
48  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 05 DE ABRIL DE 2022  

(Pauta)

Item nº 1

VETO N  º   2/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

VETO  PARCIAL ao  PROJETO  DE  LEI  Nº.  13.104,  do  Vereador  CRISTIANO  LOPES,  que  institui  a
Declaração  Municipal  de  Liberdade  Econômica.  (PJ  487;  CJR;  quorum  de  rejeição:  maioria  absoluta;
vencimento: 16/04/2022)

Item nº 2

PROJETO DE LEI N  º   13.672/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera a estrutura do quadro de pessoal do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí-IPREJUN, para
criar cargo, aumentar quantitativo e extinguir os cargos que especifica. (DF 17/22; PJ 496; CJR; COSAP;
quorum: maioria absoluta) 

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.365/2021   - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

Cria a Carteira de Identificação do Autista – CIA. (PJ 117; CJR; CDCIS; quorum: maioria simples) 

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.501/2021   - JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR

Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o “DIA MUNICIPAL DA SAÚDE” (07 de abril). (PJ 296;
CJR; quorum: maioria simples) 

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   13.671/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera a Lei 5.894/2002, que criou o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí-IPREJUN, para criar o
Departamento de Administração Financeira e respectivo cargo; estabelecer critérios de sucessão no caso de
vacância nos Conselhos e requisitos de formação para os membros da Diretoria Executiva,  Conselhos e
Comitê de Investimentos; e dá outras providências. (DF 16/22; PJ 495; CJR; CFO; quorum: maioria simples)

Item nº 6

MOÇÃO N  º   260/2022   - EDICARLOS VIEIRA

APOIO ao Projeto de Lei n° 4.875/2020, de autoria da Deputada Marina Santos Batista Dias (REP/PI), que
altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para dispor sobre auxílio-aluguel a ser
concedido pelo juiz em decorrência de situação de vulnerabilidade social e econômica da ofendida afastada
do lar. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 7

MOÇÃO N  º   261/2022   - ROGÉRIO RICARDO DA SILVA

APELO ao Ministério da Saúde pela prorrogação do Programa Mais Médicos em todo território Nacional.
(quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 8

MOÇÃO N  º   262/2022   - JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR

APOIO ao PL n.º 520/ 2021, do Senador Jorge Kajuru (GO), que altera a Lei nº 13.895, de 30 de outubro de
2019,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Prevenção  do  Diabetes  e  de  Assistência  Integral  à  Pessoa
Diabética, para assegurar o atendimento prioritário às pessoas com diabetes mellitus nos serviços públicos e
privados de saúde, nos casos que especifica. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art.  152
“caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   263/2022   - ROMILDO ANTONIO DA SILVA

APOIO ao Projeto de Lei Complementar nº 4, de 2022, de autoria do Senador Alexandre Silveira (PSD/MG),
que altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento  ao Coronavírus  Sarscov-2 (Covid-19),  para  permitir  a  incorporação aos  vencimentos  dos
servidores públicos de benefícios associados ao tempo de serviço exercido entre 27 de maio de 2020 e 31
de dezembro de 2021. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   264/2022   - ROBERTO CONDE ANDRADE

APOIO  ao  Projeto  de  Lei  n.º  118/2022,  do  Deputado  Estadual  Professor  Walter  Vicioni  (MDB),  que
determina às empresas concessionárias responsáveis pela administração ou exploração de pedágios em
rodovias que seja facultado aos usuários a utilização do PIX para o pagamento da tarifa. (quorum: maioria
simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   265/2022   - DANIEL LEMOS

APOIO ao Projeto de Lei 02/2022, de autoria do Deputado Estadual Luiz Fernando T. Ferreira (PT),  que
autoriza o Governo do Estado a implantar matéria sobre o Estatuto do Idoso no currículo das escolas da
rede pública estadual de ensino fundamental e médio. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI,
art. 152 “caput”)

Item nº 12

MOÇÃO N  º   266/2022   - MADSON HENRIQUE

APOIO ao Projeto de Lei 3.465/2019, do Senador Flávio Arns (Rede-PR), que estabelece que os currículos
do ensino fundamental e do ensino médio incluirão a formação ética e voltada ao exercício de cidadania
solidária,  à participação na gestão  pública e ao enfrentamento  da corrupção.  (quorum:  maioria  simples;
incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 1º. de abril de 2022

FAOUAZ TAHA
Presidente
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