
58  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 14 DE JUNHO DE 2022  

(Pauta)

Item nº 1

[1º TURNO]   PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N  º   174/2022   - DOUGLAS MEDEIROS,
FAOUAZ TAHA

Prevê diretrizes para a implementação de ações de estudos, pesquisas e extensão, ao fomento à leitura e à
literatura,  à formação  permanente  e à memória  da educação jundiaiense.  (PJ-LOJ 178;  CJR;  CECLAT;
quorum: maioria de 3/5) 

Item nº 2

VETO Nº 7/2022 - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL ao PROJETO DE LEI Nº. 13.690, do Vereador FAOUAZ TAHA, que altera a Lei 1.919/1972,
que regula a denominação de vias, próprios e logradouros públicos, para permitir nova denominação de via
ou  logradouro  público  com  nome já  anteriormente  indicado,  na  hipótese  que especifica.  (PJ  558;  CJR;
quorum de rejeição: maioria absoluta; vencimento: 22/06/2022) 

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.723/2022   - PAULO SERGIO MARTINS

Institui a Semana de Conscientização dos Relacionamentos Abusivos (semana do dia 12 de junho). (PJ 526;
CJR; CDCIS; quorum: maioria simples)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.732/2022   - ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR

Institui  a Campanha “ÁGUA PARA TODOS”,  de divulgação da Tarifa Residencial Social dos serviços de
água e esgoto. (PJ 561; CJR; CDCIS; quorum: maioria simples)

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   13.735/2022   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera a Lei 8.454/2015, que criou o CONSELHO DE GESTÃO COMPARTILHADA do Centro de Artes e
Esportes Unificados - CEU do Conjunto Habitacional Via Alegre, para vincular sua administração à Unidade
de Gestão de Cultura; modificar a composição do Conselho de Gestão e da Comissão Eleitoral; e prorrogar
seu mandato. (PJ 575; CJR; CECLAT; quorum: maioria simples)

Item nº 6

MOÇÃO N  º   320/2022   - CÍCERO CAMARGO DA SILVA

APELO ao Ministério da Saúde para estabelecer novas parcerias e buscar alternativas para abastecimento
do mercado nacional de medicamentos. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 7

MOÇÃO N  º   321/2022   - ANTONIO CARLOS ALBINO

REPÚDIO ao Projeto de Lei n.º  296/2022,  da Deputada Estadual Érica Malunguinho (PSOL),  que dispõe
sobre a reserva de 10% das vagas às pessoas egressas do sistema prisional e egressas ou internas da
Fundação Casa, oferecidas em processos seletivos no âmbito das Escolas Técnicas - (ETECs) e Faculdade
de Tecnologia - (FATECs) do Estado. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 8

MOÇÃO N  º   322/2022   - JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR

APOIO ao Projeto de Lei n.º 1.365/2022, de autoria da Senadora Daniella Ribeiro (PSD/ PB), que modifica o
salário-mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas, previsto na Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, e
majora os valores da hora extra e do adicional noturno dos referidos profissionais. (quorum: maioria simples;
incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º    323/2022   - DANIEL LEMOS DIAS PEREIRA

APOIO ao Projeto de Lei n.º  260/2022,  do Deputado Conte Lopes (PL),  que estabelece que hospitais e
maternidades do Estado ofereçam treinamento de primeiros socorros aos pais e responsáveis por recém-
nascidos para aplicação em caso de engasgamento,  aspiração de corpo estranho e prevenção de morte
súbita do bebê. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   324/2022   - QUÉZIA DE LUCCA

APOIO ao Projeto de Lei n.º 315/2022, de autoria da Deputada Estadual Isa Penna, que cria o Programa
Primeira Infância Segura. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   325/2022   - PAULO SERGIO MARTINS

REPÚDIO ao fechamento do acesso para a pista norte – sentido interior – da Via Anhanguera (SP-330) no
km  54+678  da  SP-330,  realizado  em  janeiro  último  pela  Concessionária  CCR  AutoBAn  -  Sistema
Anhanguera-Bandeirantes. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 12

MOÇÃO Nº 326/2022 - MADSON HENRIQUE

APOIO ao Projeto de Lei Complementar nº 80/2022, do Deputado Federal Eduardo da Fonte (PP/PE), que
institui a Força Nacional de Defesa Civil e proíbe o contingenciamento de recursos orçamentários destinados
à prevenção, recuperação, socorro e assistência às populações atingidas por desastres. (quorum: maioria
simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”) 

Item nº 13

MOÇÃO N  º   327/2022   - ROMILDO ANTONIO DA SILVA

REPÚDIO  ao  Projeto  de  Lei  n.º  4.188/21,  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  o  serviço  de  gestão
especializada  de  garantias,  o  aprimoramento  das  regras  de  garantias,  o  resgate  antecipado  de  Letra
Financeira,  a  transferência  de  valores  das  contas  únicas  e  específicas  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação,  a  exclusão  do
monopólio  da Caixa Econômica  Federal  em relação aos  penhores  civis,  a  alteração da composição  do
Conselho Nacional de Seguros Privados e altera leis correlatas. (quorum: maioria simples; incluída por força
do RI, art. 152 “caput”)

Em 10 de junho de 2022

FAOUAZ TAHA
Presidente
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