
5  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 02 DE MARÇO DE 2021  

(Pauta)

Item nº 1

VETO N  º   17/2020   - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL ao PROJETO DE LEI  nº.  13.249,  do Vereador  ARNALDO FERREIRA DE MORAES, que
prevê sanção pelo descumprimento dos limites de emissão de gases poluentes por veículos automotores
movidos à queima de combustível fóssil. (CJ 1.447; CJR; quorum de rejeição: maioria absoluta; vencimento:
02/03/2021) 

Item nº 2

VETO N  º   18/2020   - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI nº. 13.255, do Vereador VALDECI VILAR MATHEUS, que altera a Lei
7.956/2012, que faz exigências para a realização de eventos, e a Lei 8.521/2015, que regula a realização de
feiras  e eventos  comerciais  temporários,  para  vedar,  em próprios  públicos  municipais,  feiras  e eventos
patrocinados ou apoiados por empresa produtora,  distribuidora,  importadora ou representante de bebidas
alcoólicas  ou  de  cigarros,  com  a  respectiva  propaganda.  (CJ  1.449;  CJR;  quorum  de rejeição:  maioria
absoluta; vencimento: 02/03/2021) 

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.300/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

Institui a Política Municipal de Apoio às Ações de Economia Solidária Voltadas à Saúde Mental. (DF 4; CJ
24; CJR; CFO; COSAP; quorum: maioria simples) 

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.308/2021   - ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR

Prevê divulgação, pela Administração Pública, dos gastos com publicidade, na forma que especifica. (CJ 31;
CJR; quorum: maioria simples) 

Item nº 5

MOÇÃO N  º   12/2021   - ROMILDO ANTONIO DA SILVA

APOIO ao Projeto  de Lei 5.640/20,  do Deputado Leo Brito  (PT-AC),  que estabelece o piso salarial  e a
jornada de trabalho  de enfermeiros,  técnicos  e auxiliares  de enfermagem  e parteiras.  (quorum:  maioria
simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 6

MOÇÃO N  º   13/2021   - ANTONIO CARLOS ALBINO

APOIO ao Governo Federal pela implantação das reformas Administrativa e Tributária, além das outras que
se fazem estritamente  necessárias para  o desenvolvimento  socioeconômico  do Brasil.  (quorum:  maioria
simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 7

MOÇÃO N  º   14/2021   - ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR

APELO ao Departamento de Estradas de Rodagem-DER para URGENTE providências de implementação
de projeto de duplicação da Rodovia Pres. Tancredo de Almeida Neves entre os Kms 53 e 59 – trecho de
ligação entre os municípios de Jundiaí e Várzea Paulista. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI,
art. 152 “caput”)

Item nº 8

MOÇÃO N  º   15/2021   - MADSON HENRIQUE

APOIO  ao PROJETO DE LEI  Nº  576/2020,  de autoria  dos deputados  Tenente  Nascimento  (PSL-SP) e
Douglas Garcia  (PTB-SP),  que incorpora  a religiosidade como política pública na abordagem,  recepção,
recolhimento,  encaminhamento,  tratamento,  recuperação  e  ressocialização  de  dependentes  químicos  e
autoriza o poder executivo a criar a Central Ecumênica. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI,
art. 152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   16/2021   - DOUGLAS MEDEIROS

APOIO ao Governo Federal pela implantação do programa Conta pra Mim - Literacia Familiar.  (quorum:
maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   17/2021   - COLEGIADO DE VEREADORES

APELO ao Governo do Estado para implementação em Jundiaí de modelo descentralizado de distribuição
de medicamentos de alto custo. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   18/2021   - COLEGIADO DE VEREADORES

APELO ao Governador do Estado para que, com urgência, realize convênios com os Municípios de Jundiaí,
Várzea  Paulista  e  Campo  Limpo  Paulista  para  a  realização  de  obras  de  adequação  e  revitalização  da
estrada vicinal Marginal do Rio Jundiaí. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 26 de fevereiro de 2021.

FAOUAZ TAHA
Presidente
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