
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

   

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

S.O. 23 /2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ORDEM DO DIA PARA A 23 (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO 

DIA 11 DE MAIO DE 2021.  

VOTAÇÃO ÚNICA 

1 - Projeto de Decreto Legislativo n2  08/2021, do Edil José Vinícius Campos Aith, dispõe 

sobre a concessão de Título de Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo Deputado Federal 

Senhor "Eduardo Narites Bolsonaro". 

2 - Projeto de Decreto Legislativo n2 22/2018, do Edil Luis Santos Pereira Filho, dispõe 

sobre a concessão de Título de Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo Sr. "JAIR MESSIAS 

BOLSONARO". 

DISCUSSÃO ÚNICA 

1 - Projeto de Lei n2  54/2021, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe sobre a 

denominação de "Marcos Jacob" ao viaduto de ligação entre a Avenida Edward Fru-Fru 

Marciano da Silva e a Avenida Dr. Ulysses Guimarães e da outras providências. 

2 - Projeto de Lei n2  94/2021, do Edil Rodrigo Piveta Berno, dispõe sobre denominação 

de "SANTINHO BALLARIN" a uma via pública de nossa cidade e dá outras providências. 

(R.08 - Jardim Residencial Vale do Lago) 

251  DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2 49/2021, do Edil Ítalo Gabriel Moreira, dispõe sobre a liberação de 

entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visita a pacientes 

internados, e dá outras providências. 

2 - Projeto de Lei n2  67/2021, do Edil Péricles Régis Mendonça de Lima, inclui o inciso VII 

no art. 52  da Lei n2 10.245, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre a política 

municipal de atendimento a pessoa com transtornos do espectro autista e dá outras 

providências. 

1 DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2  26/2021, do Edil Ítalo Gabriel Moreira, altera a Lei n2  12.007 de 2019 

e dá outras providências. (Sobre a obrigatoriedade de gravar em áudio e vídeo, todas as 

sessões para Processo de Licitação Pública) 
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2 - Projeto de Lei ri9  56/2021, do Edil Hélio Mauro Silva Brasileiro, dispõe sobre a 

transparência dos relatórios de vistorias técnicas realizadas em viadutos, pontes, 

passarelas e demais obras públicas no âmbito do Município. 

3 - Projeto de Lei n2  81/2021, do Edil João Donizeti Silvestre, acrescenta-se os §12, §22  e 

§32 ao art. 12  da Lei n2  7.847, de 17 de Julho de 2006, que dispõe sobre a realização de 

Programa de Prevenção e Diagnóstico precoce de câncer bucal, e dá outras providências. 

4 - Projeto de Lei n2  86/2021, do Edil Cícero João da Silva, institui o Programa Mulher 

Empreendedora e o Projeto Lidera Mulher. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 7 DE MAIO DE 2021. 

GERVINOI1UDIO GONÇALVES 

residente 















S/S., 14 de março de 2018. 

/ 

PR. LUIS SANTOS (PROS) J \ 
Vereador 

CÂMARA MUNICIPAL DE  SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2212018 

Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Sorocabano ao Ilustríssimo Sr. JAIR MESSIAS 
BOLSONARO 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Sorocabano ao 
Ilustríssimo Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, deputado federal pelo Estado do Rio 
de Janeiro (RJ). 

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

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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JUSTIFICATIVA: 

Nascido em Campinas, Jair Messias Bolsonaro é um militar da reserva e 

deputado federal. Está em seu sétimo mandato na Câmara dos Deputados, eleito pelo 
Partido Progressista. Foi o deputado mais votado do Estado do Rio de Janeiro nas 

eleições gerais de 2014, com 464.565 votos. Nesta sessão legislativa, Bolsonaro é titular 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e suplente da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de ter sido membro atuante, 

em outras sessões, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 

É pai de Carlos Bolsonaro, vereador no município do Rio de Janeiro, Flávio 

Bolsonaro, deputado estadual fluminense, e de Eduardo Bolsonaro, deputado federal por 

São Paulo eleito pelo PSC. 

Jair Bolsonaro é conhecido por suas posições em defesa da família, da soberania 

nacional, do direito à propriedade e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

Suas bandeiras políticas são fortemente combatidas pelos partidos de ideologia 

esquerdista. 

Em seus mandatos parlamentares, destacou-se na luta contra a erotização infantil 

nas escolas e por um maior rigor disciplinar nesses estabelecimentos, pela redução da 

maioridade penal, pelo armamento do cidadão de bem e direito à legítima defesa, pela 

segurança jurídica na atuação policial e pelos valores cristãos. Foi idealizador do voto 

impresso, que certamente contribuirá para a realização de eleições mais confiáveis e 
passíveis de auditagem. 

S/S., 14 de março de 2018. 

PR LUIS SANTOS (PROS) 

/ 
Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PDL 22/2018 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre 
Vereador Luís Santos Pereira Filho, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Sorocabano ao Ilustríssimo Sr. "JAIR MESSIAS BOLSONARO". 

A matéria é da competência da Câmara e não depende da sanção do 
Sr. Prefeito, nos termos do art. 87, § 30, inciso 1, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
in verbis: 

"Art. 87. A Câmara exerce a sua função legislativa através de Projetos de Lei,de 
Resolução, de Decreto Legislativo e Emenda à Lei Orgânica. 
(...) 
§ 3° Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de caráter político administrativo 
cujas matérias não dependem de sanção do Prefeito, entre as quais se incluem: 

- 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," 

Ademais, a matéria está disciplinada na Resolução n° 241, de 26 de 
outubro de 1995, "Cria títulos honoríficos a serem concedidos e regulamenta a tramitação dos 
processos de concessão", merecendo destaque o disposto nos arts. 10  e 20, in verbis: 

"Art. 10. A Câmara Municipal de Sorocaba poderá conceder, por via de Decreto 
Legislativo, os seguintes títulos honoríficos: "CIDADÃO 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, de qualquer maneira, estejam ligadas a Sorocaba. 

§ 11  - O título de "CIDADÃO SOROCABANO" fica reservado às pessoas 
merecedoras deste título e que não sejam naturais de Sorocaba; (g.n) 

§ 21' 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; 

§ 311  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. 

Art. 2 0  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." (g. n) 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Cabe mencionar que, nos termos do parágrafo único do art. 164 do 
Regimento Interno da Câmara', cada Vereador poderá apresentar, no máximo, 08 (oito) 
projetos de decreto legislativo, por ano, referente à concessão de título de cidadão 
honorário. No caso em tela o Autor desta Proposição está apresentando o seu 40  projeto 
de decreto leqislativo,  neste ano. 

Dessa forma, nada a opor sob o aspecto legal da proposição, 
ressaltando-se que a sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria absoluta  dos 
membros da Câmara, nos termos do disposto no art. 163, inciso VIII do Regimento Interno2. 

É o parecer. 

Sorocaba, 23 de março de 2018. 

Roberta 	fl5 'iga 
Procuradora  Legislativa 

De acordo: 

Marc4eo 
Secretária Jurídica 

'Art 164 ( ... ) 
Parágrafo único. Cada Vereador poderá apresentar, no máximo, 08 (oito) projetos de decreto legislativo, por ano, referente à concessão de titulo de 
cidadão honorário. (Redação dada pela Resolução o. 334, de 28 de agosto de 2008) 

2 "Art. 163. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias: 

VIII - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem." 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Decreto Legislativo n° 22/2018, de autoria do Edil Luis 
Santos Pereira Filho, que dispõe sobre a concessão de Título de 
Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo Sr. 	JAIR MESSIAS 
BOLSONARO". 

Sob o aspecto legal, nada a opor. 

S/C., 26 de março de 2018. 

JOSÉ FRAN 	ARTINEZ 
esi 

ANTONIO CARLOS SILVANO JÚNIOR 
Membro-Relator 

JOSÉ PDA SILVA 
Membro 




































































































































































































































