


























































CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 01/ o -i 

Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Emérito 
ao Ilustríssimo Senhor "JORGE ALBERTO DE OLIVEIRA 

MARUM ". 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. l. Fica concedido o Título de Cidadão Emérito ao 
Ilustríssimo Senhor "JORGE ALBERTO DE OLIVEIRA MARUM", pelos relevantes serviços 
prestados à Sorocaba. 

Art. 2°. As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 
Legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. 

Art. Y. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

S/S., 01 de fevereiro de 2021 

r-: 

1• 

DYLAN ROBERTO VIANA DANTAS 
Vereador autor da propositura 
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JUSTIFICATIVA: 

JORGE ALBERTO DE OLIVEIRA MARUM é nascido em 
nossa querida cidade de Sorocaba na data de 14 de fevereiro de 1966 e filho de Jorge 
Marum e Maria Clara de Oliveira Marum; casou-se com Denise Espinosa Bueno 
Marum, sendo que desta união resultaram suas filhas Bianca Espinosa Marum e Laura 
Espinosa Marum. 

Tornou-se Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de 
Sorocaba em 1988, sendo aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil logo 
no ano seguinte, em 1989. 

No mesmo ano tornou-se delegado de Polícia e, de forma a 
mostrar seu forte e diferenciado potencial intelectual, em 13 de novembro de 1989 
tomou-se Promotor de Justiça. 

Em seu trabalho no Ministério Público, atuou como Promotor de 
Justiça titular nas comarcas de Iguape e Tatuí e atualmente ocupa o cargo de 4° 
Promotor de Justiça de Sorocaba, desde o ano de 1993, no qual trabalha nas áreas de 
Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Patrimônio Histórico, Fundações e Direitos 
Humanos (Idosos e Pessoas com Deficiência). 

No que diz respeito à vida acadêmica, Dr. Marum é Mestre em 
Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP (Largo São Francisco); professor 
de Ciência Política & Teoria Geral do Estado e Direito Ambiental na Faculdade de 
Direito de Sorocaba, e de Direito Eleitoral e Direitos Humanos na Escola Superior do 
Ministério Público de São Paulo e autor do livro "Ministério Público e Direitos 
Humanos". 

Assim, considerando o exposto até aqui, vemos que o Dr. 
Marum gabaritou-se como ser humano e transmissor de conhecimento, utilizando de 
todo seu crescimento, atualmente, na orientação e formação dos novos juristas de nossa 
cidade, lecionando de modo notável na instituição de ensino jurídico mais tradicional de 
nosso município, a FADI. 

Portanto, o Dr. Marum não contentou-se apenas em enriquecer a 
si mesmo com o conhecimento, mas escolheu trilhar o excelente caminho do ensino 
universitário, contribuindo de modo sensível para o desenvolvimento de nossa nação e, 
por consequência, de nossa Cidade. 

Em razão de sua notabilidade, recebeu em 2013 o prêmio da 
"Medalha Cultural Dom Aguirre", concedido pela Fundação Dom Aguirre, importante 
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instituição que atua também na formação intelectual de pessoas, inclusive sendo a 
entidade mantenedora do Colégio Dom Aguirre, tradicional escola da cidade. 

Desta feita, notável é a contribuição do homenageado para nosso 
Município no sentido de formar-se e, após, instruir nas letras jurídicas e políticas 
milhares de alunos que têm-no como professor. Afinal, o que há de mais nobre que 
alguém, com excelência, levar o outro a voos mais altos pelo conhecimento? 

Mas não para por aí! 

O Dr. Jorge Marum possui feitos grandiosos para nossa cidade 
dentro de sua função institucional no Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Como Promotor de Justiça do Meio Ambiente, nesta urbe, 
fechou crucial acordo ambiental com a empresa japonesa Toyota, sem o qual sua fábrica 
fatalmente instalar-se-ia noutra cidade; realidade que, tivesse ocorrido, teria impedido 
que hoje milhares de pessoas estivessem com seus empregos na referida pessoa jurídica. 
Ademais, deste mesmo acordo tivemos a implantação do Parque da Biodiversidade, 
entre outros benefícios ambientais na cidade de Sorocaba. 

Outro feito notável do Dr. Marum em prol de nosso município 
foi uma série de acordos feitos com proprietários de grandes áreas imobiliárias para a 
preservação da Reserva Legal, ou seja, a manutenção de 20% do imóvel como mata 
nativa. Isso resultou na preservação de milhões de metros quadrados de mata. Apenas 
em um acordo, a atuação do Dr. Jorge Marum resultou em ajuste com a empresa 
Votorantim, pelo qual foi possível a preservação de um milhão e quatrocentos mil 
metros quadrados de mata nativa na região de Brigadeiro Tobias. 

Também, e não de forma exaustiva, o Dr. Marum atuou de 
forma a preservar o patrimônio histórico de nossa cidade, sendo que, numa de suas 
ações, conseguiu a preservação e doação, para o Município, do prédio que hoje abriga a 
Secretaria do Meio Ambiente. 

Não se deixe de salientar, antes de finalizar essa justificativa, 
que o Dr. Jorge Marum é um arejo para a intelectualidade de Sorocaba em tempos de 
repressão do pensamento e da liberdade de expressão. Com  intrepidez e sinceridade, 
características essas dignas de um verdadeiro homem da democracia, promove o debate 
livre, como deve ser. 

Sendo assim, Nobres Colegas, é de rigor e justiça que venhamos 
conferir o Título de Cidadão Emérito a este notável sorocabano que contribuiu e 
contribui de forma relevante com nosso Município: 
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- através dos seus conhecimentos compartilhados com 
milhares de alunos no ensino jurídico da Faculdade de 
Direito de Sorocaba; 

- através de suas atuações dignas de louvor como 
representante do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, defendendo nosso meio ambiente e economia; 

bem como através de sua postura como cidadão 
promovendo o contraditório e a liberdade de expressão 
nesta cidade, algo tão valioso e que, infelizmente, aos 
poucos nos têm sido roubados pela ditadura da opinião de 
grupos que querem sufocar o diálogo necessário para uma 
sociedade sadia. 

S/S., 01 de Fevereiro de 2021 

DYLAN ROBERTO VIANA DANTAS 
Vereador 
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SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PDL 001/2021 

A presente Proposição é de autoria do Vereador 

Dylan Roberto Viana Dantas. 

Trata-se de PDL que dispõe sobre a concessão de 

Título de Cidadão Emérito ao Ilustríssimo Senhor "JORGE ALBERTO DE OLIVEIRA MARUM ". 

Este Projeto de Decreto Legislativo encontra 

respaldo em nosso Direito Positivo, neste diapasão passa-se a expor: 

Sobre a matéria que versa o PDL estabelece o RIC: 

Art. 87 - A Câmara exerce a sua função legislativa através de 

Projetos de Lei, de Resolução, de Decreto Legislativo e Emenda à 

Lei Orgânica. 

§ 
30 - Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de caráter 

político administrativo cujas matérias não dependem de sanção do 

Prefeito, entre as quais se incluem: 

1- 	concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra 

honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham 

prestado relevantes serviços ao Município, ao Estado ou a Nação, 

1 
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Disciplina o RIC que, nos Decretos Legislativos 

que proponham homenagem a pessoa deverão ser acompanhados de justificativa contendo 

sua respectiva biografia, in verbis: 

Art. 94. Os projetos deverão ser: 

§ 3° Os projetos de lei e de decretos legislativos que proponham 

homenagem a pessoa deverão ser acompanhados de justificativas 

contendo sua respectiva biografia e, em se tratando de denominação 

de vias, logradouros e próprios públicos, também deverão estar 

acompanhados de cópia de pelo menos um dos seguintes 

documentos que comprove o óbito do homenageado: (..) 

Dispõe, ainda, o Regimento da Câmara: 

Art. 163. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos 

membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes 

matérias: (g.n.) 

VIII- concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra 

honraria ou homenagem. 

Encontra-se também na LOM: 

Art. 40. A discussão e a votação da matéria constante da Ordem do 

Dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta 

dos membros da Câmara. 

2 
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§ 20 - Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos 

membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes 

matérias. (g.n.) 

8. concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra 

honraria ou homenagem. (Acrescido pela ELOM no 24, de 06 de 

dezembro de 2007) 

Salienta-se então que, para aprovação deste PDL, 

depende do voto favorável de 11 membros da Câmara Municipal. 

Destaca-se que nos termos da Norma de Regência, 

as proposições que objetivem a concessão de Título de Cidadão Emérito, deverá conter, no 

mínimo, a assinatura da maioria absoluta dos membros da Câmara, tal requisito formal foi 

observado neste PDL, estabelece nos termos infra a Resolução que versa sobre tal assunto: 

RESOLUÇÃO N°241, DE 26 DE OUTUBRO DE 1995. 

Cria títulos honor'flcos a serem concedidos e regulamenta a 

tramita ção dos processos de concessão. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4195 - DO EDIL JOÃO 

FRANCISCO DE ANDRADE 

A Câmara Municipal de Sorocaba aprova e eu promulgo a seguinte 

Resolução: 

Art. 1° A Câmara Municipal de Sorocaba poderá conceder, por via 

de Decreto Legislativo, os seguintes títulos: "CIDADÃO 
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SOROCABANO", "CIDADÃO BENEMÉRITO", e "CIDADÃO 

EMÉRITO", a serem concedidos a todas as pessoas de ambos os 

sexos, que se distinguirem pela sua ação nos diversos campos do 

saber ou das atividades humanas e que tenham atuado em beneficio 

do município de Sorocaba. (Redação dada pela Resolução n°4 

de 24 de maio de 2018) 

§ 
10 O título de "CIDADÃO SOROCA BANO ", fica reservado às 

pessoas merecedoras deste título e que não sejam naturais de 

Sorocaba; 

§ 2° O título de "CIDADÃO BENEMÉRITO ", fica reservado aos 

cidadãos sorocabanos ou portadores de título de "Cidadão 

Sorocabano ", e que se distinguam pelo auxílio material que de 

qualquer forma, possibilite o progresso sócio-econômico do 

Município, 

§ 3° O título de "CIDADÃO EMÉRITO" fica reservado àquelas 

pessoas sorocabanas ou não, que tenham realmente, se distinguido 

em qualquer campo da atividade humana, de forma a ganhar 

notoriedade municipal, nacional ou internacional. (Redação dada 

pela Resolução n° 4) 

Art. 2° As proposições que objetivem a concessão de Título de 

Cidadão Sorocabano, Cidadão Benemérito e Cidadão Emérito 

deverão conter, no mínimo, a assinatura da maioria absoluta dos 

membros da Câmara. (Redação dada pela Resolução n°) 

§ 1° - O projeto após tramitar pelas Comissões competentes, será 

incluido na ORDEM DO DIA, para votação, sem discussão. 

ri 
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Art. 2°-A Fica vedada a concessão de mais de um dos títulos 

honor(flcos a que se refere o "caput" do art. 1° desta Resolução, a 

mesma pessoa. (Redação dada pela Resolução n° 22) 

Art. 30  As despesas decorrentes da execução da presente Resolução, 

correrão por conta de verba própria orçamentária. 

Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário e as Resoluções anteriores 

que versam sobre este assunto. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 26 de outubro de 1995. 

JOSÉ FRANCISCO MAR TINEZ 

Presidente 

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, na data 

supra. 

ANDRÉ JOSÉ VALARELLI 

Secretário da Câmara 

Por fim salienta-se que o Regimento Interno da 

Câmara estabelece que cada Vereador poderá apresentar, no máximo, 08 (oito) projetos de 

decreto legislativo, por ano, referente à concessão de título de cidadão honorário (o Vereador 

Autor desta Proposição está apresentando o primeiro Decreto Legislativo, neste ano, visando 

a concessão de título de cidadão honorário), in verbis: 

RESOLUÇÃO N°322, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007. 
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REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SOROCABA 

Art. 164. Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros 

da Câmara: 

Parágrafo único. Cada Vereador poderá apresentar, no máximo, 

08 (oito) projetos de decreto legislativo, por ano, referente à 

concessão de título de cidadão honorário. (Redação dada pela 

Resolução n. 334, de 28 de agosto de 2008) 

Face a todo o exposto constata-se que este Projeto 

de Decreto Legislativo encontra guarida na Resolução n° 241, de 26 de outubro de 1995, 

bem como na Lei Orgânica do Município de Sorocaba e no Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, sendo que, sob o aspecto jurídico, nada a opor. 

É o parecer. 

Sorocaba, 05 de fevereiro 2.021. 

2? 
MARCOS MACIEL PEREIRA 

Purador Legislativo 

De acordo: 

'~ÉW _Ç_ 
Secrt  'ria Jurídica 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Luis Santos Pereira Filho 
PDL 0112021 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre 
Vereador Dylan Roberto Viana Dantas, que Dispõe sobre a concessão de Título 
de Cidadão Emérito ao Ilustríssimo Senhor "Jorge Alberto Oliveira Marum". 

De início, a proposição foi encaminhada a Douta Secretaria Jurídica, 
para exame da matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou 
parecer favorável ao projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria visa 
conceder homenagem e, como tal, está instruída com justificativa contendo 
biografia, como estipula o Art. 94, § 30  do Regimento Interno da Câmara (RIC). 

Ainda, o decreto legislativo, enquanto espécie normativa, .e a matéria, 
título de cidadão, estão previstos no § 31 , inciso 1 do art. 87 do RIC e, ainda, mais 
esjecificamente na Resolução n° 241, de 1995. 

Além disso, o Projeto de Decreto Legislativo constitui matéria de 
caráter político-administrativo típica desta Edilidade, bem como observa o devido 
processo legislativo, conforme o art. 35, VI e Art. 48 da LOM como matéria de 
competência exclusiva da Câmara que, prescinde sanção ou veto do Executivo, 

Ademais, notam-se presentes as assinaturas mínimas, para as 
proposituras que visem a concessão de títulos de cidadão honorífico (Resolução 
n° 241, art. 20), notando-se também que a presente proposição se encontra 
dentro dos limites quantitativos prescritos anualmente para cada Edil (RIC, 
Art. 164, Parágrafo único). 

Por fim, ressalte-se que a aprovação deste dependerá do voto 
favorável da maioria absoluta dos Vereadores nos termos do art. art. 40, §2 1 , 
'8' da LOMS. / / 

Ante o exposto 

15 de1fevøjr6 de 201. 

II 
SAN jros PEIEIRA FILHO 

Preside/teRelator 

/1 
CR àANJO—AN~JáÀÇÁ-0 DOS PASSOS JOAO 

Membro 
ONIZETI SILVESTRE 

Membro 
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