
59  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 21 DE JUNHO DE 2022  

(Pauta)

Item nº 1

[2º. 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

PROJETO DE LEI N  º   13.340/2021   - DANIEL LEMOS

Prevê, em vias públicas com grande incidência de acidentes de trânsito e atropelamentos, placa ou cartaz
com informações sobre a situação de perigo. (PJ 69; CJR; CIMU; CDCIS; quorum: maioria simples)

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   13.638/2022   - ROBERTO CONDE ANDRADE

Prevê afixação de cartazes, em estabelecimentos de saúde, com informações acerca dos direitos previstos
no Estatuto da Pessoa com Câncer. (PJ 444; CJR; COSAP; quorum: maioria simples)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.738/2022   - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

Altera  a  Lei  9.132/2019,  que  prevê  afixação,  em  “pet  shops”,  clínicas  veterinárias  e  estabelecimentos
congêneres,  de cartaz sobre adoção de animais abandonados, para incluir orientação sobre denúncia de
maus-tratos a animais. (PJ 581; CJR; COSAP; quorum: maioria simples)

Item nº 5

PROJETO DE LEI N  º   13.725/2022   - ANTONIO CARLOS ALBINO

Denomina “Praça GUILHERME BALAN” a área verde da Av. Osmundo dos Santos Pellegrini, no loteamento
Jardim Santa Teresa (Jardim Samambaia). (CJR; quorum: maioria simples)

Item nº 6

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 Requerimento Verbal,
vide pauta SO de 14/06/2022; 1 AD)

Item nº 7

MOÇÃO N  º   330/2022   - ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR, MADSON HENRIQUE

APOIO ao Projeto de Lei Complementar (PLP) n.º 18/22, do Deputado Danilo Forte (UNIÃO-CE), que altera
a Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966, e a Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, para
considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e
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ao transporte coletivo. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 8

MOÇÃO N  º   331/2022   - DANIEL LEMOS

APOIO ao Projeto de Lei n.º 4.228/2021, da Deputada Aline Gurgel (REPUBLIC-AP), que dispõe sobre os
Centros Especializados no Transtorno do Espectro Autista. (quorum: maioria simples; incluída por força do
RI, art. 152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   332/2022   - PAULO SERGIO MARTINS

APOIO ao Projeto de Lei n.º 3.643/2019, do Senador Lasier Martins (PODEMOS-RS), que altera o caput do
art. 4º da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, a fim de tornar explícito que o consentimento familiar, no
caso de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para depois da morte, só se faz necessário
quando o potencial doador não tenha, em vida, se manifestado expressa e validamente a respeito. (quorum:
maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   333/2022   - QUÉZIA DE LUCCA

APOIO ao Projeto de Lei n.º 225/2022, da deputada Adriana Ventura (NOVO-SP), Deputada Policial Kátia
Sastre (PL-SP) e outros, que altera a Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, para estabelecer a diretriz
de continuidade da gestão da informação, com a finalidade de assegurar a manutenção de informações de
gestões anteriores. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   334/2022   - ROBERTO CONDE ANDRADE

APELO  ao  Governo  do  Estado  de  São  para  que  sejam  intensificadas  as  campanhas  publicitárias
incentivando a doação de sangue. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 15 de junho de 2022

FAOUAZ TAHA
Presidente
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P 54439/2022

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DE JUNDIAÍ N°  174          
(Douglas do Nascimento Medeiros e 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.

Art. 1°. A Lei Orgânica de Jundiaí passa a vigorar acrescida dos seguintes

dispositivos:

“Art. 205-__. O Município fomentará e implementará ações voltadas ao

estudo,  pesquisa  e  extensão,  ao  fomento  à  leitura  e  à literatura,  à  formação  permanente  e  à

memória da educação jundiaiense, especialmente por meio de: 

I  –  ações  que  visem  à  conexão  entre  as  escolas  e  os  munícipes  na

perspectiva de comunidades de aprendizagens;

II – medidas em favor da infância, a partir de questionamentos éticos e da

responsabilidade coletiva;

III  –  estabelecimento  de  um  lugar  de  pertencimento,  encontros  e

aprendizagens sociais, culturais e políticas;

IV – movimentos no campo das ciências, das artes, das culturas para que

inspirem ações pela cidade;

V – ampliação dos olhares sobre a infância e diálogo sobre situações que

dizem respeito à cidade, qualidade de vida, cultura, saúde e educação;

VI – aprendizagens por meio das pesquisas e conexões com as escolas,

considerando  o  potencial  existente  no  protagonismo  das  crianças  e  nas  suas  múltiplas

potencialidades;
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(PELOJ n°. 174 - fls. 2)

VII  –  documentação  das  principais  ações  educacionais  no  âmbito  das

políticas públicas municipais e o cumprimento dos Planos Educacionais;

VIII  –  construção  de  uma  comunidade  de  aprendizado,  com  o

compartilhamento da mente e da sensibilidade;

IX – apresentação de um lugar de aprendizagem comum sobre o mundo

real e sobre os mundos possíveis da imaginação.” (NR)

Art.  2º.  Esta  emenda  à  Lei  Orgânica  entra  em vigor  na  data  de  sua

publicação.

J u s t i f i c a t i v a

O  Centro  Internacional  de  Estudos,  Memórias  e  Pesquisas  da

Infância-CIEMPI é um órgão existente hoje na estrutura administrativa do Município, vinculado ao

Departamento de Formação da Unidade de Gestão de Educação, e é fruto de um projeto da UGE em

parceria com o NEPP-UNICAMP, destinado a toda a comunidade jundiaiense e a todas as pessoas

que se interessem pela educação patrimonial, os estudos da memória e as pesquisas da infância.

Os princípios educativos que guiam suas atividades são os de concepção de

infância, concepção de criança, as cem linguagens (termo utilizado por Loris Malaguzzi na tentativa,

de exemplificar a complexidade das crianças, na medida em que elas estão imersas em um universo

de descoberta, de espanto, de curiosidade, de fantasia, enfim, de relações e experiências com a vida),

valorização da escuta, a prática democrática (vinculada ao compromisso político, a participação dos

cidadãos e a tomada de decisão coletiva que pode possibilitar uma comunidade a ter responsabilidade

sobre suas crianças e sua educação, responsabilidade não só pelo atendimento da oferta, mas também

da qualidade), a pesquisa, a documentação, a projetação (estratégia de ação e pensamento que rompe

com a ideia de programação e, por consequência, de soluções definitivas e de aprendizagem com

atividades individuais, frutos de uma didática fechada, atrelada ao modelo tradicional de formação de

educadores e de organização da ação pedagógica - BORGES, 2018) , a  investigação e a política

pública de continuidade.

Os  resultados  que  vêm  sendo  alcançados  por  suas  ações  são  notáveis,

sendo evidente os benefícios daí advindos à sociedade, tanto de maneira imediata quanto em projeção

do longo prazo.

Sendo  assim,  é  necessário  que  se  insira  na  Lei  Orgânica  de  Jundiaí  a

essência de sua atuação, incluindo-a como diretrizes na promoção da educação no Município.
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(PELOJ n°. 174 - fls. 3)

Isso  permitirá  que  seu  intuito  se  perpetue  na  cidade,  tornando-o  meta

permanente do Município.

Contamos,  pois,  com  o  apoio  dos  nobres  Pares  na  aprovação  desta

essencial proposta.

Sala das Sessões, 16/05/2022

DOUGLAS MEDEIROS FAOUAZ TAHA

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

EDICARLOS VIEIRA_____________ ADILSON ROBERTO PEREIRA JÚNIOR

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA___ ROMILDO ANTONIO DA SILVA

/phof
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P 46438/2021

PROJETO DE LEI Nº.  13.340             
(Daniel Lemos Dias Pereira)

Prevê, em vias públicas com grande incidência de acidentes de trânsito e
atropelamentos, placa ou cartaz com informações sobre a situação de perigo.

Art. 1°. Serão afixados, em vias públicas e trechos específicos com muitas

ocorrências de acidentes de trânsito  e atropelamentos,  placas ou cartazes com advertência sobre a

situação de perigo.

Parágrafo  único. Quando  os  acidentes  envolverem  predominantemente

pedestres, as placas ou cartazes ressaltarão esse fato.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

J u s t i f i c a t i v a

Justifica-se o presente projeto de lei, com foco na importância da educação

de  trânsito  no  Município  de  Jundiaí,  considerando  que  o  município  aderiu  à  Campanha  Maio

Amarelo, por meio da Lei Municipal n° 8.646/2016, voltada à redição de acidentes de trânsito.

Compreendemos que é necessário trabalho conjunto, com a implantação de

ações educativas, levantamento de dados e diagnósticos da mobilidade municipal, entre as esferas do

poder público municipal e a sociedade civil jundiaiense.

As vias públicas com alta incidência de acidentes de trânsito, envolvendo ou

não vítimas,  deverão ser  sinalizadas  com placas  ou  cartazes  indicando a  situação de perigo,  que

deverão ser alocadas  nos  locais  aproximados  onde  esses  acidentes  foram registrados,  de  forma a

permitir o alerta aos condutores.

Além disso,  quando os  acidentes  envolverem predominantemente  vítimas

pedestres, a informação deverá ressaltar esse fato, para que o pedestre  atravesse a via com atenção.
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(PL n°.  13.340 - fls. 2)

Devemos fazer um trabalho permanente de monitorar o comportamento do

trânsito na cidade e, com isso, anunciar medidas para reduzir acidentes e aumentar a segurança do

município.

Assim, daremos um passo importante, com foco na preservação da vida. O

reforço na sinalização,  dentro da política iniciada nesta gestão,  é importante para melhor orientar

pedestres, motoristas e ciclistas.

Portanto, peço a análise e posterior aprovação dos nobres Vereadores para

este importante projeto de lei.

Sala das Sessões, 27/04/2021

DANIEL LEMOS DIAS PEREIRA 

 /phof
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P 53817/2022

PROJETO DE LEI Nº. 13.738               
(Adriano Santana dos Santos)

Altera a Lei 9.132/2019, que prevê afixação, em “pet shops”, clínicas
veterinárias e estabelecimentos congêneres, de cartaz sobre adoção de

animais abandonados, para incluir orientação sobre denúncia de maus-tratos
a animais.

Art. 1o. A Lei no 9.132, de 1o de março de 2019, que prevê afixação, em “pet

shops”,  clínicas  veterinárias  e  estabelecimentos  congêneres,  de  cartaz  sobre  adoção  de  animais

abandonados, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – na parte preliminar, a ementa será:

“Prevê afixação,  em ‘pet shops’,  clínicas veterinárias e estabelecimentos

congêneres, de cartaz de incentivo à adoção de animais abandonados e de orientação sobre denúncia

de maus-tratos a animais.”; (NR)

II – na parte normativa:

“Art.  1o.  Nos  ‘pet  shops’,  clínicas  veterinárias  e  estabelecimentos

congêneres, afixar-se-á cartaz de incentivo à adoção de animais abandonados e de orientação sobre

como denunciar o crime de maus-tratos a animais.

(…)

III  –  advertência de que o abandono e  demais  formas de maus-tratos  a

animais caracterizam crime,  previsto no art.  32 da Lei  Federal  no 9.605/1998 (alterada pela Lei

Federal no 14.064/2020), com orientação para denunciar por meio do Disque 156 da Prefeitura ou na

Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA: https://www.webdenuncia.org.br/depa).” (NR)

Art. 2o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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(PL no 13.738 - fl. 2)

J u s t i f i c a t i v a

Esta propositura tem o escopo de prevenir,  por meio da informação e da

conscientização, os atos de crueldade contra animais.

Esse tema da proteção dos animais tem ganhado muita relevância no Brasil a

ponto estimular pesquisas de dados, que mostram que o país já é o segundo no mundo em quantidade

de animais de estimação. Em 2018 havia 139,3 milhões desses animais. Destes, 54,2 milhões de cães,

39,8 milhões de aves, 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de outras espécies

(répteis, anfíbios e pequenos mamíferos). O Brasil já tem mais cães e gatos do que crianças em seus

lares, segundo esses dados.

Infelizmente, acompanhando o aumento expressivo de animais de estimação

nos lares brasileiros, vêm aumentando os casos de abandono e maus-tratos de animais domésticos e

silvestres.

Dessa maneira, peço aos nobres Pares a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 02/06/2022

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS 

“Dika Xique Xique”
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