
142  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 17  ª LEGISLATURA  , EM 02 DE JUNHO DE 2020  

(Pauta)

Item nº 1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N  º   1.847/2019   - PAULO SERGIO MARTINS

Revoga o Decreto Legislativo 800/2001 para cassar o título de Cidadão Jundiaiense concedido ao Deputado
José Genoíno Neto. (CJ 1.172; CJR; quorum: maioria de 2/3) 

Item nº 2

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N  º   1.064/2020   - PREFEITO MUNICIPAL

Regula  o  afastamento  de  servidores  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta,  com  diagnóstico  de
síndrome gripal e COVID-19, para fins de aquisição de direitos. (DF 15; CJ 1.322; CJR; COSAP; quorum:
maioria absoluta) 

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   12.521/2018   - GUSTAVO MARTINELLI

Institui  o Programa “Comércio  do Bem”,  de permissão para entidades assistenciais  comercializarem em
próprios públicos. (CJ 573; CJR; COPUMA; quorum: maioria simples) 

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   12.835/2019   - ROMILDO ANTONIO DA SILVA

Altera  a  Lei  7.016/08,  que  instituiu  a  Política  Municipal  de  Habitação,  para  ampliar  a  divulgação  de
informações  sobre  contemplados em programas  e projetos  de habitação de interesse  social.  (CJ 1.235;
CJR; CDCIS; quorum: maioria simples) 

Item nº 5

MOÇÃO N  º   313/2020   - ANTONIO CARLOS ALBINO

APELO  aos  Gestores  da  ANEEL  –  AGÊNCIA  NACIONAL  DE  ENERGIA  ELÉTRICA,  e  da  CPFL  –
Companhia Piratininga de Força e Luz, pela de melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica
para Jundiaí. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 6

MOÇÃO N  º   314/2020   - COLEGIADO DE VEREADORES

APELO  ao  Governo  do  Estado  pela  anistia  da  cobrança  de  ICMS  retroativo  sobre  o  pescado  dos
comerciantes de restaurantes e estabelecimentos varejistas. (quorum: maioria simples; incluída por força do
RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 7

MOÇÃO N  º   316/2020   - COLEGIADO DE VEREADORES

APELO à Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) pela postergação do pagamento das parcelas de
financiamento de veículos escolares para o final do contrato,  sem cobrança de taxas e juros,  pelo prazo
mínimo  de 120 dias e suspensão temporária  do procedimento  de busca e apreensão de veículos  com
pagamentos inadimplentes no período da pandemia. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art.
152 “caput”)

Em 28 de maio de 2020.

FAOUAZ TAHA
Presidente
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