
53  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 17  ª LEGISLATURA  , EM 03 DE ABRIL DE 2018

(Pauta)

Item nº 1

[1º. TURNO]   PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N  º   138/2017 - EDICARLOS VIEIRA

Veda ao Município,  em caso de dispensa de licitação,  adquirir  ou alugar  imóvel  pertencente a titular  de
cargo público municipal eletivo ou comissionado, seu cônjuge, companheiro ou parentes que especifica. (CJ
LOM 141; CJR; quorum: maioria de 3/5; incluído por força de Reqtº. Verbal - vide pauta SO de 05/12/2017;
1 AD)

Item nº 2

VETO N  º   3/2018 - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL ao PROJETO DE LEI Nº. 11.597, do Vereador MARCELO GASTALDO, que prevê confecção e
fornecimento, pela Municipalidade, aos alunos da rede municipal de ensino, de material informativo sobre
educação,  reutilização,  preservação e uso racional  da água. (CJ 527; CJR; quorum  de rejeição:  maioria
absoluta; vencimento: 20/04/2018)

Item nº 3

VETO N  º   5/2018 - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL ao PROJETO DE LEI Nº. 12.364, do Vereador FAOUAZ TAHA, que prevê corpos artísticos
estáveis do Município. (CJ 528; CJR; quorum de rejeição: maioria absoluta; vencimento: 20/04/2018)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   12.157/2017 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA

Institui o Plano de Acessibilidade para atendimento diferenciado de entrega de medicamentos de alto custo e
de uso  contínuo  para  pessoas  idosas,  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.  (CJ  28;  Parecer
Contrário CJR; COSAP; CDCIS; quorum: maioria simples + 1/7 suplementar)

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   12.240/2017 - ROBERTO CONDE ANDRADE

Prevê revisão de critérios de adição de flúor na água da rede de abastecimento público.  (CJ 138; CJR;
quorum: maioria simples)

Item nº 6

PROJETO DE LEI N  º   12.306/2017 - ROGÉRIO RICARDO DA SILVA

Altera  a Lei  3.149/88,  que exige referência  ao valor  real  de obras  e serviços  nos  comunicados  oficiais
respectivos, para adequar a ementa e prever, na placa de inauguração de obra, identificação de arquiteto e
engenheiro responsáveis pelo projeto e sua execução. (CJ 270; CJR; quorum: maioria simples)

Item nº 7

PROJETO DE LEI N  º   12.384/2017 - CRISTIANO LOPES

Altera a Lei 8.607/2016, que criou o Programa “Nascentes Jundiaí”, de conservação, recuperação e proteção
de mananciais, para ampliar as iniciativas antrópicas consideradas serviços ambientais e incluir a prestação
de serviços aos proprietários rurais  habilitados  no Programa.  (CJ 373;  CJR; COPUMA; quorum:  maioria
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simples)

Item nº 8

PROJETO DE LEI N  º   12.423/2017 - PAULO SERGIO MARTINS

Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o “DIA MUNICIPAL DAS TRADIÇÕES DAS RAÍZES DE
MATRIZES AFRICANAS E NAÇÕES DO CANDOMBLÉ” (30 de setembro). (CJ 436; CJR; quorum: maioria
simples)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   108/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS

APOIO ao Projeto de lei 9.468/18 dos Deputados federais RICARDO IZAR e POLLYANA GAMA, que obriga
estabelecimentos públicos e privados de recreação ou ensino infantil  e fundamental  a capacitar  o corpo
docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros. (quorum: maioria simples; incluída por força
do RI, art. 152 “caput”)

Em 28 de março de 2018.

GUSTAVO MARTINELLI
Presidente
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