 - CFOF - 1. Projeto recebido na comissão de 
fi nanças;
2. Aguardando parecer do Relator (Mauricio Gurgel) na 
comissão de fi nanças - em 10.08.2020"
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PROPOSIÇÃO AUTOR  EMENTA    ÚLTIMA TRAMITAÇÃO
PL 133/2020  Dagô de Andrade - 

DEM - RN
Dispõe sobre a prorrogação da validade dos alvarás 
de localização e funcionamento expedidos no ano de 
2019, como também sobre o lançamento do IPTU, 
ISS fixo e TAXAS para o ano de 2020.

"04/06/2020 - CLJR - 1. Projeto encaminhado à Comissão 
de Justiça – Aguardando designação de relatoria. Em  
11/05/2020 
2. Aguardando parecer do relator (Preto Aquino) na comissão 
de justiça - em 04.06.2020"

PL 85/2020 Vereadora Ana 
Paula Araujo - 
PSDC - RN

Assegura as mulheres, no município de Natal, o 
direito ao pagamento da meia-entrada em eventos 
culturais, esportivos e de lazer, no dia 08 de março, 
em comemoração ao dia internacional da mulher.

"25/06/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido pela Comissão de 
Justiça - Aguardando ser designada relatoria. Em 06/04/2020 
2. Designado Relator na Comissão de Justiça - em 
25.05.2020 
3. Parecer pela prejudicialidade aprovado na comissão de 
justiça; Projeto apto ao Plenário para apreciação do parecer 
da CLJR - em 25.06.2020"

PL 8/2020 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Torna obrigatório no âmbito da Capital do Natal, a 
adaptação de provadores de roupas, aos portadores 
de necessidades especiais nos estabelecimentos 
comerciais de roupas e similares e dá outras 
providências.

"10/08/2020 - CFOF - 1. Projeto recebido na comissão de 
justiça; aguardando designar relatoria 
2. Aguardando parecer do Relator (Aroldo Alves) na 
Comissão de Finanças - em 10.08.2020"

PL 195/2020 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de 
cartazes informativos com orientações básicas 
de combate ao Covid-19, em estabelecimentos 
comerciais considerados essenciais no município de 
Natal, e dá outras providências. 

"27/08/2020 - CFOF - 1. Projeto recebido na comissão de 
Finanças; 
2. Aguardando parecer do Relator Preto Aquino - em 
09.07.2020  
3. Projeto encaminhado a comissão de Indústria, Comércio, 
Turismo e Empreendedorismo - em 27.08.2020"

PL 337/2019  Dickson Nasser 
Junior - PSDB - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados 
, supermercados, atacados e similares no âmbito 
do município de Natal de possuírem carrinhos de 
compras adaptados para as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida.

"14/05/2020 - CFOF - 1. Projeto recebido na comissão de 
Finanças; 
2. Aguardando designar relatoria - em 14.05.2020 
3. Possibilidade arquivamento -  aguardando diligências."

PL 172/2018 Vereadora 
Carla Dickson 
Oftalmo-logista - 
PROS - RN

Dispõe sobre as restrições da forma de exposição 
e venda de Rodenticidas, Bebidas Alcoólicas e 
Produtos fumígeros à base ou não de tabaco 
em comércios do Município de Natal e da outras 
providências.

"02/03/2020 - CDC - 1. Projeto recebido pela comissão de 
defesa do consumidor 
2. Aguardando designar relatoria - em 11.12.2019 
3. Designado relator Ver. Raniere Barbosa - Em 02/03/2020"

PL 33/2020 Vereador Mauricio 
Gurgel - PHS - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no 
âmbito do Município de Natal/RN, de placas ou 
cartazes informativos em prédios, condomínios 
residenciais, bares, restaurantes, casas noturnas, 
serviços e equipamentos de hospedagem e 
repartições públicas, contendo o número da Lei 
Maria da Penha, o número de telefone da delegacia 
especializada no atendimento à mulher e o número 
de emergência da Polícia Militar, para denúncias de 
violência contra a mulher.

"02/09/2020 - CDDHTM - 1. Projeto recebido pela Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos - em 31/08/2020 
2. Designado relator Ary Gomes - em 02/09/2020."

PL 169/2020 Vereador Raniere 
Barbosa - RN

Dispõe sobre a criação e utilização de Selo de 
Segurança (lacre inviolável) nas embalagens de 
alimentos entregues em domicílio no Município de 
Natal e dá outras providências.

"16/09/2020 - CLJR - 1. Projeto encaminhado à comissão 
de justiça; 
2. Aguardando designar relatoria - em 28.05.2020 
3. Projeto aprovado em regime de urgência com emenda 
encartada (emenda sugerida pela Abrasel) 
4. Projeto vetado integralmente - em 16.07.2020 
5. Designado o Ver. Kleber Fernandes na comissão de 
Justiça para emitir parecer sobre o veto - em 27.07.2020 
6. Aguardando parecer - em 17.08.2020 
7. Apto ao plenário - em 16/09/2020"

PL 283/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Dispõe que boates, danceterias, casas noturnas e 
afins, disponibilizem terminais gratuitos de consultas 
a seus clientes para controle gradativo, de suas 
respectivas despesas e dá outras providências.

"14/09/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido na comissão de 
Justiça; aguardando designar Relatoria - em 31.08.2020 
2. Designado relator Ver. Ana Paula - 14/09/2020 
"

PL 281/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância 
em casas noturnas de diversão e lazer no Município e 
dá outras providências.

"14/09/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido na comissão de 
Justiça; aguardando designar Relatoria - em 31.08.2020 
2. Designado relator Ver. Ana Paula - 14/09/2020"

PL 323/2020 Vereador Preto 
Aquino - PEN - RN

Torna obrigatória a instalação de elevadores de maca 
em edifícios públicos, residenciais e comerciais 
no âmbito do Município de Natal e da outras 
providencias.

"05/10/2020 - CLJR - 1. Recebido na Comissão de Justiça. 
Aguardando emissão de parecer do relator. Em 05/10/2020. 
2. Designado relator Ver. Kleber Fernandes - 05/10/2020"

PL 326/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Autoriza a criação do programa de aproveitamento 
de terrenos baldios do município para o cultivo de 
hortaliças e dá outras providências. 

"19/10/2020 - CLJR - 1.Projeto recebido na secretaria 
Legislativa - será remetido as Comissões técnicas. Em 
05.10.2020 
2. Designado relator Ver. Nina Souza - em 19/10/2020."

PL 266/2020 Vereador Klaus 
Araujo - SD - RN

Dispõe sobre a reserva de vagas para os 
permissionários do serviço de táxi em festas e 
eventos, no âmbito do Município de Natal.

"26/10/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido na comissão de 
justiça; aguardando designar relatoria - em 17.08.2020 
2. Designado relator Ver. Nina Souza - em 24/08/2020. 
3. Parecer aprovado à unanimidade - Em 26/10/2020."

PL 18/2017 Vereador Cícero 
Martins - PTB - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade da  concessão 
de desconto e/ou meia porção para pessoas que 
realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra 
gastroplastia  em restaurantes ou similares que 
menciona, e dá outras providências.

"20/02/2020 - CLJR - 1. Projeto encaminhado novamente a 
Comissão de Justiça; 
2. Aguardando parecer do Relator - Ver. Preto Aquino;  
3. Encaminhado para o Executivo parar sanção ou veto, dia 
20/02/2020 - Oficio n. 023/2020 - SL 
4. Projeto vetado - Processo 14/2018 - Veto encaminhado 
a comissão de Justiça para designar Relator - em Fevereiro 
2020 
"

PL 162/2020 Vereador Ney 
Lopes Jr. - PSD 
- RN

Disciplina os procedimentos a serem seguidos nos 
serviços de entregas à domicílio ("delivery") durante o 
período de calamidade pública devido ao coronavírus 
(COVID19).

"15/07/2020 - CFOF - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Finanças; 
2. Aguardando parecer do Relator Ver.  Raniere Barbosa - em 
15.07.2020"

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

PL 71/2020 Vereadora 
Divaneide Lula 
Basílio - PT - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação e 
disponibilização de equipamentos com álcool em 
gel por parte de estabelecimentos comerciais em 
todo território do Município de Natal e dá outras 
providências.

"16/04/2020 - PLEN - 1. Projeto encaminhado à Comissão 
de Justiça – Aguardando designação de relatoria. Em  
17/03/2020 
2. Projeto aprovado em regime de urgência - em 14.04.2020 
3. Projeto aguardando sanção ou veto - em 16.04.2020"

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.

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

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.

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

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.

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

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.

"30/11/2020 - CSASDC - 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"

PL 207/2020 Vereador Felipe 
Alves - PMDB - RN

Dispõe sobre a aplicação de sanções aos 
estabelecimentos comerciais do município do Natal, 
por majoração abusiva de preços de produtos, 
durante período de calamidade pública.

"23/09/2020 - CFOF - 1. Recebido pela Comissão de 
Finanças. - Em 23/09/2020. 
2. Designado relator. Ver. Maurício Gurgel. - Em 23/09/2020."

PL 100/2018 Vereador Ney 
Lopes Jr. - PSD 
- RN

Obriga os estabelecimentos que comercializam 
artigos de vestuário, roupas e similares no Município 
a instalar provador adaptado e acessível para 
atendimentos das pessoas com deficiências e ou com 
mobilidade reduzida.

"16/09/2020 - CDC - 1. Recebido pela Comissão de Defesa 
do Consumidor. - Em 16/09/2020. 
2. Designado relator Ver. Dinarte Torres. - Em 16/09/2020."

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, afixarem em local visível, a lista 
de doenças, deficiências e necessidades especiais 
que permitam a compra de veículos com descontos 
decorrentes da isenção de impostos.

"01/12/2020 - CFOF - 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"

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).

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

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.

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

PL 325/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
que fabricam e/ou comercializem alimentos a 
realizarem dedetização e dá outras providências. 

"04/11/2020 - CLJR - 05/10/2020 - CLJR - 1.Projeto recebido 
na secretaria Legislativa - será remetido as Comissões 
técnicas. Em 05.10.2020 
2. Designado relator Ver. Preto Aquino - em 19/10/2020. 
3. Encaminhado a Procuradoria Legislativa para emissão de 
Parecer. Em 04/11/2020."

PL 357/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

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

"30/11/2020 - CLJR - 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."

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.

"02/12/2020 - CPUMATHLPAM - 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."

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

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



PROJETOS DE LEI -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN
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PROPOSIÇÃO AUTOR  EMENTA    ÚLTIMA TRAMITAÇÃO
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.

"01/12/2020 - CLJR - 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."

PL 185/2020 Vereador Kleber 
Fernandes - PDT 
- RN

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

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

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.

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

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.

25/11/2020 - CDDPDMR - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 
25/11/2020.

PL 224/2020 Vereador Preto 
Aquino - PEN - RN

Obriga os órgãos públicos, Secretarias, Autarquias e 
Fundações Municipais, bem como estabelecimentos 
comerciais a usarem os tapetes higienizadores lavar/
secar e dá outras providências. 

"26/10/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido na comissão de 
Justiça; aguardando designar Relatoria - em 15.07.2020 
2. Aguardando parecer do Relator Fulvio Saulo - em 
20.07.2020 
3. Projeto encaminhado a Procuradoria legislativa - em 
29/09/2020. 
4. Parecer pela Constitucionalidade do Projeto emitido pela 
Procuradoria Legislativa. Em 26/10/2020."

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

"25/11/2020 - CFOF - 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."

PL 239/2020 Vereador Robson 
Carvalho - PMB 
- RN

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

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

PL 349/2020 Vereador Robson 
Carvalho - PMB 
- RN

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

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

PL 70/2019 Vereador Preto 
Aquino - PEN - RN

Determina ao Poder Executivo, por meio da Secretaria 
competente, a realizar a divulgação no Diário Oficial 
do Município do calendário anual de fiscalização 
ordinária de shoppings e centros comerciais para 
expedição de alvarás de funcionamento, e dá outras 
providências.

11/12/2019 - PLEN - 1. Projeto Aprovado em primeira 
discussão. Em 11/12/2019.

PL 270/2019 Vereador Bispo 
Francisco de Assis 
- RN

Dispõe sobre a doação de alimentos por 
supermercados e estabelecimentos similares, 
no âmbito do município de Natal, e dá outras 
providências.

"06/07/2020 - CSASDC - 1. Projeto recebido na comissão de 
Saúde, Previdência e Ass. Social; 
2. Aguardando parecer do Relator Cicero Martins - em 
06.07.2020"

PL 324/2020  Dagô de Andrade - 
DEM - RN

Dispõe sobre regras quanto à manipulação, 
embalagem e a comercialização de produto 
denominado Carne Moída, quando destinado à 
venda no comércio varejista de carne e dá outras 
providências.

"04/11/2020 - CLJR - 1. Projeto  recebido na Secretaria 
Legislativa. Será encaminhado para as comissões técnicas. 
Em 05/10/2020. 
2. Designado relator Ver. Preto Aquino - em 19/10/2020. 
3. Encaminhado a Procuradoria Legislativa para emissão de 
parecer. Em 04/11/2020."

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.

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

PL 444/2009  Albert Dickson 
Oftalmo-logista - 
PROS - RN

Dispõe Sobre A Obrigatoriedade De Vigilância Das 
Piscinas De Uso Público E Coletivo, E Dá Outras 
Providências.

08/08/2012 - CFOF - 2. Projeto em tramite na Comissão 
de Finanças - (atualizado em maio de 2016 com a mesma 
movimentação).

PL 89/2018  Dr. Franklin 
Capistrano - PSB 
- RN

Obriga alojamentos, hotéis, pousadas e 
estabelecimentos similares localizados no Município 
de Natal a disponibilizar gratuitamente balança para 
hóspedes pesarem bagagens. 

"20/04/2018 - CLJR - 1. Projeto recebido pelo setor 
legislativo - em 12/04/2018 2. Remetido para tramitação na 
Comissão de Justiça - aguardando relatoria. 
2. Projeto encaminhado a procuradoria - aguardando 
apreciação - em 20.04.2018"

PLC 2/2013  Paulinho Freire - 
SD - RN

Altera a Lei complementar nº55, de 27 de janeiro de 
2004 - Código de Obras e edificações do Município 
de Natal e dá outras providências.

"11/07/2018 - PLEN - 1.Em 06.05.15- Projeto remetido ao 
Legislativo; 
2. Em 17.05.17- Encaminhado ao Gabinete do Ver. Ney 
Lopes Jr. - Adiado por 3 sessões a pedido do Ver. Ney Lopes 
Jr.; 
3. Em 25.05.17- Projeto aprovado em 1º discussão; 
4. Em 06.06.17 - Projeto retirado a pedido da Ver. Júlia 
Arruda. 
* Projeto subscrito pela Vereadora Julia Arruda e o Ver. 
Raniere.  
5. Projeto em apreciação no Gabinete da Ver. Júlia Arruda - 
em 11.07.2018"

PL 100/2019 Vereador Bispo 
Francisco de Assis 
- RN

Proíbe a utilização de papelão sem isolamento anti 
contaminação nas embalagens de pizzas e alimentos 
afins.

"05/11/2019 - CDC - 1. Projeto encaminhado para a 
comissão de Defesa do Consumidor, aguardando relatoria - 
em 14/10/2019 
2. Projeto encaminhado para o Gabinete do Ver. Raniere 
Barbosa - Vistas"
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PROPOSIÇÃO AUTOR  EMENTA    ÚLTIMA TRAMITAÇÃO
PL 151/2019 Vereador Felipe 

Alves - PMDB - RN
Dispõe sobre a possibilidade de o consumidor 
cancelar contrato de prestação de serviços junto ao 
PROCON Municipal.

"31/10/2019 - CLJR - 1. Projeto foi pra plenário - Proposição 
inclusa na Ordem do Dia - 16/10 
2. Concede vistas ao vereador - Felipe Alves - 31/10/2019"

PL 20/2019 Vereador Kleber 
Fernandes - PDT 
- RN

Dispõe sobre a cobrança de couvert artístico no 
Município de Natal, e determina providências.

"22/03/2019 - CLJR - 1. Projeto remetido à secretaria 
legislativa - encaminhado para a comissão de justiça, 
aguardando relatoria - em 01/03/2019 
2. Encaminhado as comissões - 15/03/2019 
3. Relatoria designada, projeto encaminhado ao gabinete da 
Ver. Nina Souza - em 22.03.2019"

PL 23/2019 Vereador Preto 
Aquino - PEN - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalização sonora 
nos elevadores instalados no município do Natal e dá 
outras providências.

"10/12/2019 - CPUMATH - 1. Encaminhado para a comissão 
de Planejamento Urbano, aguardando relatoria - em 
15/10/2019 
2. Relatoria Designada - Ver. Raniere Barbosa - Aguardando 
emissão de parecer do relator -  20/11/2019 
3. Projeto apto para apreciação em Plenário, aguardando 
pauta - Em 10/12/2019"

PL 208/2019 Vereador Kleber 
Fernandes - PDT 
- RN

Dispõe sobre Programa de Boa Gestão e Integridade 
a serem implementados nas Empresas que 
contratarem com a Administração Pública do 
Município de Natal, e dá outras providências.

"10/12/2019 - CFOF - 1. Recebido pela comissão de 
Finanças - Aguardando relatoria - 15/10/2019 
2. Relatoria designada - Mauricio Gurgel - Aguardando 
emissão de parecer do relator - 21/09/19 
3. Aguardando análise do parecer - 11/11/2019 
4. Projeto apto a apreciação em Plenário - Aguardando 
pauta. Em 10/12/2019"

PL 55/2015  Sandro Pimentel - 
PSOL

Regula Serviços De Estacionamentos Particulares 
Com Fins Comerciais, No Âmbito Do Município Do 
Natal, E Dá Outras Providências.

"19/06/2019 - CLJR - 1.Designado relator - Ver. Sandro 
Pimentel 
2. Projeto encaminhado para apreciação do Ver. Kleber 
Fernandes - em 19/06/2019"

PL 24/2019 Vereador Dr. 
Franklin Capistrano 
- PSB - RN

Estabelece critérios mínimos de razoabilidade para 
a possibilidade de parceria e integração de circuito 
externo de segurança entre agentes públicos e 
privados, nos critérios definidos pela legislação do 
Município de Natal, e dá outras providências

"16/06/2020 - CFOF - 1. Encaminhado a comissão de 
Finanças - 25/09/2019 
2. Relatoria Designada - Mauricio Gurgel - Aguardando 
emissão de parecer do relator - 10/10/2019 
3. Aguardando análise do parecer - 23/10/2019 
4. Encaminhado ao Legislativo - 08/11/19 
5. Projeto apto a apreciação em Plenário  Aguardando pauta. 
atualização de Abril de 2020 
6. Projeto aprovado em segunda discussão - em 09.06.2020 
7. Projeto aprovado, encaminhado a Redação Final para 
envio ao executivo - em 16.06.2020"

PL 21/2019 Vereador Kleber 
Fernandes - PDT 
- RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência 
de monitor nos estabelecimentos comerciais que 
disponibilizem brinquedoteca para crianças e 
determina providências conexas.

"26/06/2020 - CDDHTM - 1. Projeto recebido na comissão 
de Direitos Humanos, Proteção das mulheres, trabalho e 
minorias; 
2. Aguardando designar relatoria - em 26..06.2020"

PL 06/2018 Vereadora Ana 
Paula - PSDC - RN

Torna obrigatória a veiculação de propagandas contra 
a violência à mulher e o abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, nos shows públicos e 
privados que foram realizados no Município de Natal/
RN.

"17/06/2020 - CDDHTM - 1. Projeto recebido na comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, dos 
Idosos, Trabalho e minoria; 
2. Aguardando designar relatoria - em 10.03.2020 
3. Aguardando parecer da Relatora Divaneide Basilio na 
comissão de Direitos Humanos - em 17.06.2020"

PL 81/2020 Vereador Preto 
Aquino - PEN - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade em publicizar a 
gratuidade de serviços prestados por entes da 
administração direta, indireta, fundacional, autárquica 
ou entidade privada que preste serviços de caráter ou 
natureza pública, no âmbito do município de Natal/
RN, e dá outras providências.

10/08/2020 - CFOF - 1. Projeto recebido na comissão de 
Finanças; aguardando parecer do Relator Mauricio Gurgel  - 
em 10.08.2020

PL 39/2015 "Vereador Preto 
Aquino - PEN - RN 
 
Vereador Raniere 
Barbosa - PRB 
- RN"

Institui Meia Entrada Para Radialistas Em 
Estabelecimento Que Proporciona Cultura, Lazer E 
Entretenimento No Município Do Natal, E Dá Outras 
Providências.

02/04/2020 - PLEN - 2. Projeto aprovado em 1° Discussão 
- apto a apreciação em plenário  aguardando pauta. 
Atualização em abril de 2020

PL 28/2016  Dickson Nasser 
Junior - PSDB

Dispõe sobre o ingresso gratuito de ex-atletas 
profissionais em competições esportivas oficiais no 
município de Natal, e da outras providências.

"01/04/2020 - CLJR - 1. Projeto remetido a Comissão de 
Justiça - em 30.03.2017, designado relatoria do Vereador 
Adão Eridan. 
2. Remetido a Procuradoria  - em 15.08.2016 
3. Projeto retornou ao Setor Legislativo - em 10.10.2016 
4. Remetido para tramitação na Comissão de Justiça - 
Rejeitado o parecer - em 15.05.2017 
5. Projeto aguardando nova relatoria - e 18.05.2017 
6.Projeto retirado de Pauta por ausência do Autor- em 
18.05.17 
7. Projeto apto a votação em plenário - Parecer contrário na 
comissão de Justiça - Atualização abril de 2020"

PL 12/2020 Vereador Eriko 
Jácome - PTN - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade  de exibição de 
vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, 
eventos culturais e similares.

"21/09/2020 - CSASDC - 1. Projeto recebido pela Comissão 
de Saúde - em 21/09/2020 
2. Designado ao relator Ver. Cícero Martins - em 21/09/2020 
"

PL 223/2019 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Dispõe sobre a fixação em braile das informações 
contidas nas gôndolas de padarias, supermercados, 
estabelecimentos comerciais e similares no Município 
de Natal, para atendimento aos portadores de 
deficiência visual.

"13/11/2019 - CDDPDMR - 1. Projeto Recebido pela 
comissão de Defesa dos direitos das pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida - Aguardando Relatoria - 
08/11/19 
2. Relatoria Designada - Ver. Nina souza - Encaminhado ao 
relator para emissão de parecer - 13/11/19 
3. Solicitado a Secretaria Legislativa o arquivamento - 
Atualizado 16/10/2020"

PL 300/2020 Vereador Sueldo 
Medeiros - PHS 
- RN

Institui o Programa Natal Sustentável, que concede 
prioridade na concessão do Habite-se à edificação 
que adotar medidas de integração e preservação do 
meio ambiente.

"28/09/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Justiça - aguardando designar Relatoria - em 17.09.2020 
2. 2. Designado relator Ver. Ana Paula - 28/09/2020"

PL 306/2020 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos 
educativos antidrogas nas aberturas de shows, 
teatros, sessões de cinema, eventos culturais, feiras e 
similares no município de Natal.

"05/10/2020 - CLJR - 1. Recebido pela Comissão de Justiça. 
Aguardando emissão de parecer do relator. Em 05/10/2020. 
2. Designado relator Ver. Ana Paula - 05/10/2020"
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PROPOSIÇÃO AUTOR  EMENTA    ÚLTIMA TRAMITAÇÃO
PL 130/2019 Vereador Ney 

Lopes Jr. - PSD 
- RN

Dispõe sobre a cobrança de taxa de conveniência, 
no município de Natal/RN, por empresas na venda de 
ingressos pela internet, e dá outras providências.

"10/09/2020 - CDC - 1. Projeto recebido pela comissão de 
Defesa do Consumidor; 
2. Aguardando designar Relatoria - em 02.06.2020. 
3. Designado ao relator Ney Lopes Jr. - apresentou parecer 
contrário - em 10/09/2020. 
4. Aprovado parecer contrário - em 10/09/2020."

PL 47/2017 Vereador Ney 
Lopes Jr. - PSD 
- RN

Dispõe sobre a permissão de livre estacionamento 
para veículos da imprensa no município do Natal, e dá 
outras providências.

"14/05/2019 - CFOF - 1. Projeto tramitando na Comissão de 
Finanças - Relator: Klaus Araujo -  
2. Parecer apreciado em 07.06.17- Parecer pela Rejeição 
3. Projeto remetido ao Legislativo - 22.06.17 - encontra-se 
disponível para apreciação do parecer pelo plenário. 
4. Projeto encaminhado ao autor. - Em 14/05/2019"

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.

"01/12/2020 - CLJR - 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."

PL 270/2020 Vereador Chagas 
Catarino - RN

Autoriza o ensino domiciliar na educação básica, 
formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio para menores de 18 (dezoito) anos e dá 
outras providências.

"05/11/2020 - CFOF - 1. Projeto Recebido na Comissão. Em 
05/11/2020. 
2. Designado como relator o Ver. Raniere Barbosa. Em 
05/11/2020."

PLC 12/2019 Poder Executivo Institui o regime especial de tributação fixa para 
as sociedades constituídas por profissionais de 
mesma habilitação (Sociedades Uniprofissionais) e 
para profissionais autônomos; concede remissão 
de créditos tributários lançados em desfavor 
de profissionais autônomos de nível médio que 
especifica; e altera dispositivos da Lei 3.882 de 11 de 
dezembro de 1989.

"25/06/2020 - CFOF - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Finanças -  Aguardando designação  de relatoria. Em  
25.06.2020 
2. Designado Relator Ver. Preto Aquino - em 25/06/2020 
3. Parecer favorável aprovado - em 25/06/2020"

PL 109/2018 Vereador Ney 
Lopes Jr. - PSD 
- RN

Torna obrigatória a destinação de local  reservado 
para o estacionamento de veículos de transporte 
turístico, nos centros de turismo e shoppings, neste 
município e dá outras providências.

"26/02/2019 - CPUMATH - 1.Encaminhado para a comissão 
de Planejamento Urbano, aguardando relatoria - em 
26/11/2018 
2.Aguardando emissão de parecer do relator  - em  
26/02/2019  
3. Relatoria designada - Ver. Kleber Fernandes, aguardando 
parecer - em 26.02.2019"

PL 200/2019 Vereador Luiz Almir 
- RN

Dispõe sobre a apresentação de música ao vivo 
em bares, lanchonetes, quiosques, restaurantes e 
assemelhados e dá outras providências.

"17/08/2020 - PLEN - 1. Veto parcial ao projeto (mensagem 
075/2019) processo 42/2019 - em 17.12.2019 
2. Processo encaminhado para a Comissão de Justiça - 
Aguardando ser designada relatoria - em 17.12.2019 
3. Relatoria designada (Nina Souza) - aguardando parecer - 
em 17.08.2020"

PL 215/2020 Poder Executivo Institui a Política Municipal de Turismo, consolida 
as diretrizes e estratégias pertinentes, e dá outras 
providências.

"23/09/2020 - CFOF - 1. Recebido pela Comissão de 
Finanças - em 31/08/2020. 
2 . Designado relator Preto Aquino - em 23/09/2020."

PL 299/2020 Vereador Robson 
Carvalho - PMB 
- RN

Dispõe sobre a Profissão de Orientador Turístico e dá 
outras providências

"28/09/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Justiça. Aguardando emissão de parecer do relator. Em 
28/09/2020. 
2. Designado relator Ver. Preto Aquino - 28/09/2020"

PL 329/2020 Vereadora Ana 
Paula Araujo - 
PSDC - RN

Dispõe sobre a qualificação do turismo no município 
do Natal por meio da promoção de cursos de 
capacitação para jovens e adultos nas áreas de 
recepção, apoio ao turista e difusão cultural, e dá 
outras providências.

06/10/2020 - CLJR - 1. Projeto recebido na Secretaria 
Legislativa, aguardando o envio para as comissões técnicas. 
Em 06/10/2020.
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