
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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