
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

C.E. 20, 212, 220  e 232/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

De acordo com as disposições da Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, Art. 53, inciso II e da Resolução n2  322, de 18 de setembro de 2007 (Regimento 
Interno), Art. 182, inciso II, 

C O N V O C O Vossa Excelência para as 20!, 21!, 222  e 2311/2021 
Sessões Extraordinárias, deste Legislativo, a realizarem-se no dia 27 de maio de 2021, 
após a 5.0. 28/2021. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOR A, 25 DE MAIO DE 121. 

LLu1SS NTOSE EIRA FILHO 
Presidente interino 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

S.E. 20, 21, 222  E 23/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

S.E. 20/2021  

ORDEM DO DIA PARA A 20 (VIGÉSIMA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO 

DIA 27 DE MAIO DE 2021, APÓS A S.O. 2812021.  

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS 

1 - Projeto de Lei n2  182/2021, do Executivo, dá nova redação ao art. 32,  da Lei n2  12.278, 

de 19 de janeiro de 2021, que autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito 

externo, em regime de parceria de cofinanciamento junto ao Fundo Financeiro para o 

Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e ao New Development Bank - NDB, com 

a garantia da união, a oferecer garantias e dá outras providências. 

S.E. 21/2021 

ORDEM DO DIA PARA A 21 (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A 

REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, APÓS A S.E. 20/2021  

12  DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2  75/2021, do Executivo, dispõe sobre a criação do Centro de 

Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), junto à Secretaria de Administração e 

dá outras providências. 

2 - Projeto de Lei n2  157/2021, do Executivo, dispõe sobre a reestruturação do Conselho 

Municipal de Turismo e dá providências. 

3 - Projeto de Lei n2  182/2021, do Executivo, dá nova redação ao art. 32,  da Lei n2  12.278, 

de 19 de janeiro de 2021, que autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito 

externo, em regime de parceria de cofinanciamento junto ao Fundo Financeiro para o 

Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e ao New Development Bank - NDB, com 

a garantia da união, a oferecer garantias e dá outras providências. 
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?'  CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

S.E. 22/2021 

ORDEM DO DIA PARA A 22 (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A 

REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, APÓS A S.E. 21/2021  

2Ê DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2  75/2021, do Executivo, dispõe sobre a criação do Centro de 

Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), junto à Secretaria de Administração e 

dá outras providências. 

2 - Projeto de Lei n9  157/2021, do Executivo, dispõe sobre a reestruturação do Conselho 

Municipal de Turismo e dá providências. 

3 - Projeto de Lei n9  182/2021, do Executivo, dá nova redação ao art. 39,  da Lei n2  12.278, 

de 19 de janeiro de 2021, que autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito 

externo, em regime de parceria de cofinanciamento junto ao Fundo Financeiro para o 

Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e ao New Development Bank - NDB, com 

a garantia da união, a oferecer garantias e dá outras providências. 

S.E. 23/2021 

ORDEM DO DIA PARA A 23 (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A 

REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, APÓS A S.E. 22/2021  

MATÉRIAS REMANESCENTES DA S.E. 22/2021  

MATÉRIA DE REDAÇÃO FINAL 

CÂMARA MUNICIPAL DESÕROCABA, 25 DE MAIO DE 2021. 

LUÍSS '1S P[REIRA FILHO 
Presidente !nterino 



Prefeitura de SOROCABA

Sorocaba, 21 de maio de 2 021.

SAJ-DCDAO-PL-EX-18/2021
Processo n -° 25.126/2018

Excelentissimo Senhor Presidente:

Servimo-nos do presente para encaminhar • aprecia•o e delibera(;•o

de Vossa Excel•ncia e Nobres Pares, o incluso Projeto de Lei que d• nova reda•o ao art. 3 -o
,

da Lei n -° 12.278, de 19 de Janeiro de 2021, a qual autoriza o Poder Executivo a contratar

opera(;•o de cr•dito externo, em regime de parceria de cofinanciamento junto ao Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e ao New Development

Bank - NDB, com a garantia da Uni•o, a oferecer garantias e d• outras provid•ncias

O presente Projeto tem por objetivo atender a solicita•o da Secretaria

do Tesouro Nacional - STN/ME, adequando a Lei •s previs6es da Constituk;•o Federal,
incluidas pot meio da Emenda Constitucional n-o 109, de 15 de mar(;o de 2021, no que

couber aos municipios.

Feita a necess•ria corre(•o, esperamos contar com total apoio do
Plen•rio na aprova•o.

Solicitamos, ainda, que sua aprecia(;•o se d• em REGIME DE URG[NCIA,
na forma disposta na Lei Org•nica do Municipio.

Reitero a Vossa Excel•ncia os protestos de estima e considera•o.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
GERVINO CL•,UDIO GON(•ALVES
DD. Presidente da C•mara Municipal de
SOROCABA
PL D• nova reda(;•o ao art. 3 -0

, da Lei n ° 12.278, de 19 de janeiro de 2021, que autoriza o poder

executivo a contratar opera(;•o de cr•dito externo, em regime de parceria de cofinanciamento junto

ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e ao New Development

Bank - NDB, corn a garantia da uni•o, a oferecer garantias e d• outras provid•ncias.



Prefeitura de SOROCABA

PROJETO DE LEI

(Dd nova reda•o ao art. 3-°, da Lei n-0
12.278, de 19 de janeiro de 2021, que
autoriza o poder executivo a contratar
opera•o de crddito externo, em
regime de parceria de cofinanciamento
junto ao Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento da Bacia do Prata -

FONPLATA e ao New Development
Bank - NDB, com a garantia da uni•o, a
oferecer garantias e dd outras
provid•ncias).

A Cfimara Municipal de Sorocaba decreta:

Art. 1 .o O artigo 30, da Lei n -° 12.278, de 19 de Janeiro de 2021, passa a

ter a seguinte reda•o:

"Art. 30 Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como
contragarantia • garantia da Uni•o, a opera(;•o de cr•dito de que trata esta Lei, em car•ter
irrevog;•vel e irretrat•vel, a modo "pro solvendo", as receitas a que se referem o art. 158 e

as alineas "b", "d" e "e", inciso I, do art. 159, complementadas pelas receitas tribut•rias
estabelecidas no art. 156, nos termos do § 4 -o

, do art. 167, todos da Constituk;•o Federal,
bem como outras garantias em direito admitidas." (NR)

Art. 2-0 Ficam mantidas as demais disposi(;6es constantes da Lei

n.o 12.278, de 19 de janeiro de 2021.

Art. 3 ° As despesas com a execu(;•o da presente Lei correr•o por conta

de verba or•;ament•ria pr6pria.

Art. 4-° Esta Lei entra em vigor na data da sua publica(;•o.

RODRIGO MAGANHATO
Prefeito Municipal



LEI ORDINÁRIA Nº 12278/2021

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo, em regime
de parceria de cofinanciamento junto ao Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e ao New Development Bank -
NDB, com a garantia da União, a oferecer garantias e dá outras providências.

 Promulgação: 19/01/2021   Tipo: Lei Ordinária
  Classi�cação: Auxílio Financeiro/ Subvenções/ Empréstimos

LEI Nº 12.278, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.

Autoriza o Poder Execu�vo a contratar operação de crédito externo, em regime de parceria de
cofinanciamento junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e ao
New Development Bank - NDB, com a garan�a da União, a oferecer garan�as e dá outras providências.

PROJETO DE LEI Nº 33/2021, DO EXECUTIVO

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:

Art. 1º  Fica o Poder Execu�vo autorizado a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA no valor de até U$$16.000.000,00
(dezesseis milhões de dólares norte americanos) e ao New Development Bank - NDB, no valor de até US$
40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares norte americanos), totalizando a operação de até U$$
56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de dólares americanos) com garan�a da União, para aplicação no
“Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano de Sorocaba - Desenvolve Sorocaba”.

Art. 2º  Os encargos financeiros, o prazo de amor�zação do emprés�mo e o período de carência serão os
estabelecidos nos contratos de emprés�mo externo firmados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba/SP
junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA e ao New Development
Bank - NDB.

Art. 3º  Fica o Poder Execu�vo autorizado a vincular, como contragaran�a à garan�a da União, a operação
de crédito de que trata esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo “pro solvendo”, as receitas a
que se referem os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b”, complementadas pelas receitas tributárias
estabelecidas no art. 156, nos termos do § 4º, do art. 167, todos da Cons�tuição Federal, bem como
outras garan�as em direito admi�das.

Art. 4º  O Poder Execu�vo consignará nos orçamentos anuais e plurianuais do Município de Sorocaba/SP,
durante os prazos que vierem a ser estabelecidos, os recursos necessários ao atendimento das despesas
rela�vas à amor�zação, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito.

Art. 5º  Fica o Poder Execu�vo autorizado a criar a ação “Programa de Mobilidade e Desenvolvimento
Urbano de Sorocaba - Desenvolve Sorocaba” adequando-se os anexos da Lei Orçamentária Anual - LOA, da
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA.

Art. 6º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Palácio dos Tropeiros "Dr. José Theodoro Mendes", em 19 de janeiro de 2021, 366º da Fundação de
Sorocaba.

RODRIGO MAGANHATO
Prefeito Municipal
LUCIANA MENDES DA FONSECA
Secretária Jurídica
AMÁLIA SAMYRA DA SILVA TOLEDO
Secretária de Governo
ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

Esse texto não subs�tui o publicado no DOM de 21.01.2020



Prefeitura de SOROCABA 

Sorocaba, J9de fevereiro de 2 021, 

CJ£ ~~ 4t~Ji~0â~ 
SAi -CDAOP LEX 00 :L/2021 

Processo n 2 2,395/2021 
J. AOS PROJETEMPRE$ENTAçÃQ 

tRVIiOCLAUO GNÇALVE 
/ 	

PRESIDENTE 

Tenho a honra de encaminhar à apreciaç% e deliberação de Vossa 

Excelência e Nobres Pares, o presente Projeto de Lei que dspõe sobre a criação do Centro 

de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), junto à Secretaria de Administração e dá 

outras providências. 

O Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI) tem o 

intuito de captar recursos para ampliar a prestação de serviços e a qualidade de vida dos 

Sorocabanos, bem como possibilitar a matricialidade entre as secretarias, para que possa 

haver avanço e complementação de ações. 

Atuará como laboratório de projetos para viabilizar as metas de 

interesse do Governo Municipal, que dar-se-ão por meio da captação de recursos financeiros 

nos organismos públicos e privados, por meio de emendas, convênios, acordos de 

cooperação, medidas mitigatórias, Parcerias Público-Privadas, entre outros. 

Terá as seguintes competências: 

- estudar e coordenar a viabilização de projetos definidos pelo 

Governo Municipal, a partir da identificação de fontes de financiamento estaduais, nacionais 

e internacionais; 

II - elaborar, coordenar e executar a captação de recursos financeiros 

nos organismos públicos e privados, nacionais e internacionais; 

III - elaborar, coordenar e executar estudos e projetos para o Programa 

Municipal de Parcerias Público-Privadas; 

IV - coordenar e acompanhar o processo de definição de medidas 

mitigadoras ou compensatórias, entre o empreendedor e o Poder Público Municipal, 

V - 	 planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos 

administrativos de sua competência; 

VI - atender e auxiliar o terceiro setor, sempre que necessário, na sua 

área de atuação; 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Vil - elaborar todos os Projetos Técnicos necessários; 



Prefeitura de SOROCABA 

03 

SAJ-DCDAO-PL-EX- OO/2O21—fls. 2. 

VIII - prestar contas de todos os convênios e contratos de repasse no 

âmbito nacional e internacional. 

Diante do exposto, estando dessa forma justificada a presente 

proposição, aguardo sua transformação em Lei, solicitando ainda que sua apreciação se dê 
em REGIME DE URGÊNCIA,  na forma disposta na Lei Orgânica do Município. 

Atenciosamente, 

RODR O A'ANHATO 

Prefeito Municipal 

Ao 

Exmo. Sr. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 

DD. Presidente da Câmara Municipal de 

SOROCABA 
PL - Dispõe sobre a criação do Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), 

junto à Secretaria de Administração e dá outras providências. 
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PROJETO DE LEI -~-5/ _Wd,~ 

(Dispõe sobre a criação do Centro de 

Aceleração, 	Desenvolvimento 	e 

Inovação (CADI), junto à Secretaria de 

Administração 	e 	dá 	outras 

providências). 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 12 Fica criado e instituído, no âmbito da Administração Pública 

Municipal, o Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), o qual atuará como 

laboratório de projetos para viabilizar as metas de interesse do Governo Municipal, que se 

darão por meio de recursos técnicos ou financeiros oriundos de organismos públicos e 

privados, emendas, convênios, acordos de cooperação, termos de parcerias, medidas 

mitigatórias, Parcerias Público-Privadas, entre outros. 

Art. 22 O Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), 

será uma unidade administrativa vinculada à Secretaria de Administração. 

Art, 32 O Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), 

trabalhará em parceria com o Comitê Permanente de Captação de Recursos da Prefeitura de 

Sorocaba (CPCRS). 

Art. 42 O CADI terá as seguintes atribuições e competências: 

- estudar e coordenar a viabilização de projetos definidos pelo 

Governo Municipal, a partir da identificação de fontes de financiamento estaduais, nacionais 

e internacionais; 

11 - elaborar, coordenar e executar a captação de recursos financeiros 

nos organismos públicos e privados, nacionais e internacionais; 

III - elaborar, coordenar e executar estudos e projetos para o Programa 

Municipal de Parcerias Público-Privadas; 

IV - coordenar e acompanhar, junto à Secretaria de Planejamento, o 

processo de definição de medidas mitigadoras ou compensatórias, entre o empreendedor e 

o Poder Público Municipal; 

V - planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos 

administrativos de sua competência; 

VI - atender e auxiliar o terceiro setor, sempre que necessário, na sua 

área de atuação; 



Prefeitura de SOROCABA 

Projeto de Lei —fls. 2. 

VIII - prestar contas de todos os convênios e contratos de repasse no 

âmbito nacional e internacional. 

Art. 5Q  A organização administrativa da unidade será objeto de 

regulamentação pelo Poder Executivo Municipal via Decreto)  autorizado, se o caso, nos 

termos da Lei n2  11.488, de 19 de janeiro de 2017, o remanejamento das Divisões e Seções)  

bem como a realização das adequações necessárias às unidades de lotação dos servidores. 

Art. 62  Cabe ao Executivo Municipal, ainda, por intermédio da 

Secretaria de Administração, estabelecer normas e orientações complementares sobre o 

adequado funcionamento do objeto desta Lei, bem como sanar qualquer omissão visando 

ao fiel cumprimento dos seus objetivos. 

Art. 72  Para a execução e serviços especializados, poderão ser 

contratadas pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida capacidade técnica, observadas as 

normas legais aplicáveis, notadamente a Lei de Licitações)  e respeitados os princípios do 

artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

Art, 82  As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 

por conta de verba orçamentária própria, restando consignado que os recursos para 

implementar a unidade administrativa decorrerão de programação orçamentária relativa à 

Secretaria de Administração, não ensejando, porém, aumento de despesas públicas. 

Art. 99  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RODRIGO MGANHATO 

Prefeito Municipal 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 
	

PL 075/2021 

A autoria da presente Proposição é do Senhor 

Prefeito Municipal. 

Trata-se de PL que dispõe sobre a criação do 

Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADE), junto à Secretaria 

de Administração e dá outras providências. 

Este Projeto de Lei encontra respaldo em  

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

Constata-se que este Projeto de Lei visa 

estruturar a Administração Municipal, com o Centro de Aceleração, 

Desenvolvimento e Inovação (CADI), nesta seara, a criação, estruturação e 

atribuições dos Órgãos da Administração Direta do Município é de competência 

legiferante privativa (exclusiva) do Chefe do Poder Executivo, neste sentido 

estabelece a LOM: 

Art. 38. Compete privativamente ao Prefeito Municipal a 

iniciativa das leis que versem sobre: 

1 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 

Administração direta do Município. 

Destaca-se, ainda, conforme estabelecido na 

Lei Orgânica do Município de Sorocaba, compete privativamente ao Prefeito 

dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração municipal, in 

verbis: 

Art. 61. Compete privativamente ao Prefeito: 

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da 

Administração municipal, na forma da lei, 

Ressalta-se, por fim, que a Constituição da 

República, nos termos abaixo, estabelece que compete privativamente ao 

Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e 

funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 

despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, tais ditames constitucionais 

aplicam-se aos Municípios face o princípio da simetria: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República.- epública: 

VI — VI— dispor, mediante decreto, sobre: 

2 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÀo PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

a) organização e funcionamento da administração federal, 

quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 

extinção de órgãos públicos. 

Face a todo o exposto, verifica-se que este 

Projeto de Lei encontra respaldo em nosso Direito Pátrio, sendo que, sob o 

aspecto jurídico, nada a opor.  

E o parecer. 

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2.021. 

MARCOS MACIEL PEREIRA 

Procurador Legislativo 

De acordo: 

MARCIA\PEGORELLI ANTUNES 

Secretária Jurídica 

	nW 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador Luis Santos Pereira Filho 
PL 75/2021 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Executivo, que "Dispõe 
sobre a criação do Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), 
junto à Secretaria de Administração e dá outras providências". 

De início, a proposição foi encaminhada à Secretaria Jurídica, 
para exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que 
exarou parecer favorável ao projeto (fls. 06/08). 

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

Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela está 
condizente com nosso direito positivo, especialmente com o art. 38, IV da Lei 
Orgânica Municipal, que confere privativamente ao Chefe do Poder 
Executivo a prerrogativa de criar e regulamentar órgãos municipais 
(Conselhos), bem como administrá-los, nos termos do art. 61, VIII da Lei 
Orgânica Municipal. 

Pelo exposto, nada a opor  sob o aspecto legal da proposição, 
destacando-se que a eventual aprovação dependerá do voto favorável da 
maioria dos membros, presente a maioria absoluta dos membros (art. 162 do 
RIC). 

S/C., 3 de março de 2021. 

/2• 
LUIS SA 
	

PEREIRA FILHO 
res1iden te-Re lato r 

CRIS""—ÃN 	DOS PASSOS 
Membro 

.JOÃO.DNIZÉTI SILVESTRE 
Membro 



C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 75/2021, do Executivo, dispõe sobre a criação do Centro de 
Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), junto à Secretaria de Administração e dá 
outras providências. 

Solicitamos de Vossa Excelência o parecer da Comissão de Economia no PL n° 
75/2021, dentro do prazo regimental de 3 (três) dias, conforme Art. 50, parágrafo único, 
inciso 1 do Regimento Interno, a contar do recebimento desta: 

"Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo, cada Comissão 
deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, podendo o Presidente da Câmara conceder 
prorrogação por mais dez dias havendo motivo justificado. 

Parágrafo único. Quando se tratar de projeto de iniciativa do Prefeito, os 
prazos serão: 

1 - de 03 (três) dias para cada Comissão, quando houver motivo de urgência 
argüido pelo Prefeito." (grifamos) 	 / 

/ 

Gabriel de SouzaAorim 
Asses;or Legislativo 

Sorocaba, lide março de 2021. 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Ítalo Gabriel Moreira 
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C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

RELATOR: ÍTALO GABRIEL MOREIRA 
SOBRE: O Projeto de Lei no 75/2021 

Trata-se do Projeto de Lei n° 75/2021, de autoria do Executivo, que dispõe 
sobre a criação do Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), junto à 
Secretaria de Administração e dá outras providências. 

De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica para 
exame da matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
favorável ao projeto. No mesmo sentido, a Comissão de Justiça também não se opôs a 
tramitação do Projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de 
Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias para ser apreciada. O art. 43 do RIC dispõe: 

Art. 43 - A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias compete dar 
parecer: 

1- sobre as proposições que criem ou aumentem despesas; 
II - sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária; 
111 - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, 
empréstimos públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou indiretamente, 
alterem as finanças do Município, acarretem responsabilidades para o erário municipal 
ou interessem ao crédito público. 
IV - examinar as demonstrações de contas mensais da Mesa, para colheita de elementos 
que julgue necessários para eventuais informações ao Plenário; ( ... ) 

Nesse sentido, verificamos que o presente projeto visa à criação do Centro de 
Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI), junto à Secretaria de Administração, 
com o intuito de captar recursos para ampliar a prestação de serviços e a qualidade de 
vida dos munícipes, bem como possibilitar a matricialidade entre as secretarias, para que 
possa haver avanço e complementação de ações. 

Além disso, segundo previsto no art. 70,  para a execução e serviços 
especializados, poderão ser contratadas pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida 
capacidade técnica, observadas as normas legais aplicáveis, notadamente a Lei de 
Licitações, bem como seguir os trâmites legalmente estabelecidos. 

Por fim, o projeto de autoria do Poder Executivo afirma que, as despesas 
decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária 
própria, restando consignado que os recursos para implementar a unidade 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

administrativa decorrerão de programação orçamentária  relativa à Secretaria de 
Administração, não ensejando, porém, aumento de despesas públicas  (art. 8°). 

Assim sendo, quanto ao mérito, no que compete às competências desta 
Comissão, não se opõe à sua traniltação e eventual aprovação. 

É o parecer. 

Sorocaba, 11 de março de 2021. 

ÍTALÓ GABRIEL 
MOREIRA 

Vereador Presidente 
RELATOR 

CRISTIANO 
ANUNCIAÇÃO DOS 

PASSOS 
Vereador Membro 

VITOR ALEXANDRE 
RODRIGUES 

Vereador Membro 
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sim  VIÇOS 13  

COMISSÃO DE 	
E 

SOBRE O Projeto de Lei no 75/2021 

Trata-se do Projeto de Lei i ° 
 75/2021, do ExecuVo, dispõe sobre a criação do 

Centro de Aceleração, Desenvolvimento e I
novação (CADI), junto à Secretaria de 

AdnjniStraÇà0 e dá outras providências. 

Vem esta Comissão 
Permanente dentro das suas atribuição: 

Art. 44. À Comissão de Obras, Transporte e ServíÇos Pb1ico compete emitir parecer sobre 
propO5iÇUO que trate de: 

1 - planos gerais ou parciais de urbanização; 

II - início, alteração, interrupção ou suspensão de obras públicas, bem como de seu uso; 

III - serviços públicos do Município, incluídos os de concessão; 

IV - assuntos relativos ao pessoal fixo e variável da Prefeitura, da Câmara, das autarquias, 
fundações e empresas públicas; 

V - assuntos relativos ao transporte coletivo urbano e suburbano; 

1-Voto do Relator 

Vem esta comissão de mérito ressaltar a importância do projeto apresentado pelo 
Executivo. A presente propositura tem por objetivo captar recursos para ampliar a 
prestação de serviços prestados para o Município. Cabe ressaltar que este projeto vem 
trazer para o Poder Público uma maior celeridade, pois o Município de Sorocaba 
necessita de velocidade 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito é favo ei à tramitação desta matéria. 

T,O • CARLO LVANO NIOR 
residetd. Comissão 

\ . 

FAUSTO SÀLVADØR PERES 
Me 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EMENDA N ° 01 

Ao Projeto de Lei n°. 75/2021, que tem a seguinte ementa: 

Dispõe sobre a criação do Centro de Aceleração, 
Desenvolvimento e Inovação (CADI), junto à Secretaria de 
Administração e dá outras providências. 

MODIFICATIVA n ADITIVA 111 SUPRESSIVA F1 RETRITIVA [] 

Modifica o art. 70,  do PL n° 75/2021, que passa a ter seguinte redação: 

009 

Art. 70  Para a execução de serviços especializados, poderão ser 
contratadas pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida capacidade 
técnica, desde que não existam servidores com a capacitação 
requerida nos quadros do funcionalismo público municipal e sejam 
observadas as normas legais aplicáveis, notadamente a Lei de 
Licitações e os princípios contidos no artigo 37, caput, da Constituição 
Federal. 

00. 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a presen e menda na valorização dos Servidores Públicos 
Municipais com conheci en s técnicos especializados que atendam às 
demandas da Administração M icipal decorrentes da criação do Centro de 
Aceleração, Desenvolvimento e In.vação (CADI), objeto deste Projeto de Lei. 

S/S, Sorocaba, 04 de maio de 2.021 

FERNANDO DINI 
Vereador - MDB 



Altera o Art. 72  do Projeto de Lei 75/2021, para a seguinte redação: 

Art. 72 O Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI) 

exercerá suas atividades exclusivamente através de servidores públicos, 

sendo vetada a terceirização. 

Redação Original: 

Art. 72  Para a execução e serviços especializados, poderão se contratadas 

pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida capacidade técnica, 

observadas as normas legais aplicáveis, notadamente a Lei de Licitações, 

e respeitadas os princípios do art. 37, caput, da Constituição. 

Justificativa: O novo setor será criado através de remanejamento 

de Divisões e Seções já existentes, bem como a realização das adequações 

necessárias às unidades de lotação dos servidores, nos termos do art. 52  da 

Projeto de Lei. Neste sentido, não há necessidade da contratação de 

recursos humanos externos, onerando ainda mais os cofres da 

administração pública. 

S:la das Sessões, 04 de maio de 2021. 

PÉ' t És RÉGIS 
eador 

W % 
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E M E N D A N2  O A O Projeto de Lei 75/2021 

MODIFICATIVA MADITIVA 	SUPRESSIVA n RESTRITIVA jjII 



Altera o Art. 72 do Projeto de Lei 75/2021, para a seguinte redação: 

Art. 79 O Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação (CADI) 

exercerá suas atividades através de servidores públicos, sendo autorizado 

a contratação de pessoas fisicas ou jurídicas de reconhecida capacidade 

técnica exclusivamente para treinamento e capacitação de servidores, 

observadas as normas legais aplicáveis, notadamente a Lei de Licitações 

e respeitadas os princípios do art. 37, caput, da Constituição. 

Redação Original: 
Art. 79 Para a execução e serviços especializados, poderão se contratadas 

pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida capacidade técnica, 

observadas as normas legais aplicáveis, notadamente a Lei de Licitações, 

e respeitadas os princípios do art. 37, caput, da Constituição. 

Justificativa: O novo setor será criado através de remanejamento 

de Divisões e Seções já existentes, bem como a realização das adequações 

necessárias às unidades de lotação dos servidores, nos termos do art. V da 

Projeto de Lei. Neste sentido, não há necessidade da contratação de 

recursos humanos externos, onerando ainda mais os cofres da 

administração pública. Em situações excepcionais, dependendo da 

necessidade dos servidores, fica permitida a contratação de pessoas fisicas 

ou jurídicas de reconhecida capacidade técnica exclusivamente para 
treinamento e capacitação dos servidores alocados nesse setor. 

das Sessões, 04 de maio de 2021. 

PÉRICÉZ RÉGIS 
Verea o r 

~4 	~ o 

ÁMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

E M E N D A N2 O A O Projeto de Lei 75/2021 

MODIFICATIVA MADITIVA F1 SUPRESSIVA E RESTRITIVA LII 



Suprime o Art. 7  do Projeto de Lei 75/2021, que possui a seguinte 

redação: 

Art. 7Q  Para a execução e serviços especializados, poderão se 

contratadas pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida capacidade 

técnica, observadas as normas legais aplicáveis, notadamente a Lei 

de Licitações, e respeitadas os princípios do art. 37, caput, da 

Constituição. 

Justificativa: O novo setor será criado através de 

remanejamento de Divisões e Seções já existentes, bem como a 

realização das adequações necessárias às unidades de lotação dos 

servidores, nos termos do art. 52  da Projeto de Lei. Neste sentido, 

não há necessidade da contratação de recursos humanos externos, 

onerando ainda mais os cofres da administração pública. Com  efeito, 

ao criar um setor, cabe ao gestor público avaliar todos os elementos 

indispensáveis ao seu pleno funcionamento, em especial, os recursos 

humanos. 

Sala das Sessões, 04 de maio de 2021. 

PÉRI$I' Ç RÉGIS 
/Vereator 

K 	1 ,1  

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

E M E N D A NR  O-1 A O Projeto de Lei 75/2021 

MODIFICATIVA 	ADITIVA 	 SUPRESSIVA M RESTRITIVA 
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EMENDA N°05A0 PL 119.2021 

MODIFICATIVAADVASUPRESflRETRITIvA E 

Altera a redação doart. 7° do PL 75.2021 para constar a seguinte 
redação: 

Art. 7° Para a execução dos serviços especializados, poderão ser 
contratadas pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida capacidade 
técnica,mediante autorização legislativa específica, observadas as 
normas legais aplicáveis, notadamente a Lei de Licitações, e respeitados 
os princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal. 

S/S., 04rmaiode021. 

FERNANDA GARCIA 
Vereadoa 

Justificativa: a fim de que a Câmara Municipal possa avaliar o impacto 
financeiro de uma eventual contratação é que se apresenta esta emenda. 



Â MA RA M U NI CI PA L D E S O RO C AB A 
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EMENDA N.ao PL 73/2021 

  

MOD1FICATi\ A 
	

ADITIVA 	UFRESIVA [J RFSTR1TIVA 

Altera o Are. 7 do Projeto de Lei n° 75/2021, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 7 As atribuições e execuções dos serviços deste órgão, 
ainda que especializados, serão prestados por servidores 
ptblicos de carreira de devida capacidade técnica, 
facultando a formação de equipes, caso necessário, 
respeitando-se às normas legais vigentes" 

(.)h de maio de 2021. 

Ur. 
Verc 

asiiein 
dor 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

 

SOBRE: As Emendas n° 01 a 06 ao Projeto de Lei n° 75/2021, de autoria do Executivo, 
que "Dispõe sobre a criação do Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação 
(CADI), junto à Secretaria de Administração e dá outras providências". 

A Emenda n° 01 é de autoria do Nobre Vereador Fernando Alves Lisboa 
Dini, as Emendas n° 02 a 04 são de autoria do Nobre Vereador Péricles Regis 
Mendonça de Lima, a de n° 05 da Nobre Vereadora Fernanda SchIic Garcia, 
enquanto que a de n° 06 é de autoria do Nobre Vereador Hélio Mauro Silva 
Brasileiro, sendo que TODAS estão de acordo com nosso direito positivo,  sendo 
que visam alterar o art. 71  do PL, de modo a instituir medidas em prol da isonomia e 
moralidade através dos profissionais a serem contratados. 

No entanto, pelo fato de todas as Emendas supra dizerem respeito ao art. 70  

do PL 75/2021, nota-se que elas são incompatíveis,  devendo, quando da votação da 
matéria, prevalecer apenas uma delas. 

Pelo exposto, nada a opor sob o aspecto legal das Emendas n° 01 a 06, 
ressaltando-se apenas que elas são ELAS SÃO INCOMPATIVEIS,  já que alteram o 
mesmo dispositivo (art. 71  do PL). 

S/C., 10 de maio de 2021. 

LUIS SANTOS PERIRA FILHO 
Presklenté-Relator 

CRISTIÕÀLiNC AÇÃdDOS PASSOS 
Me bro 

JOÃO De IZETISILVESTRE 
Membro 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

Relator: Vereador Vitão do Cachorrão 
PL 75/ 2021 - EMENDAS 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

Trata-se de Emendas n° 01 a 06 ao Projeto de Lei no 75/2021, 

de autoria do Executivo, que "Dispõe sobre a criação do Centro de Aceleração, 

Desenvolvimento e Inova ção(CADI), junto à Secretaria de Administração e dá 

outras providências". 

A Emenda n° 01 é de autoria do Nobre Vereador Fernando 

Alves Lisboa Dm1, as Emendas n° 02 a 04 são de autoria do Nobre 

Vereador Péricles Regis Mendonça de Lima, a de n° 05 da Nobre 

Vereadora Fernanda Schlic Garcia, enquanto que a de n° 06 é de autoria 

do Nobre Vereador Hélio Mauro Silva Brasileiro. 

De início, as proposições das emendas foram encaminhadas à 

D. Secretaria Jurídica, para exame da matéria, quanto aos aspectos legais 

e constitucionais, que exarou parecer opinando pela constitucional idade 

do projeto. 



Italo Moreira 
Vereador 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
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Ponderando, chegamos a conclusão que todas as Emendas 

supra exporem respeito ao art. 7 do PL 75/2021, compreendemos que elas 

são conflitantes, devendo, quando da votação da matéria, prevalecer 

apenas uma delas. 

Contudo, devem ser debatidas eis que visa a maneira de 

contratação do Poder Executivo para a prestação de serviço Centro de 

Aceleração, Desenvolvimento e Inovação(CADI). 

Diante do exposto, essa Comissão de Economia, Finanças, 

Orçamento e Parcerias também não se opõe a tramitação da propositura, 

reforçando que deverá ser aprovada apenas uma, sendo que terá que ser 

discutida pelos demais parlamentares conforme regime interno. 

É o parecer s.m.j. 

Sorocaba, 25 de abril de 2021 

Vitoi'Mexandre Rodrigues 
Vereador 

Cristiano Passos 
Vereadora 



ÂMAID A  MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

SOBRE: As Emendas n°s 1,2,3,4, 5 e 6 ao Projeto de Lei n° 75/ 2021 

Trata-se das Emendas nos 1, 2,3,4, 5 e 6 ao Projeto de Lei n° 75/2021, do 
Executivo, dispõe sobre a criação do Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação 
(CADI), junto à Secretaria de Administração e dá outras providências. 

De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica para o 
exame da matéria quanto ao aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
favorável ao projeto. No mesmo sentido, a Comissão de Justiça também não se opôs a 
tramitação do Projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de 
Obras, Transportes e Serviços Públicos para apreciação. O art. 44. do RIC dispõe: 

Art. 44. À Comissão de Obras, Transporte e Serviços Públicos 
compete emitir parecer sobre proposição que trate de: 

1- planos gerais ou parciais de urbanização; 

II - início, alteração, interrupção ou suspensão de obras públicas, bem 
como de seu uso; 

III - serviços públicos do Município, incluídos os de concessão; 

IV - assuntos relativos ao pessoal fixo e variável da Prefeitura, da 
Câmara, das autarquias, fundações e empresas públicas; 

V - assuntos relativos ao transporte coletivo urbano e suburbano; 
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1. Voto do Relator 

A Emenda no oi é de Autoria do nobre Vereador Fernando Alves Lisboa Dini, 
As Emendas no 02, 03 e 04 são de autoria do Nobre vereador Péricles Regis Mendonça 
Lima, a de n°05 da Nobre vereadora Fernanda Schilic Garcia, enquanto que a n°06 e de 
autoria do Nobre Vereador Hélio Mauro Silva Brasileiro, todas tem grande relevância 
para discussão e a aperfeiçoamento do projeto em questão. 

Cabe ressaltar que todas as Emendas vem dizer a respeito ao Art. 70  do PL 
75/2021, sendo assim elas são incompatíveis, devendo prevalecer apenas uma delas. 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitação desta matéria. 

S/C., 24 de maio de 2021 

ANTQNÍ&ÃRLOSS1LVANO JÚNIOR 
/ Presidente da Comissão/Relator 

FAUSTO SAL VÁDOR T'ERES 
Membro 

_ 	 l J 

FRANCISCO FRANÇA DA SILVA 
Membro 



Prefeitura de SOROCABA 
Sorocaba, 	de abril de 2 021, 

SAJDCDAO-PLEX- 	/2021 

Processo n2  8.875/1995 

L 	

EM 	
PRESENtAÇÃO J. AOS PROJETOS EM A 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Tenho a honra de encaminhar à aprít 	e deliberação de Vossa 
Excelência e Nobres Pares, o incluso Projeto de Lei que 	cie sobre a Reestruturação do 
Conselho Municipal de Turismo, criado pelo art. 184, da Lei Orgânica do Município em 
atendimento a Lei Complementar Estadual n2  1.261, de 29 de abril de 2015, que estabelece 
condições e requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse 
Turístico. 

O Conselho Municipal de Turismo promove o desenvolvimento integrado 
das ações que visam consolidar a atividade turística como um importante motor do 
desenvolvimento econômico, da valorização cultural, social e da preservação ambiental, que 
possibilite aos turistas e moradores o maior contato com sua história, seus patrimônios e 
riqueza cultural e natural 

A Cidade de Sorocaba está pleiteando o título de Município de Interesse 
Turístico com o objetivo de receber recursos para implementação de projetos turísticos 
contribuindo com seu desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda. O Projeto de 
Lei em questão visa atender à solicitação da Secretaria Estadual de Turismo, especificamente 
do Conselho Técnico de Avaliação para ajustar a legislação de acordo com o modelo 
aprovado pelo Conselho Estadual de Turismo. 

Diante de todo o exposto, a presente propositura encontra-se 
devidamente justificada, razão pela qual, conto com o costumeiro apoio dessa E. Câmara, no 
sentido de transformá-la em Lei, solicitando ainda que sua apreciação se dê em REGIME DE 

URGÊNCIA,  na forma disposta na Lei Orgânica do Município, aproveitando a oportunidade 

para reiterar protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

RODRI9JX\GANHATO 
Prefeito Municipal 

Ao 
Exmo. Sr. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 

DD. Presidente da Câmara Municipal de 
SOROCABA 
PL - Dispõe sobre a restruturação do Conselho Municipal de Turismo e dá providências. 
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PROJETO DE LEI 

(Dispõe sobre a restruturação do 

Conselho Municipal de Turismo e dá 

providências). 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta.- ecreta: 

Art. Art. 12  Fica reestruturado o COMTUR - Conselho Municipal de Turismo, 

que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o Poder Público e a 

Sociedade Civil, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades turísticas 

desenvolvidas no Município, com natureza permanente, e para o assessoramento da 

municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de 

Sorocaba. 

§ 12  O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, em 

votação secreta, permitida a recondução. 

§ 22 O Secretário Executivo será designado pelo Presidente eleito, bem rJ 

como o Secretário Adjunto quando houver necessidade de tal cargo. 

§ 32 As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarão os ,z .  

seus representantes, titular e suplente, por ofício diretamente à Presidência do COMTUR, r.: 

que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos 

por suas Entidades. 

§ 42 Na ausência de Entidades específicas para outros segmentos, as 

pessoas que os representem poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área ou, 

então, pelo COMTUR, desde que haja aprovação de 2/3 (dois terços) dos seus membros, em 

votação secreta, e podendo ser reconduzidas por quem os tenham indicado. 

§ 52 As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas 

que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade 

poderão ser indicadas pelo COMTUR para um mandato de 2 (dois) anos)  com a aprovação de 

2/3 (dois terços) dos seus membros em votação secreta e, também, poderão ser 

reconduzidas pelo COMTUR. 

§ 62  Os representantes do poder público municipal, titulares e 

suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 (um terço) do COMTUR, serão 

indicados pelo Prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, também podendo 

ser reconduzidos pelo Prefeito. 

§ 79 Para todos os casos dos §§ 32,  42,  52 e 62,  do presente artigo, após 

o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com direito a 

voz e voto enquanto não forem entregues à Presidência do COMTUR os ofícios com as novas 

indicações. 
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§ 82 As indicações citadas nos §§ 32,  42 e 52  deste artigo poderão ser 

feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas Entidades e, 

portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas que serão 

controladas pelo Secretário Executivo. 

§ 92 Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou 

federais, agraciados por esta Lei, automaticamente serão considerados membros aqueles 

que sejam os titulares dos cargos ou quem os represente legalmente, e os quais indicarão os 

seus respectivos suplentes. 

Art. 22  O COMTUR de SOROCABA fica assim constituído: 

- do Poder Público: 

a) um representante do Turismo; 

b) um representante da Cultura; 

c) um representante do Meio Ambiente; 

d) um representante da Educação; 

e) um representante do Planejamento; 

f) um representante da Comunicação; e, 

g) um representante do segmento Rural; 

II - da Iniciativa Privada: 

a) um representante dos Meios de Hospedagem; 

b) um representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados; 

c) um representante das Agências de Turismo; 

d) um representante dos Transportadores Turísticos; 

e) um representante dos Guias de Turismo; 

f) um representante dos Promotores de Eventos; 

g) um representante das Instituições de Ensino Técnico ou Superior; 

h) um representante da Associação Comercial; 

i) um representante da Associação de Artesanato; 

j) um representante da Associação Movimento de Preservação 

Ferroviária; 

k) um representante do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico; 
1) um representante do Turismo Rural: 

m) um representante da União Cultural Nipo-Brasileira; 

n) um representante da Associação Escola e Cultura em Foco; e, 

o) um representante da Associação das Micro Cervejarias do Interior do 

Estado de São Paulo; 

111 - de outros Sem Direito a Voto: 
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a) um representante da Polícia Militar; 
b) um representante da Polícia Civil; 

c) um representante do Senac; e, 

d) um representante do Sebrae. 

Parágrafo único. Para cada representação, entende-se um titular e um 
suplente. 

Art. 39  Compete ao COMTUR e aos seus membros: 
tIT 

- avaliar, opinar e propor sobre: 

a) a Política Municipal de Turismo; 

b) as Diretrizes Básicas observadas na citada Política; 

c) os Planos Diretor de Turismo anuais ou trianuais que visem o 

desenvolvimento e a expansão do Turismo; 

d) os Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico; 

e) os Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos; 

lI - inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de 

informações de interesse turístico do Município e orientar a melhor divulgação do que 

estiver adequadamente disponível; 

III - programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico 

para a cidade e região, com pessoas experientes convidadas e com a participação popular; 

IV - manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo do 

Município ou fora dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial 

local; 

V - propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários 

ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências 
administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos 

segmentos; 

VI - propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando 

incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a Cidade; 

Vil - propor diretrizes de implementação do Turismo através de órgãos 
municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo de prover a 
infraestrutura local adequada à implementação do Turismo em todos os seus segmentos; 

r7 
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VIII - promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município 

participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de 

feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados para a própria cidade; 

IX - propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do 

Turismo no Município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, 

programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística; 

X - colaborar com a Prefeitura e suas Secretarias nos assuntos 
pertinentes, sempre que solicitado; 

Xl - formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em assuntos 

específicos, com prazo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao 
plenarto; 

XII - sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de 

serviços turísticos no Município; 
p 

XIII - sugerir a celebração de convênios com Entidades)  Municípios, 

Estados ou União, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado; 

XIV - indicar, quando solicitado, representantes para integrarem 

delegações do Município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos ' 
que ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo; 

9? 

XV - elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município; 

XVI - monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo 

medidas que atendam a sua capacidade turística; 

XVII - analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e 

propor medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais; 

XVIII - decidir sobre a aprovação dos projetos que serão encaminhados 
para o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos - DADETUR, 

conforme a Lei Complementar Estadual n2  1.261, de 20 de abril de 2015 e Lei Estadual n9  

16.283, de 15 de julho de 2016; 

XIX - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constantes do 
Fundo Municipal de Turismo e dos recursos advindos da Lei Complementar Estadual n9  

1.261, de 20 de abril de 2015, opinando sobre as prestações de contas, balancetes e 
demonstrativos econômicos financeiros referentes às respectivas movimentações; 

XX - conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes 

serviços prestados na área de turismo; 
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XXI - eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o seu Presidente, 

em votação secreta na primeira reunião de ano par; 

XXII - organizar e manter o seu Regimento Interno, 

Art. 49 Compete ao Presidente do COMTUR: 

- representar o COMTUR em suas relações com terceiros; 

II - dar posse aos seus membros; 

tIl - definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões; 

IV - convocar as reuniões; rA 

V - indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, o Secretário ' 

Adjunto ou o seu Vice-Presidente; 

VI - cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os 

destinatários e prestando contas da sua Agenda na reunião seguinte; 

VII - cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o Regimento Interno a 

ser aprovado por 2/3 (dois terços) dos seus membros; 

VIII - proferir o voto de desempate. 

Art. 52  Compete ao Secretário Executivo: 

- auxiliar o Presidente na definição das pautas; 

II - elaborar, distribuir e registrar as Atas das reuniões; 

III - organizar a Lista de Presença, o arquivo e o controle dos assuntos 

pendentes, gerindo a Secretaria e o Expediente; 

1V - controlar o vencimento do mandato dos membros do COMTUR; 

V - responsabilizar-se pela guarda dos documentos e correspondência 

pertencentes ao COMTUR; e, 

VI - substituir o Presidente em sua ausência nas reuniões. 
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Art. 62  Compete aos membros do COMTUR: 

- comparecer às reuniões quando convocados; 

II - em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho 

Municipal de Turismo; 

III 	levantar ou relatar assuntos de interesse turístico; 

IV - opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do 

Município ou da Região; 

V - não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários; 

VI - constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, podendo 

contar com assessoramento técnico especializado se necessário; 

VII - cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões 

soberanas do COMTUR; 

VIII - convocar, mediante assinatura de 20% (vinte por cento) dos seus 

membros, assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o 

presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem afetados; 

IX - votar nas decisões do COMTUR. 

Art. 72  O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, 

perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum, 30 (trinta) minutos após a 

hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e 

em qualquer local. 

§ 12  As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria simples de 

votos, exceto quando se tratar de alteração do Regimento Interno, caso em que serão 

necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, ainda, nos casos previstos 

nos §§ 42 e 52,  do artigo 12  e do artigo 12. 

22  Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, também, os 

suplentes. 

§ 32 Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos 

titulares, e, direito a voz e voto quando da ausência daquele. 
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Art. 82  Perderá a representação o Órgão, a Entidade ou membro que 

faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o ano. 

§ 12 Em casos especiais, e por encaminhamento de 10% (dez por cento) 

dos seus membros, haverá reunião extraordinária, com convocação mínima de 1 (uma) 

semana corrida. 

§ 22 Também com requerimento de 10% (dez por cento) dos seus 

membros, o COMTUR poderá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados, 

mediante a aprovação em votação pessoal e secreta e por maioria absoluta. 

Art. 92  Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o COMTUR 

poderá expulsar o membro infrator, em votação secreta e por maioria absoluta, sem 

prejuízo da sua Entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação de novo nome 

para a substituição no tempo remanescente do anterior. 

Art. 10. As sessões do COMTUR serão devidamente divulgadas com a 

necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público que queira assisti-

as. 

Art. 11. O COMTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, 

com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que 

devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. 

Art. 12. O COMTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou 

entidades, desde que a proposta seja aprovada, em votação secreta, por 2/3 (dois terços) de 

seus membros ativos. 

Art. 13. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização 

das reuniões do COMTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais 

necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. 

Art. 14. As funções dos membros do COMTUR não serão remuneradas. 

Art. 15. O Presidente, sempre escolhido entre os membros da iniciativa 

privada, independente se eleito em ano par ou ímpar, terá o vencimento do seu mandato 

em dezembro do ano ímpar. 

Art. 16. Em casos especiais, admite-se um Vice-Presidente escolhido 

pelo Presidente, mas apenas para representar o Presidente em eventos externos. 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, ad 

referendum do Conselho. 
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Art. 18. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta 
de verba orçamentária própria. 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

expressamente revogada a Lei n2  12.106, de 22 de outubro de 2019. 

.-. 	' 
RcDR1GHAGAN HATO 

Prefeito Municipal 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE PL 157/2021 

A autoria da presente Proposição é do Senhor Prefeito Municipal. 

Trata-se de Projeto de Lei que "Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal 

de Turismo e dá providências 

De plano, destaca-se que este Projeto de Lei encontra respaldo em nosso 

ordenamento jurídico,  com base nos fundamentos que se seguem: 

Da leitura da mensagem do Sr. Prefeito, verifica-se que a presente alteração visa 

propiciar o recebimento do título de Município de Interesse Turístico, para possibilitar a 

implementação de projetos turísticos, contribuindo com o desenvolvimento econômico, 

gerando emprego e renda, conforme solicitação da Secretaria Estadual de Turismo. 

No aspecto formal.  a criação e estruturação de conselhos é matéria de índole 

administrativa, por serem elos de relação do Estado com a sua população, sendo natural que 

possuam uma natureza jurídica de órgão público, ou seja, ambivalente, vinculado à urna 

determinada administração pública, mas, no entanto, não totalmente pertencente a ela, uma vez 

que será composto também por representantes da sociedade civil. 

Nestes casos, a competência para deflagrar o processo legislativo com o intuito de 

criação de tais órgãos é privativa da Chefe do Poder Executivo,  conforme estabelece a 

Constituição da República Federativa do Brasil, onde face ao princípio da simetria é aplicável 

aos Municípios: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal, ou do Congresso 
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição: 

§ 1 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

1 
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II - disponham sobre: 
e) criação e extinção de Ministério e órgãos na administração pública, 

observado o disposto no art. 84, VI; (g.n.) 

Simetricamente, dispõe a Lei Orgânica Municipal: 

Art. 38. Compete privativamente ao Prefeito Municipal  a iniciativa das 
leis que versem sobre: 

(«.) 

IV - criação,  estruturação e atribuições dos órgãos  da Administração direta 
do Município. 

No aspecto material,  diz a Lei Orgânica Municipal: 

SEÇÃO IV 
DA CONSULTA POPULAR 

Art. 65. Para garantir a participação popular serão criados Conselhos 
Municipais,  com caráter consultivo e deliberativo,  na forma de lei especifica. 
(Redação dada pela ELOM n° O 1. de 23 de maio de 1997). 

Por seguinte, nota-se que embora não obrigatório, os conselhos consultivos e 

deliberativos, que melhor materializam a participação popular nas políticas públicas, são 

aqueles paritários, ou seja, com o mesmo número de participantes do Poder Público, como da 

Sociedade Civil, o que não impede, contudo, uma participação ainda maior da sociedade 

no Conselho,  como proposto neste PL, no percentual de 2/3 da iniciativa privada, para 1/3 de 

poder público, con!hrme art. 20  do PL. 

Ademais, tendo em vista que este PL pretende ainda revogar expressamente a Lei 

Municipal n° 12.106, de 22 de outubro de 2019, observa-se que foram observadas as 

disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê que urna Lei terá 

vigor, até que outra a revogue: 

DECRETO-LEI N° 4.657. l)E 4 DE SETEMBRO DE 1942. 

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

2 

1.2 

/ 
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Art. 2 Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra 
a modifique ou revogue. 

§ 1° A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior. (g.n.) 

Por fim, sublinha-se que a eventual aprovação desta Proposição dependerá do voto 

favorável da maioria dos membros, presentes a maioria absoluta dos membros, conforme 

o art. 162 do Regimento Interno da Câmara. 

Ante o exposto, nada a opor  sob o aspecto legal da proposição. 

É o parecer. 

Sorocaba, 07 de maio de 2021. 

• 

LUCAS DALMAZO DOMINGUES 
Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 

De acordo: 

aiia 
MARÍPEGORELLI ANTUNES 
Secretária Jurídica 

3 



NIZ. TI 	SILVESTRE 
Me -ro 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador Luis Santos Pereira Filho 
PL 157/2021 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Executivo, que "Dispõe 
sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e dá providências", 
havendo solicitação de urgência na sua tramitação (art. 44, § 10, da LOM). 

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

Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela está 
em consonância com nosso direito positivo, uma vez que trata da 
reestruturação de órgão público, matéria de iniciativa legislativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, nos termos do disposto no art. 38, inciso 1V1  e art. 
61, inciso V1112  da Lei Orgânica Municipal. 

Ademais, salienta-se que na forma proposta, o PL fortalece 
ainda mais a participação popular, e da iniciativa privada, nas políticas 
públicas sobre o turismo local. 

Pelo exposto, nacja 	pr sob o a pecto legal a proposição. 

S/[. Ir Oe9 \21. 

LUITOfEREIRA FILHO 

I7resirnt-Relator 

, 	- 
CRISTIANO ANU C AO DOS PASSOS 

"Art. 38. Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que versem sobre: 
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do Município". 

2 Art. 61. Compete privativamente ao Prefeito: 
VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração municipal, na forma da lei' 
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Relator: Vereador Vitão do Cachorrão 
PL 157/2021. 

Trata-se de Projeto de Lei n'157/2021, de autoria do 

Executivo, que "Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e 

dá providências". 

O Conselho Municipal de Turismo promoverá o desenvolvimento 

integrado das ações que visam consolidar a atividade turística como um 

importante motor do desenvol vime nto econômico, da valorização cultural, 

social e da preservação ambiental, que possibilitam aos turistas e moradores de 

nossa Cidade, maior contato com sua história, seus patrimônios e riqueza 

cultural e natural. 

O Poder Executivo com esse projeto irá pleitear o titulo de 

Município de Interesse Turístico com o objetivo de receber recursos para 

implementação de projetos turísticos contribuindo com seu desenvolvimento 

econômico, gerando emprego e renda. 



Vitgrlexandre Rodrigues 
Vereador 

Ital 
Ve'eador 

oreira 	 Cristiano Passos 
Vereadora 
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O Projeto de Lei em questão visa atender a solicitação da 

Secretaria Estadual de Turismo, especificamente do Conselho Técnico de 

Avaliação para ajustar a legislação de acordo com o modelo aprovado pelo 

Conselho Estadual de Turismo. 

De início, o PL foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, para 

exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que 

exarou parecer opinando pela constitucional idade do projeto. 

Posteriormente, foi encaminhado para Comissão de Justiça, 

que também exarou parecer não apresentando nenhum quesito a se opor. 

Diante do exposto, essa Comissão de Economia, Finanças, 

Orçamento e Parcerias também não se opõe a tramitação da propositura, 

reforçando que deverá ser discutida pelos demais parlamentares 

conforme regime interno. 

É o parecer s.m.j. 

Sorocaba, 25 de abril de 2021 



ANTONIO CARLOS 	A11 NIOR 
M 

FABIO SIMOA S DO CARMO LEITE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE CULTURA E ESPORTES 

SOBRE: O Projeto de Lei n° 157/ 2021 

Trata-se do Projeto de Lei n° 157/ 2021, do Executivo, dispõe sobre a 
reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e dá providências. 

De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica para o 
exame da matéria quanto ao aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
favorável ao projeto. No mesmo sentido, a Comissão de Justiça também não se opôs a 
tramitação do Projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de 
Cultura e Esporte para apreciação. O art. 157. do RIC dispõe: 

Art. 48-E. À Comissão de Cultura e Esportes compete emitir parecer sobre 
proposição que trate de: (Redação dada pela Resolução n° 405/2014) 

1- assuntos culturais e artísticos; (Redação dada pela Resolução n° 405/2014) 

II - matérias ligadas à esportes, recreação e lazer. (Redação pela Resolução n° 
410/2014) 

O Conselho Municipal de Turismo promove o desenvolvimento integrado das 
ações que visam consolidar a atividade turística como um importante motor do 
desenvolvimento econômico, da valorizado cultural, social e da preserva e da o 
ambiental, que possibilite aos turistas e moradores o maior contato com sua historia, seus 
patrimônios e riqueza cultural e natural. 

A Comissão de Justiça se posicionou pela constitucionalidade da proposição e 
esta Comissão de Mérito não se opõe à tramitqção desta matéria. 

S/C., 25 de maiqj4 2021 

FAUSTO SALVADOR PERES 
Presidente da Comissão 


