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63ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 09 DE AGOSTO DE 2022
(Pauta)
Item nº 1
PROJETO DE LEI Nº 13.616/2022 - ANTONIO CARLOS ALBINO
Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o “DIA DO LÍDER COMUNITÁRIO” (05 de maio). (PJ 425;
CJR; quorum: maioria simples; incluído por força do Requerimento Verbal, vide pauta SO de 19/04/2022; 1
AD)

Item nº 2
PROJETO DE LEI Nº 13.654/2022 - JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR
Exige, em estabelecimentos que utilizam sistema de senhas para atendimento ao público, aviso sonoro ou
vibratório para pessoas com deficiência visual ou auditiva. (PJ 462; CJR; CDCIS; quorum: maioria simples;
incluído por força do Requerimento Verbal, vide pauta SO de 28/03/2022; 1 AD)

Item nº 3
PROJETO DE LEI Nº 13.730/2022 - ANTONIO CARLOS ALBINO
Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o “DIA MUNICIPAL DO ATIRADOR ESPORTIVO” (03 de
agosto). (PJ 553; CJR; quorum: maioria simples)

Item nº 4
PROJETO DE LEI Nº 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; incluído por força do Requerimento
Verbal, vide pauta SO de 21/06/2022; 1 AD)

Item nº 5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.982/2022 - MESA DIRETORA
Referenda a nomeação do Sr. MARCELO VIZIOLI ROSA para o cargo de Diretor do Departamento de
Administração Financeira do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN. (PJ 622; CJR;
quorum: maioria simples)

Item nº 6
PROJETO DE LEI Nº 13.769/2022 - FAOUAZ TAHA
Denomina “RUA DAS PALMEIRAS” a Rua 1 do loteamento Recanto da Prata, no Bairro Ivoturucaia; e
revoga a Lei 9.653/2021, correlata. (CJR; quorum: maioria simples)

Item nº 7
MOÇÃO Nº 344/2022 - ANTONIO CARLOS ALBINO
APOIO ao Projeto de Lei n.º 1.575/2022, do Senador Romário (PL-RJ), que altera a Lei n° 9.656, de 3 de
junho de 1998 (Lei dos Planos de Saúde), para dispor sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar. (quorum: maioria simples; incluída por força do Requerimento Verbal, vide pauta SO de
02/08/2022; 1 AD)
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Item nº 8
MOÇÃO Nº 347/2022 - ANTONIO CARLOS ALBINO
REPÚDIO à decisão do Juiz José Eduardo Cordeiro Rocha sobre o Programa Nacional das Escolas CívicoMilitares (PECIM). (quorum: maioria simples; incluída por força do Requerimento Verbal, vide pauta SO de
02/08/2022; 1 AD)

Item nº 9
MOÇÃO Nº 353/2022 - DANIEL LEMOS
APOIO ao Projeto de Lei n.º 421/2022, do Deputado Estadual Bruno Ganem (PODEMOS), que assegura aos
candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares de universidades
públicas a prestação gratuita do serviço de transporte coletivo intermunicipal rodoviário. (quorum: maioria
simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10
MOÇÃO Nº 354/2022 - ANTONIO CARLOS ALBINO
APELO ao Governo Federal pela ampliação dos recursos transferidos para Jundiaí por meio do Programa
Brasil Sorridente - Política Nacional de Saúde Bucal. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art.
152 “caput”)

Item nº 11
MOÇÃO Nº 355/2022 - MADSON HENRIQUE
APOIO ao Projeto de Lei n.º 2.042, do Deputado DAVID SOARES (UNIÃO BRASIL-SP), que altera o art. 1º
da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir, crime de estelionato praticado contra pessoa idosa no rol
dos crimes hediondos. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Em 05 de agosto de 2022

FAOUAZ TAHA
Presidente
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Página 2

fls. 3/37

P 51067/2021

PROJETO DE LEI Nº. 13.616
(Antonio Carlos Albino)
Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o “DIA DO LÍDER
COMUNITÁRIO” (05 de maio).

Art. 1º. É instituído e incluído no Calendário Municipal de Eventos, criado
pela Lei n° 2.376, de 21 de novembro de 1979, o “DIA DO LÍDER COMUNITÁRIO”, a ser
comemorado anualmente em 05 de maio.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa
O presente projeto de lei tem por objetivo a valorização dos líderes
comunitários que atuam como voluntários dentro das comunidades do município de Jundiaí. A data
está em consonância ao previsto na Lei Federal n° 11.287, de 27 de março de 2006.
Considerando que os trabalhos realizados por essas pessoas contribui
significativamente para o desenvolvimento social de muitas comunidades, procurando desenvolver
trabalhos que contribuem junto as aos jovens, idosos, pessoas com deficiência e com dificuldades de
convivência em grupo, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação desta importante
iniciativa.
Sala das Sessões, 07/01/2022

ANTONIO CARLOS ALBINO
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P 50992/2021

PROJETO DE LEI Nº. 13.654
(José Antônio Kachan Júnior)
Exige, em estabelecimentos que utilizam sistema de senhas para
atendimento ao público, aviso sonoro ou vibratório para pessoas com
deficiência visual ou auditiva.

Art. 1o. Os estabelecimentos que utilizam sistema de senhas para
atendimento ao público, com chamadas exclusivamente visuais ou verbais, devem disponibilizar,
conforme o caso, mecanismo de aviso sonoro ou vibratório para pessoa com deficiência visual ou de
aviso vibratório para pessoa com deficiência auditiva.
Art. 2o. O descumprimento desta lei implica:
I – advertência;
II – multa no valor de 4 (quatro) Unidades Fiscais do Município – UFMs,
aplicada em dobro na reincidência.
Art. 3o. Os estabelecimentos já em funcionamento têm o prazo de até 180
(cento e oitenta) dias para se adequar ao disposto nesta lei, a contar do seu início de vigência.
Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa
O escopo principal do presente projeto de lei é possibilitar que os deficientes
visuais e auditivos tenham acesso aos serviços oferecidos pelos estabelecimentos de prestação de
serviços que atendam os seus clientes por meio de quadro de senhas.
Esta ação visa garantir a inclusão dessas pessoas no meio social em que
vivem, assegurando, desta forma, os seus direitos, como preconiza a Carta Constitucional de 1988.
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O principal objetivo deste projeto é o de garantir o equilíbrio social,
assegurando o acesso irrestrito a todos os cidadãos aos serviços que lhe são oferecidos, e não penalizar
ninguém pelo descumprimento da norma.
Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres Pares na aprovação deste
importante projeto de lei.
Sala das Sessões, 17/02/2022

JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR
“Dr. Kachan Jr.”

\scpo
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P 53733/2022

PROJETO DE LEI Nº. 13.730
(Antonio Carlos Albino)
Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o “DIA MUNICIPAL
DO ATIRADOR ESPORTIVO” (03 de agosto).

Art. 1º. É instituído e incluído no Calendário Municipal de Eventos, criado
pela Lei no 2.376, de 21 de novembro de 1979, o “DIA MUNICIPAL DO ATIRADOR
ESPORTIVO”, a ser comemorado anualmente em 03 de agosto.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa
O intuito deste projeto é o de instituir e incluir no Calendário Municipal de
Eventos o “DIA MUNICIPAL DO ATIRADOR ESPORTIVO”, em 03 de agosto, na mesma
métrica da Lei Estadual n° 17.156/2022.
Os praticantes de tiro desportivo vêm crescendo gradativamente no País.
Segundo pesquisas realizadas com base em dados do Exército, o número de novos registros de
caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, os CAC’s, cresceu 879% nos últimos
cinco anos.
Em 2014 o número de licenças era de 8.988, já em 2018 saltou para 87.989.
Em dezembro de 2019, havia 255.402 registros ativos em todo o país, sendo 133.085 somente de
atiradores, ou seja, mais da metade dos registros foram de praticantes de tiro esportivo.
Em uma pesquisa feita pela BBC (https://www.bbc.com/portuguese/brasil51453837), constatou que no ano de 2019 havia, somente no Estado de São Paulo, pelo menos 93.678
registros ativos de caçadores, colecionadores e atiradores desportivos, sendo esse um número mui
significativo considerando que nesta conta não inclui os agentes de segurança pública.
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(PL n°. 13.730 - fls. 2)

O Tiro Desportivo é um esporte de alto rendimento, além de
responsabilidade, e de um fator psicológico adequado, e ainda, de equilíbrio corporal, equilíbrio
emocional, concentração, preparação física, além da defesa pessoal, extraindo sempre o melhor do
atirador.
Os atiradores brasileiros figuram entre os melhores do mundo, onde todos os
anos temos representantes participando no exterior, principalmente nos Estados Unidos e Europa, de
provas, torneios e campeonatos de alta performance.
Insta destacar que esse esporte tem um valor especial para nós brasileiros,
pois no dia 2 de agosto de 1920, Sebastião Wolf, Dario Barbosa, Fernando Soledade, Guilherme
Paraense e Afrânio Costa garantiram na prova por equipes, a medalha de bronze que foi a primeira
medalha conquistada por nossa nação em jogos olímpicos. No mesmo dia, Afrânio também
conquistou a medalha de prata na prova individual dos 50m de pistola livre.
No dia seguinte, ou seja, no dia 03 de agosto daquele ano, o atirador
Guilherme Paraense levou o país ao lugar mais alto do pódio, conquistando a inédita medalha de ouro
na modalidade de tiro rápido. A conquista é tão significativa que entrou para história do esporte
brasileiro, sendo que somente após 32 anos o Brasil conseguiu repetir o feito e ganhar outra medalha
de ouro.
A data escolhida para a homenagem, 03 de agosto de cada ano, nos parece
bastante apropriada, pois foi nesse dia em que o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro
olímpica.
Diante o exposto, visando reconhecer o valor dos atiradores desportivos é
que propomos o presente projeto de lei e esperamos dos nobres Pares apoio para sua aprovação.
Sala das Sessões, 19/05/2022

ANTONIO CARLOS ALBINO
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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 n o 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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Justificativa
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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