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PROJETO DE LEI
(Letícia Rahel Lopes Wunderlich)

Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o “Dia da Cidade
Amiga”.

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 da Cidade Amiga”.

Art. 2º. O “Dia da Cidade Amiga” será celebrado anualmente no terceiro

domingo de novembro.

Art.  3º.  O  evento  ocorrerá  concomitantemente  em  todos  os  parques

municipais, dentro de seu horário pré-estabelecido de funcionamento.

Art. 4º. O evento contará com apresentações artísticas e culturais em todos

os parques. 

§1º.  Poderão  participar  do  evento  entidades  culturais  e  artísticas  com

contribuições de música, dança, teatro, artes plásticas, ginástica artística.

§2º. A Unidade de Gestão de Cultura determinará que entidades culturais

participarão do evento mediante edital publicado com antecedência de 60 dias, especificando:

I – Condições para participação do evento;

II – Locais das apresentações;
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III – Infraestrutura que atenda aos grupos de música, dança, teatro e artes

plásticas;

IV – Demais informações que julgar relevantes.

§  3º.  Participarão  do  evento  primordialmente  as  instituições  culturais

municipais:

I – Projeto Guri;

II – Orquestra Municipal de Jundiaí;

III – Cia de Teatro de Jundiaí;

IV – Time de Ginástica Artística.

Art.  5º.  O  evento  contará  com espaços  dedicados  à  comercialização  de

alimentos.

Parágrafo  Único:  comercializarão  alimentos  as  entidades  devidamente

regulamentadas junto à Prefeitura Municipal de Jundiaí, tais como barracas, food trucks, food bikes e

outros.

Art.  6º.  As  Unidades  de  Gestão  Municipais  de  Transporte  e  de  Saúde

poderão realizar campanhas de conscientização durante o evento.

Parágrafo Único: As Unidades de Gestão deverão dispor de seus próprios

recursos para a promoção das campanhas.

Art. 7º. Se estabelece a gratuidade do transporte coletivo municipal nesse

dia.

Art. 8º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

 A Família é a primeira instituição social na qual somos inseridos, é o ambiente onde 
vamos aprender a nos comunicar, a expressar as nossas ideias e a conviver. Os pais tem o dever 
de ensinar os seus filhos em qual caminho andar, quais são as tarefas que eles precisam realizar, 
a respeitar o meio ambiente, a compartilhar e como viver em sociedade.  Porém, nos dias atuais, 



(PL n°.  - fls. 3)

é muito difícil um relacionamento estreito entre a família. Pais e filhos não passam mais tempo 
juntos e os pais não exercem mais suas funções educando as crianças e mostrando para elas como
viver em sociedade. Crianças e adolescentes não sabem mais como expor seus sentimentos, se 
comunicar e como resolver conflitos internos. 

  Com a tecnologia e o fácil acesso à internet, crianças e adolescentes se privam do 
mundo real e "entram" em um mundo digital onde opiniões não são ouvidas, sentimentos são in-
significantes e é oferecido todo tipo de conteúdo. Com a orientação dos pais, crianças e adoles-
centes podem aprender como fazer um bom uso da internet. 

   A tecnologia também despreza a vida na natureza, causando diversos problemas 
como por exemplo o sedentarismo. Pais podem sim ajudar os filhos a manter uma rotina mais 
saudável com a prática de exercícios. Contudo, o tempo não é bem utilizado e famílias não pas-
sam mais tempo ao ar livre praticando exercícios. Entretanto, pais e filhos podem cooperar para 
estabelecer a prática de exercícios e se tornarem mais saudáveis. 

  

  O relacionamento entre vizinhos, na maioria das vezes, também é complicado. Vizi-
nhos não se conhecem, compartilham o mesmo prédio, a mesma rua, o mesmo bairro, a mesma 
cidade e não sabem nem qual é o nome um do outro. 

  

  Quando se conhece a outra pessoa, uma relação de respeito é criada. A fidelidade com
a pessoa que mora ao seu lado aumenta e surge uma nova amizade. Quando pais e filhos conver-
sam, irmãos, irmãs, mães, avós, avôs, barreiras são quebradas, ideias são discutidas, feridas são 
curadas. 

  

  Jundiaí possui uma ótima infraestrutura como parques, ginásios, quadras, áreas para 
exercícios físicos e praças que infelizmente não são utilizados. Com o evento Cidade Amiga, po-
demos repensar o uso das instalações públicas e aprender a valorizar a ótima infraestrutura que 
Jundiaí oferece.

  Uma tarde no parque pode mostras para as pessoas a importância da família na socie-
dade, aproveitar a natureza e fazer uso da infraestrutura de Jundiaí. Parar um pouco a rotina 
apressada proporciona uma nova visão de como o tempo é precioso e de como devemos usá-lo.

  A inclusão no Calendário Municipal do Dia Municipal Da Família, passa pela consci-
entização da importância da família na sociedade.

Sala das Sessões, 
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LETÍCIA RAHEL LOPES WUNDERLICH
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