
12  ª   SESSÃO ORDINÁRIA DA 18  ª LEGISLATURA  , EM 18 DE MAIO DE 2021  

(Pauta)

Item nº 1

[1º. TURNO]   PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N  º   145/2018   - FAOUAZ TAHA e
GUSTAVO MARTINELLI

Exige práticas sustentáveis de construção nas obras de contrapartida exigidas pelo poder público. (CJ LOM
149;  CJR;  COPUMA;  quorum:  maioria  de  3/5;  incluído  por  força  de  Reqtº.  Verbal  -  vide  pauta  SO de
08/09/2020; 2 AD)

Item nº 2

VETO N  º   2/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

VETO TOTAL ao PROJETO DE LEI nº. 13.315, do Vereador ANTONIO CARLOS ALBINO, que reconhece,
em  situação  de  crise  decorrente  de  moléstia  contagiosa,  catástrofe  natural,  pandemia  ou  calamidade
pública, as atividades das instituições religiosas como essenciais. (CJ 90; CJR; quorum de rejeição: maioria
absoluta; vencimento: 30/05/2021)

Item nº 3

PROJETO DE LEI N  º   12.592/2018   - ANTONIO CARLOS ALBINO

Prevê  sistema  fotovoltaico  para  geração  de  energia  elétrica  nos  novos  próprios  públicos  e  na  rede  de
iluminação pública. (CJ 688; CJR; CIMU; quorum: maioria simples)

Item nº 4

PROJETO DE LEI N  º   13.343/2021   - PREFEITO MUNICIPAL

Altera a Lei 4.180/1993, que prevê casos de atendimento preferencial em repartições públicas,  bancos e
comércio,  para alterar  idade e nomenclatura  de beneficiados;  e revoga dispositivo.  (DF 15; CJ 75; CJR;
CDCIS; quorum: maioria simples)

Item nº 5

MOÇÃO N  º   59/2021   - ROBERTO CONDE ANDRADE

APELO à Polícia Federal para que reative o Posto de Emissão de Passaportes (PEP) em Jundiaí. (quorum:
maioria simples; incluída por força do Reqtº. Verbal - vide pauta SO de 11/05/2021; 1 AD) 

Item nº 6

MOÇÃO N  º   61/2021   - ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR

APOIO ao Projeto de Lei n.º 2.564/2020, de autoria do Senador Fabiano Contarato (REDE/ES), que institui o
Piso Salarial Nacional da Enfermagem e da Parteira. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art.
152 “caput”)

Item nº 7

MOÇÃO N  º   62/2021   - DANIEL LEMOS

APELO ao Governo do Estado para que instale salas de atendimento especializado e humanizado (“Sala
Lilás”) às mulheres vítimas de violência física e sexual junto às Delegacias de Defesa da Mulher. (quorum:
maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)
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Item nº 8

MOÇÃO N  º   63/2021   - JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR

APELO à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL para que fiscalize e notifique as Empresas de
Telefonia  do  Aglomerado  Urbano  de  Jundiaí,  que  estão  utilizando  irregularmente  as  instalações  de
cabeamento aéreo nos postes de energia elétrica. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art.
152 “caput”)

Item nº 9

MOÇÃO N  º   64/2021   - ANTONIO CARLOS ALBINO

APOIO ao Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2020, do Deputado Carlos Giannazi, que susta os efeitos do
Decreto nº 65.021/2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência
do Estado e dá providências correlatas. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 10

MOÇÃO N  º   65/2021   - DOUGLAS MEDEIROS

APOIO ao PL 535/2021, do Deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), que dispõe sobre a interpretação do art. 8º,
II,  “a”,  da Lei nº 9.250/1995,  no qual são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda devido os
pagamentos  efetuados  a  cuidadores  de  idosos  e  de  pessoas  com  deficiência  devidamente  habilitados
mediante a certificação em capacitação profissional que atenda aos requisitos previstos em lei.  (quorum:
maioria simples; incluída por força do RI, art. 152 “caput”)

Item nº 11

MOÇÃO N  º   68/2021   - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

APOIO ao projeto de lei nº 385/2021, de autoria do Senador Jorginho Mello (PL/SC),  que altera a Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre medidas alternativas de prova de vida para os beneficiários
da Previdência Social e dá outras providências. (quorum: maioria simples; incluída por força do RI, art. 152
“caput”)

Em 14 de maio de 2021.

FAOUAZ TAHA
Presidente
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