
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

S.O. 32/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ORDEM DO DIA PARA A 32 (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE  

NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021.  

VOTAÇÃO ÚNICA 

1 - Projeto de Decreto Legislativo n2  10/2021, do Edil Hélio Mauro Silva Brasileiro, dispõe 

sobre a Concessão de Título de Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo Doutor Godofredo 

Campos Borges. 

2 - Projeto de Decreto Legislativo n2  13/2021, do Edil Cristiano Anunciação dos Passos, 

dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Sorocabano ao Ilustríssimo "Doutor 

Leandro Osvaldo Santos Meireles da Fonseca". 

DISCUSSÃO ÚNICA 

1 - Projeto de Lei n2  139/2021, do Edil Gervino Cláudio Gonçalves, dispõe sobre a 

denominação de "Estação UPH Zona Norte - Etelvina Vieira de Miranda", a Estação 
situada na Avenida Itavuvu, altura do ng 102, Estação UPH Zona Norte e também da 

Avenida Ipanema, em frente ao n2  461, nesta Cidade de Sorocaba. 

2 - Projeto de Lei n2  153/2021, do Edil Gervino Cláudio Gonçalves, dispõe sobre a 

denominação de "BENEDITO GONÇALVES FILHO" um próprio público de nossa cidade e 

dá outras providências. (Estação UPH Zona Norte - Avenida Ipanema) 

251  DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2  143/2020, do Edil Péricles Régis Mendonça de Lima, dispõe sobre a 

revogação dos parágrafos 12  e 22  do art. 12  da Lei n2  12.209, de 3 de agosto de 2020 e dá 

outras providências. (Sobre manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de 

estampidos e de artifícios) 

2 - Projeto de Lei n2  116/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe sobre a inclusão de 
artistas e modelos negros nos filmes e peças publicitárias elaboradas e contratadas pelo 
Executivo municipal de Sorocaba. 

3 - Projeto de Lei n2  117/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, dispõe sobre o 
estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço públiço 
municipal em cargos efetivos e comissionados. 



CÂMARA MUNICIPAL  DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DISCUSSÃO ÚNICA 

1- Moção n230/2021, do Edil José Vinícius Campos Aith, manifesta REPÚDIO à publicação 

do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do estado de São Paulo - APEOESP, em 

outdoor, localizado em Sorocaba, com conteúdo depreciativo e leviano em relação ao 

presidente da República e ao governo federal, numa clara demonstração de oportunismo 

com finalidade política e ideológica. 

2 - Moção n2  32/2021, do Edil Dylan Roberto Viana Dantas, manifesta APLAUSO aos 

policiais civis que participaram da Operação Excepits no morro do Jacarezinho, no Rio de 

Janeiro/RJ. 

3 - Moção n2  34/2021, do Edil Vitor Alexandre Rodrigues, manifesta REPÚDIO à crime 

virtual e ato de racismo praticado em face de servidora da Câmara Municipal. 

4 - Moção n2  35/2021, do Edil Rodrigo Piveta Berno, manifesta APLAUSO à Universidade 

Paulista (UNIP) campus Sorocaba, pela implantação do Programa Atenção 

Fisioterapêutica a Pacientes com sequelas Pós-Covid. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2021. 

GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 

/residente 































CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI No  12021 

Dispõe sobre a denominação de "Estação UPH 
Zona Norte - ETELV1NA VIEIRA DE MIRANDA" a 
uma Estação de nossa cidade e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 1° Fica denominado "ESTAÇÃO UPH ZONA NORTE - 
ETELVINA VIEIRA DE NIIRANI)A" a Estação situada na Av. Itavuvu, altura do n°102 
Estaçao UPH Zona Norte e também da Av Ipanema em frente ao n°461, nesta Cidade 
de Sorocaba. 

Art. 20  As placas indicativas conterão, além do nome, a 
expressão: "Cidadã Emérita 1917/2014". 

Art. 30  As despesas com a execução da presente Lei correrão por 
conta de verba orçamentária própria. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

j 

Sorocaba, 15 de Abril de 20 

GERVINO CLÁ 
	

ALVES 
1. 



Inicialmente cumpre informar que este Projeto de Lei é consequência de encaminhamento 

do Vereador Cláudio Sorocaba, com a apresentação de Justificativa que segue abaixo: 

A Sra. Etelvina Vieira de Miranda, nasceu em Poté/MG, aos 15 de maio de 1917. 

Era filha dos Srs. Joaquim Vieira de Miranda e Vitalina Vieira Dias. 

Casou-se com o Sr João Gonçalves Filho e da feliz união nasceram 7 (sete) filhos: José, 

Maria, Benedito, Suely, Gervino, Cleide e Edna. A família completou-se com a chegada dos 14 

(catorze) netos e 15 (quinze) bisnetos. 

A homenagiada residiu em Minas Gerais e junto da família trabalhou como agricultora em 

lavouras. Em 1984, depois de falecimento do marido, Sr. João, e com os filhos crescidos, veio 

morar em nossa cidade, na companhia de 4 (quatro) filhos, deixando para traz sua vida sofrida e o 

fizeram em busca de uma vida melhor. Assim, os filhos, já adultos, poderiam ajudar no sustento da 

casa. 

A Sra. Etelvina, inicialmente, morou no Jardim Guadalajara, depois no Central Parque, e 

finalmente, morou por 21 (vinte e um) anos no Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho, 

Bairro onde se localiza ao lado do Jardim lpiranga (antigo Jardim Lilu) e Jardim Abatiá, sempre 

trabalhando como dona de casa, cuidando dos afazeres domésticos e dedicando-se integralmente 

á família. 

Exemplo de vida e de dignidade, a Sra. Etelvina Vieira de Miranda, sempre trabalhou na 

roça para formar os filhos, educando-os para o bem. Tinha sempre um sorriso estampado, sendo 

muito querida por todos. Seu falecimento em 20 de outubro de 2014, deixou enlutados e 

entristecidos não só os familiares, como também amigos. Porém, seus exemplos são legados e eles 

estarão perpetuados na memória de todos que a conheceram. 

Por todas as razões aqui expostas, entendo estar devidamente justificado o presente 

Projeto de Lei e conto com o costumeiro apoio de Vossa Excelência e D. Pares no sentido de 

transformá-lo em Lei, solicitando ainda que sua apreciação se dê em REGIME DE URGÊNCIA,  na 

forma disposta Lei Orgânica do Município. 
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SERVIÇO FUNERA.IO  DO MÇJNICIPIO DE SOROCABA / SP 

-OSSEL- 
ÔSSEL - Org.Sorocabana Seol Empr. de Luto Ltda 

'Rua Dr.Àlvaro Guião, 193 - V1.ASsis - Sorocaba / SP 
Fone 	(15) 3232-6998 	 - 

  

-FALECIMENTO - 

A 	O.S.S.E.L. cdmunica o falecimento do Sr. (a):'  

ETELVINA VIEIRA DE MIRNDÀ 

ocorrido às 	hoesde 2Õ/10/2014 com 97anos. 

Seu Sepultamento dar-se-á em 21/10/2014 às 1000 hrs; saindo 
seu féretro do velório OSSEL-JD.SIMUS para o Cémitério Memoria]t 

Park na cidade de Sorocaba 

A frr'4 	 lia agxadece o carinho da 
sua presença neste momento c1ifíci1 - 
e do1oroo que estamos passando 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 139/2021 

A autoria da presente Proposição é do Vereador 

Gervino Cláudio Gonçalves. 

Trata-se de PL que dispõe sobre denominação de 

"Estação UPH Zona Norte - Etelvina Vieira de Miranda", a uma Estação de nossa cidade e dá 

outras providências. 

Este Projeto de Lei encontra respaldo em nosso 

Direito Positivo,  neste diapasão passa-se a expor: 

A matéria que versa o Projeto de Lei em exame está 

estabelecida na LOM: 

Art. 33. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar 

sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que 

se refere ao seguinte. 

XII - denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas 

alterações. 

Referente à discussão da matéria, que trata esta 

Proposição, estabelece o RIC: 

1 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Ar!. 135. Sofrerão apenas uma discussão as seguintes proposições: 

Vil—projetos de lei sobre denominações de vias públicas, logradouros 

e próprios municipais. 

Além do constante na LOM, onde se verifica que cabe 

a Câmara dispor sobre o assunto objeto deste PL, bem como trata-se de matéria de competência 

do Município; o Regimento Interno da Câmara normatiza que os projetos de lei 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, deverão 

ser protocolizados com documentação oficial que comprove a efetiva localização da via, 

logradouro ou próprio público, devendo ainda estarem acompanhados de Certidão de Óbito, ou 

outro documento, que especifica, o qual comprove o óbito do homenageado, quando se tratar 

de denominação de vias, logradouros e próprios públicos, tais requisitos formais e  

regimentais foram observados neste Projeto de Lei;  dispõe o RIC: 

Art. 94. Os projetos deverão ser: 

§ 
30 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, deverão ser protocolizados 

obrigatoriamente com documentação oficial que comprove a eJètiva 

localização da via, logradouro ou próprio público, devendo ainda 

estarem acompanhados de cópia de pelo menos um dos seguintes 

documentos que comprove o óbito do homenageado: (Redação dada 

pela Resolução n'47012019) 

1— declaração familiar de qualquer parente em linha reta, ou colateral 

até 4° grau; 

2 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

II - encarte por veiculação na imprensa; 

III - declaração de óbito Jàrnecida pelo serviço funerário; 

IV - certidão de óbito. (Redação do § 3° e incisos de Ia IV, dada pela 

Resolução n°365, de 31 de março de 2011) 

Somando a retro exposição, destaca-se que este PL 

sofrerá apenas uma discussão (Art. 135, VII, RIC) e será considerado aprovado por maioria de 

votos favoráveis, estando presente a maioria absoluta dos Vereadores (Art. 162, RIC). 

Constata-se que este Projeto de Lei encontra guarida 

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, 22 de abril de 2.021. 

MARCOS MACIEL PEREIRA 

Procurador Legislativo 

De acordo: 

MARCIrPEGORELLTI ANTUNES 

SecretáridJurídica 

3 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

o! 
SUBSTITUTIVO PROJETO DE LEI N° 139 /2021 

Dispõe sobre a denominação de "ETELVINA 
VIEIRA DE MIRANDA" a um próprio publico 
de nossa cidade e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 10  Fica denominado "ETEL VINA VIEIRA DE 
MIRANDA" a Estação UPH Zona Norte - Itavuvú situada na Avenida Itavuvú, 
altura do n°102, nesta Cidade de Sorocaba. 

Art. 2° As placas indicativas conterão, além do nome, a 
expressão: "Cidadã Emérita 1917/2014" 

Art. 30  As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verba orçamentária própria. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sorocaba, 29 de Abril de 

GERVINO C ffi-14 F4 GONÇALVES 
dor Li' 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Justificativa: 

Sra. Etelvina Vieira de Miranda, nasceu em Poté / MC, aos 15 de maio de 1917. Era 
filha dos Srs. Joaquim Vieira de Miranda e Vitalina Vieira Dias. 

Casou-se com o Sr João Gonçalves Filho e da feliz união nasceram 7 (sete) filhos: 
José, Maria, Benedito, Suely, Gervino, Cleide e Edna. A família completou-se com a 
chegada dos 14 (catorze) netos e 15 (quinze) bisnetos. 

A homenageada residiu em Minas Gerais e junto da família trabalhou como 
agricultora em lavouras. Em 1984, depois de falecimento do marido, Sr. João, e com 
os filhos crescidos, veio morar em nossa cidade, na companhia de 4 (quatro) filhos, 
deixando para traz sua vida sofrida e o fizeram em busca de uma vida melhor. Assim, 
os filhos, já adultos, poderiam ajudar no sustento da eas. 

A Sra. Etelvina, inicialmente, morou no Jardim Guadalajara, depois no Central 
Parque, e finalmente, morou por 21 (vinte e um) anos no Conjunto Habitacional Júlio 
de Mesquita Filho, Bairro onde se localiza ao lado do Jardim Ipiranga (antigo Jardim 
Lilu) e Jardim Abatiá., sempre trabalhando como dona de casa, cuidando dos afazeres 
domésticos e dedicando-se integralmente á família. 

Exemplo de vida e de dignidade, a Sra. Etelvína Vieira de Míranda, sempre trabalhou 
na roça para formar os filhos, educando-os para o bem. Tinha sempre um sorriso 
estampado, sendo muito querida por todos. Seu falecimento em 20 de outubro de 
2014 deixou enlutados e entristecidos não só os familiares, como também amigos. 
Porém, seus exemplos são legados e eles estarão perpetuados na memória de todos 
que a conheceram. 

Por todas as razões aqui expostas, entendo estar devidamente justificado o presente 
Projeto de Lei e conto com o costumeiro apoio de Vossa Excelência e D. Pares no 
sentido de transformá-lo em Lei, solicitando ainda que sua apreciação se dê em 
REGIME DE URGÊNCIA, na forma disposta Lei Orgânica do Município. 

Sorocaba, 29 de Abril 

GERVINO C 	) 4 C S NÇALVES 
or 
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FALEC1MENT:0 - 

A 	O.S.S.E.L. coruru.ca o falecimento do Sr. (a) 

ETELVINA VIEIRA DE MIRANIDA 

ocorrido às 	h6ras de 20/10/2014 com 97 anos.. 

S eu Sepultamento iar-se-à em 21/10/2014 às 1000 hrs; saindo 
Seu féretro do velório OSSELJDSIMUS para o Cemitério Memorial 

Park na cidade de Sorocaba 

A £rn,2ia agzadece o carinho cia 
sua presença neste momento dificil 
e do1oroo crae estamos passando. 
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C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 139/2021 

Substitutivo 01 

A autoria da presente Proposição Substitutiva é do 

Vereador Gervino Cláudio Gonçalves. 

Trata-se de PL Substitutivo que dispõe sobre 

denominação de "Etelvina Vieira de Miranda", a um próprio público de nossa cidade e dá 

outras providências. (Estação UPH Zona Norte - Itavuvú) 

Este Projeto de Lei Substitutivo encontra respaldo 

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

A matéria que versa o Projeto de Lei em exame está 

estabelecida na LOM: 

Art. 33. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar 

sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que 

se refere ao seguinte: 

XII - denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas 

alterações. 

Referente à discussão da matéria, que trata esta 

Proposição, estabelece o RIC: 

1 
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C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Art. 135. Sofrerão apenas uma discussão as seguintes proposições: 

Vil—projetos de lei sobre denominações de vias públicas, logradouros 

e próprios municipais. 

Além do constante na LOM, onde se verifica que cabe 

a Câmara dispor sobre o assunto objeto deste PL, bem como trata-se de matéria de competência 

do Município; o Regimento Interno da Câmara normatiza que os projetos de lei 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, deverão 

ser protocolizados com documentação oficial que comprove a efetiva localização da via, 

logradouro ou próprio público, devendo ainda estarem acompanhados de Certidão de Óbito, ou 

outro documento, que especifica, o qual comprove o óbito do homenageado, quando se tratar 

de denominação de vias, logradouros e próprios públicos, tais requisitos formais e  

regimentais foram observados neste Projeto de Lei;  dispõe o RIC: 

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, deverão ser protocolizados 

obrigatoriamente com documentação oficial que comprove a efetiva 

localização da via, logradouro ou próprio público, devendo ainda 

estarem acompanhados de cópia de pelo menos um dos seguintes 

documentos que comprove o óbito do homenageado: (Redação dada 

pela Resolução n°470/2019) 

1—declaração familiar de qualquer parente em linha reta, ou colateral 

até 4° grau; 

2 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

II - encarte por veiculação na imprensa, 

III - declaração de óbito fornecida pelo serviço funerário; 

IV - certidão de óbito. (Redação do § 30 e incisos de Ia IV, dada pela 

Resolução n°365, de 31 de março de 2011) 

Somando a retro exposição, destaca-se que este PL 

sofrerá apenas uma discussão (Art. 135, VII, RIC) e será considerado aprovado por maioria de 

votos favoráveis, estando presente a maioria absoluta dos Vereadores (Art. 162, RIC). 

Constata-se que este Projeto de Lei Substitutivo 

encontra guarida 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 maio de 2.021. 

2 

MARCOS MACIEL PEREIRA 

Procurador Legislativo 

De acordo: 

o& 'JÀj 
MARYA PEGORELLI ANTUNES 

Secretáh Jurídica 

3 



CÂMARA MUNICIPAL  DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Substitutivo n° 01 ao Projeto de Lei n° 139/2021, de autoria do Nobre 
Vereador Gervino Claudio Gonçalves, que "Dispõe sobre a denominação de 
"Estação UPH Zona Norte - Etelvina Vieira de Miranda", a Estação situada na 
Avenida Itavuvu, altura do n° 102, Estação UPH Zona Norte e também da 
Avenida Ipanema, em frente ao n° 461, nesta Cidade de Sorocaba". 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
João Donizeti Silvestre, que deverá observar o § 11  devendo emitir seu 
parecer conforme os § § 20  e 30  do mesmo artigo. 

S/C., 10 de maio'çle 2021. 

/ 

LUIS SAN1OS\PRElRÁ FILHO 
Presidente dComissão 



- 	1 

CRISTIÀNÕ NUNCI ÇÃO DOS PASSOS 
Me bro 

6 JOÃ. &ONIZETI -ILVESTRE 
Relator 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: João Donizeti Silvestre 
Substitutivo n° 01 ao PL 139/2021 

Trata-se do Substitutivo no 01 ao Projeto de Lei n° 139/2021, de autoria do Nobre 
Vereador Gervino Cláudio Gonçalves que "Dispõe sobre denominação de "Etelvina Vieira 
de Miranda" a um próprio público de nossa cidade e dá outras providências. (Estação UPH 
Zona Norte- Itavuvu)". 

De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica que, em 
exame da matéria, exarou parecer favorável. 

Na sequência de sua tramitação, vem, agora, a esta Comissão de Justiça. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela está condizente 
com nosso direito positivo, especialmente com o previsto na Lei Orgânica Municipal, em 
seu art. 33, inciso XII, sendo a matéria de iniciativa legislativa concorrente da Câmara 
Municipal (em recente decisão plenária, com repercussão geral, o Supremo Tribunal 
Federal, no Recurso Extraordinário n° 1.151.237, declarou constitucional o inciso XII do 
artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Sorocaba). 

Observamos, ainda, que conforme determina o Art. 94, § 30, inciso IV do 
Regimento Interno desta Câmara (RIC), a proposição está acompanhada de justificativa, 
contendo biografia, documento comprobatório de óbito e documento de efetiva 
localização. 

Ademais, há que se observar que está em vigor a Lei n° 12.186, de 2020, que 
"Proíbe a denominação de qualquer logradouro e próprios municipais a condenados por 
crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, abuso de poder econômico e 
político, tráfico de drogas, contra o meio ambiente e a saúde pública e dá outras 
providências". 

Desse modo, nada a opor soè o 

SC., 10 
/ 

LUIS SANTOS PREIRA FILHO 
Prsidnte 

galda proposição. 



MODIFICATIVA 	ADITIVA 	n SUPRESSIVA 	RESTRITIVA 

O art. 10  do PL no 139/2021 passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 1° Fica denominada "Estação UPE-! Zona Norte - Etelvina 
Vieira de Miranda', a Estação situada na Avenida Itavuvu, altura do n° 102, 
nesta Cidade de Sorocaba. 

S/S., 17/06/2021. 

GERVI 	:. 10 GONÇALVES 
EADOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EMENDA N° 01 ao PL 139/2021 



CÂMARA MUNICIPAL DE S ORO CABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: A Emenda n°01 ao Projeto de Lei n° 139/2021, de autoria do nobre Vereador 
Gervino Cláudio Gonçalves, que "Dispõe sobre denominação de "Estação UPH 
Zona Norte - Ete/vina Vieira de Miranda" a uma Estação de nossa cidade e dá 
outras providências. 

A Emenda n° 01 é de autoria do Nobre Vereador Gervino Cláudio 
Gonçalves, autor do PL em epígrafe, e está condizente com nosso direito positivo, 
uma vez que visa apenas corrigir um equívoco na localização do próprio a ser 
denominado. 

Pelo exposto, nada a oporso.  o aspecto legal. 

SI ., 17 de jijnh. de021. 

LUIS SANTO PE - EIRA FILHO 
P rs 

CRISTI O 	CIAÇAO DOS PASSOS 

/ 
NIZETI SILVESTRE 

Iitembro-Relator 
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CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

153 
PROJETO DE LEI N° /2021 

Dispõe sobre a denominação de "BENEDITO 
GONÇALVES FILHO" um próprio publico de 
nossa cidade e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 1° Fica denominado "BENEDITO GONÇALVES 
FILHO" a Estação UPH Zona Norte- Ipanema, situada na Avenida Ipanema em 
frente ao n°461, nesta Cidade de Sorocaba. 

Art. 20  As placas indicativas conterão, além do nome, a 
expressão: "Cidadão Emérito 19601201611. 

Art. 30  As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verba orçamentária própria. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sorocaba, 29 de Abril de 2021. 

GERVINO 	s I. SNÇALVES 
01' 

1 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Justificativa: 

Sr. Benedito Gonçalves filho, nasceu em 29 de outubro de 1960, natural de 
Fidelândia / MG, filho de Etelvina Viejra de Miranda e João Gonçalves Filho. 

Casou-se com Joraci Sutil Carneiro Gonçalves e da feliz união nasceram 05 (cinco) 
filhos: Alex Sandro Gonçalves, Alessandra Gonçalves, Leandro Gonçalves, Anderson 
Gonçalves e Adriana Ap. Gonçalves. A família completou-se com a chegada dos 09 
netos. 

O homenageado residiu em sua infância em Minas Gerais, se mudando na 
adolescência para a cidade de Ivaiporãl PR onde junto da família, trabalhou como 
agricultor em lavouras. 

Em 1988, depois de seus irmãos e sua mãe se mudarem para Sorocaba, Sr. Benedito 
na companhia de 03 (três) filhos pequenos e a esposa gravida, também resolveu se 
juntar a família e se mudou - se para nossa cidade, deixando para traz sua vida 
sofrida que e o fizeram em busca de uma vida melhor. 

Sr. Benedito, inicialmente, morou no bairro Campolim, onde era caseiro em uma 
Chácara, trabalhou no manejo de vacas leiteiras, depois de uns anos mudou - se para 
o bairro do Eden, onde também era caseiro e permaneceu por mais alguns anos 
trabalhando com lavoura, depois de um tempo o mesmo se mudou para o bairro Ibiti 
do Paço onde continuou como caseiro de uma Fazenda conhecida como Fazenda 
Pinheiro, lá ele permaneceu por 15 anos e pode ver seus filhos se tornarem adultos e 
formarem suas famílias, com a chegada de netos. Por fim, seu Benedito construiu sua 
sonhada casa própria no bairro Vitoria Regia e lá morou com sua esposa até seu 
falecimento. 

Exemplo de vida e de dignidade, o Sr. Benedito, sempre trabalhou na lavoura para 
formar os filhos, educando-os para o bem. Tinha sempre um sorriso estampado, 
sendo muito querido por todos. 

Seu falecimento em 17 de janeiro de 2016 deixou enlutados e entristecidos não só os 
familiares, como também amigos. Porém, seus exemplos são legados e eles estarão 
perpetuados na memória de todos que o conheceram. 

Por todas as razões aqui expostas, entendo estar devidamente justificado o presente 
Projeto de Lei e conto com o costumeiro apoio de Vossa Excelência e D. Pares no 
sentido de transfoíniá-lo em Lei, solicitando ainda que sua apreciação se dê em 
regime de urgência, na forma disposta Lei Orgânica do Município. 

Sorocaba, 29 de Abr 

GERVINO 	GONÇALVES 
ador 



SEXO 
Masculino 

NATURALIDADE 

COR  
(Parda 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
	

ELEITOR. 
R.G. no 26.208.367-0 - SSP 1 S Sim 

 

Oticrnt de Registro civil das Pesecas Naturais 
20 Subdiatrito da Sede do Municipio e Comarca de 
Sorocaba - Estado de So Paulo 
Rua Comendador Oeterar. 1089 Vila Carvalho 
CE.P. 18060070. TEL. (15)3231-1230 
EMAIL oatoriosorocabauoLcom,br 
Gorsdn Maia da Silva - Oficial 

ia VIA - ISENTA DE EMOLUMENTOS 
Di0ítada por: SIMONE ZAMORA 

DECLARANTE 
[ALEX SANDRO GONÇALVES 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

CERTIDÃO DE ÓBITO 
NOME 

BENEDITO GONÇALVES  FILHO 

MATRÍCULA 
115287.01.55.2016.4.00177.206.0075816-48 

ESTADO CIVIL E IDADE 
Casado, com 55 anos de idade. 

Fidelàndia, Estado de Minas Gerais 

FILIÁÇÃO 	E RESIDÊNCIA 
Pai: J6A0 GONÇALVES FILHO 
Mãe: ETELV1NA VIEIRA DE MIRANDA 
End. falecido: na rua Pedro Sola Verdum, 359, Jd, J. S. Carvalho, Sorocaba, Estado de São Paulo 

DATA E HORA DO FALECIMENTO 

 

DIA M S ANO 
dezessete de janeiro de dois mil e dezesseis à 01:51 (urna hora e cinquenta e um 
minutos)  

        

 

17 

     

2016 

        

LOCAL 	DO FALECIMENTO 
na Santa Casa de MÍséi'lcórdia, emSorocaba * Eão de São Paulo 

CAUSA DA MORTE 
choque séptico, pneumorila, biastomicose pulmonar 

	
\ 

SEPULTAMENTOICREMAÇÃO  
Sepultamento no cenitério Memorial Park desta cidade 

NOME .E NI)MERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QLE ATESTOU O ÓBITO 
Or. Luiz Otsubo CMn° 39j65  

OBSERVAÇÕES!! AVEBAÇÕS 	 j  
O falecido era casdo•col JORACI $UTIL CARNEIRO GOI/ÇALVES, em Ariranha - Ivalporã • PR, aos 06;121980. 
Deixou os filhos: Alex  Sandro- 34 aros, Alessandra- 32 a2ós, Leandro- 28 anos, Anderson- 27 anos e Adriana- 25 
anos de idade, Deixou bens e nàp deixou testamento/I (Reg. lavrado no Lv. C-177, fis. 2064, n0  75816, aos 
22/01/2016).-.--.Naa maisrne cumpria certificar 	/  

coriteüdo dacdão é verdadeiro. Dou fé. 
N. 	Soroc(22 de janeiro de 2018. 

SIMONE 



os 



E
st

aç
ão

  J
ar

di
m

  

E
st

aç
ão

  J
ai

xi
im

  S
an

ta
  C

ec
ili

a  
P

q
  
S

ã
o

  B
e
nt

o
  

Ja
rd

im
  M

ai
a  

A
nt

on
ia

  P
ra

do
  

E
st

aç
ão

  V
ila

  C
ar

o
  

E
st

aç
ão

  J
ar

d i
m

  A
til

ho
  S

ilv
an

o  

E
s t

aç
ã
o

 Ja
r d

im
  L

os
  A

ng
el

es
  

im
  N

ov
o  

H
o r

iz
on

te
  

o
a
  L

au
ra

  S
an

ch
es

  

rt
ív

o  
O

r.  
Pi

tic
o
  

E
st

aç
ão

  J
ar

di
m

  A
er

op
or

to
  

Is 



04 

C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 153/2021 

A autoria da presente Proposição é do Nobre Vereador Gervino Cláudio Gonçalves. 

Trata-se de Projeto de Lei que "Dispõe sobre a denominação de "BENEDITO 

GONÇAL VES FILHO " um próprio público de nossa cidade e dá outras providências" (Estação 

UPH Zona Norte - Avenida Ipanema). 

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

ordenamentojurídico,  com base nos fundamentos que se seguem: 

A matéria proposta denomina próprio público, sendo que, a matéria é de iniciativa 

legislativa concorrente da Câmara, versando sobre denominações, nos termos do que dispõe a 

Lei Orgânica em seu art. 33, XII: 

Art. 33. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as 
matérias de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: 

XII - denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações. 

Diz-se isto, pois em decisão plenária, com repercussão geral, julgada pelo Supremo 

Tribunal Federal, no RE n° 1.151.237, declarou-se constitucional o inciso XII do art. 33 da 

Lei Orgânica Municipal,  destacando-se da decisão, com Ata de Julgamento Publicada, no DJE 

ATA N°36, de 03/10/2019. DJE n°227, divulgado em 17/10/2019, o seguinte: 

Preliminarmente, o Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de matéria 
constitucional e de repercussão geral. Por maioria, o Tribunal deu provimento ao 
recurso extraordinário para'declarar a constitucionalidade do art. 33, XII, da 
Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme à 
Constituição Federal, no sentido da existência de unia coabitação normativa entre 
os Poderes Executivo (decreto) e o Legislativo (lei formal), para o exercício da 
competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos  
e suas alterações, cada Qual no âmbito de suas atribuições,  nos termos do voto do 
Relator, vencidos OS Ministros Roberto Barroso e Marco Aurélio. A seguinte tese foi 
fixada no voto do Relator: "E comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo 
(lei formal) a competência destinada a denomninaçJo de próprios, vias e logradouros 

1 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

públicos e suas altera ç6es, cada qual no âmbito de suas atribuições'. Não participou, 
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, 
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Presidência 
do Ministro Dias Toifoli. 

Ademais, além do constante na LOM, o RIC, no art. 94, § 30, normatiza sobre a 

formalidade das proposições que disponham sobre homenagens a pessoa, que deverão ser 

acompanhadas de justificativas com dados biográficos; documento que comprove o óbito 

do homenageado, e documentação oficial de efetiva localização da via. 

Art. 94. Os projetos deverão ser: 
§ 31 Os projetos de lei e de decretos legislativos que proponham homenagem a pessoa 
deverão ser acompanhados de justificativas contendo sua respectiva biografia e, ern 
se tratando de denominação de vias, logradouros e próprios públicos, deverão ser 
protocolizados obrigatoriamente com documentação oficial que comprove a efetiva  
localização da via, logradouro ou próprio público, devendo ainda estarem 
acompanhados de cópia de pelo menos um dos seguintes documentos que comprove 
o óbito do homenageado: (Redação dada pela Resolução n° 470/2019) 

[...I 
IV - certidão de óbito. (Acrescido pela Resolução n° 365. de 3 1 de março de 2010  

Desta forma, observa-se que foram observados nesta propositura a justificativa 

biográfica (fl. 03); certidão de óbito (fl. 04); e documentação oficial de efetiva localização 

(fis. 05/06).  

Além disso, é preciso observar que a Lei Municipal n° 12.186, de 11 de março de 

2020, veda a denominação de qualquer logradouro ou próprio municipal, por condenados 

pelos crimes e infrações mencionados na norma: 

Art. 1° Fica vedada a denominação de qualquer logradouro e próprio municipal, 
no município de Sorocaba, cujos homenageados estiverem enquadrados nas 
seguintes categorias: 

- aqueles que tenham sido condenados por sentença ou acórdão transitado em  
julgado pelos crimes: 
a) Contra a administração pública; 
b) De abuso de poder econômico e político; 
c) De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 
d) De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e 
hediondos; 
e) Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando: 
f) Contra o meio ambiente e a saúde pública; 

2 



De acordo: 

c- 

MAR1A PEGORELLT ANTUNES 
Secretá\ia Jurídica 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

g) Contra a vida; 
li) Contra o patrimônio. 

II - condenados por improbidade administrativa,  nos termos da Lei Federal n° 
8.429. de 2 de junho de 1992, com trânsito em julgado da sentença. 

Referente à discussão da matéria, que trata esta Proposição, estabelece o RIC: 

Art. 135. Sofrerão apenas uma discussQ  as seguintes proposições: 

VII - projetos de lei sobre denominações de vias públicas, logradouros e próprios 
municipais. (g.n.) 

Ante o exposto, nada a opor  sob o aspecto legal da proposição, salientando-se que ela 

não conflita com a denominação prevista pelo Substitutivo n° 01 ao PL 139/2021, uma vez 

que a deste PL, é da Estação localizada na Avenida Ipanema, ao passo que no Subs. n° oi ao 

PL 139/2021, é da Avenida Itavuvu. 

É o parecer. 

Sorocaba, 04 de maio de 2021. 

CW'4O»c' ViWit 
LUCAS DALM1ZO DOMINGUES 

Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 



LU ISSA 
Presidente 

EREIRA FILHO 
Comissão 
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CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Lei n° 153/2021, de autoria do Nobre Vereador Gervino 
Claudio Gonçalves, que "Dispõe sobre a denominação de "BENEDITO 
GONÇALVES FILHO" um próprio público de nossa cidade e dá outras 
providências. (Estação UPH Zona Norte - Avenida Ipanema)". 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
Cristiano Anunciação dos Passos, que deverá observara § 10  devendo emitir 
seu parecer conforme os § § 21  e 31  do mesmo artigo. 

S/C., 10 de taio,de 2021 



C 	 U 	IÇÃO DOS PASSOS 
lator 

ONIZE SILVESTRE 
Membr 

i,L 

CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Cristiano Anunciação dos Passos 
PL 153/2021 

Trata-se de Projeto de Lei n° 153/2021, de autoria do Nobre Vereador Gervino 
Cláudio Gonçalves que "Dispõe sobre denominação de "BENEDITO GONÇALVES FILHO" a 
um próprio público de nossa cidade de dá outras providências. (Estação UPH Zona Norte - 
Avenida Ipanema)". 

De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica que, em exame 
da matéria, exarou parecer favorável. 

Na sequência de sua tramitação, vem, agora, a esta Comissão de Justiça. 

Procedendo à análise da propositura; constatamos que ela está condizente com 
nosso direito positivo, especialmente com o previsto na Lei Orgânica Municipal, em seu art. 
33, inciso XII, sendo a matéria de iniciativa legislativa concorrente da Câmara Municipal (em 
recente decisão plenária, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso 
Extraordinário n°1.151.237, declarou constitucional  inciso XII do artigo 33 da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba). 

Observamos, ainda, que conforme determina o Art. 94, § 3°, inciso IV do Regimento 
Interno desta Câmara (RIC), a proposição está acompanhada de justificativa, contendo 
biografia, documento comprobatório de óbito e documento de efetiva localização. 

Ademais, há que se observar que está em vigor a Lei n° 12.186, de 2020, que 
"Proíbe a denominação de qualquer logradouro e próprios municipais a condenados por crimes 
contra a administração pública, lavagem de dinheiro, abuso de poder econômico e político, 
tráfico de drogas, contra o meio ambiente e a saúde pública e dá outras providências". 

Em tempo, esta proposição não conflita com a denominação prevista pelo 
substitutivo n° 01 ao PL 13912021 uma vez que, enquanto este PL diz respeito à Estação 
localizada na Avenida Ipanema, aquele é referente à Estação localizada na Avenida Itavuvu. 

Desse modo, nada a opor sob ojaspecto legal da proposição. 

SIC., 10drnaioe2921. 

/ 

LUIS SANTÔSEREIRA FILHO 
Presidente 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SUBSTITUTIVO N'01 

PROJETO DE LEI N° 153/2021 

Dispõe sobre a denominação de "Estação UPH 
Zona Norte - Ipanema - BENEDITO 
GONÇALVES FILHO" um próprio público de 
nossa cidade e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 1° Fica denominado "Estação UPH Zona Norte - 
Ipanema - BENEDITO GONÇALVES FILHO" a estação situada na Avenida 
Ipanema em frente ao n°461, nesta Cidade de Sorocaba. 

Art. 20  As placas indicativas conterão, além do nome, a 
expressão: "Cidadão Emérito 1960/2016". 

Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei, correrão 
por conta de verba orçamentária própria. 

Art. 41  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sorocaba, 15 de junho de 2021. 

GER 10 GONÇALVES 
ereador 

Câmara Municipal - Gabinete 16 / Fone: 3238-1146 site: www.claudiosorocaba1cornbr 	e-mail: 
claudiosorocabal yahoo.com.br  /assessoria. vereadorclaudiogmaiLcorn 
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Justificativa: 

  

Sr. Benedito Gonçalves filho, nasceu em 29 de outubro de 1960, natural de 
Fidelândia / MG, filho de Etelvina Vieira de Miranda e João Gonçalves Filho. 

Casou-se com Joraci Sutil Carneiro Gonçalves e da feliz união nasceram 05 (cinco) 
filhos: Alex Sandro Gonçalves, Alessandra Gonçalves, Leandro Gonçalves, Anderson 
Gonçalves e Adriana Ap. Gonçalves. A família completou-se com a chegada dos 09 
netos. 

O homenageado residiu em sua infância em Minas Gerais, se mudando na 
adolescência para a cidade de Ivaiporã! PR onde junto da família, trabalhou como 
agricultor em lavouras. 

Em 1988, depois de seus irmãos e sua mãe se mudarem para Sorocaba, Sr. Benedito 
na companhia de 03 (três) filhos pequenos e a esposa gravida, também resolveu se 
juntar a família e se mudou - se para nossa cidade, deixando para traz sua vida 
sofrida que e o fizeram em busca de uma vida melhor. 

Sr. Benedito, inicialmente, morou no bairro Campolim, onde era caseiro em uma 
Chácara, trabalhou no manejo de vacas leiteiras, depois de uns anos mudou - se para 
o bairro do Eden, onde também era caseiro e permaneceu por mais alguns anos 
trabalhando com lavoura, depois de um tempo o mesmo se mudou para o bairro Ibiti 
do Paço onde continuou como caseiro de uma Fazenda conhecida como Fazenda 
Pinheiro, lá ele permaneceu por 15 anos e pode ver seus filhos se tomarem adultos e 
formarem suas famílias, com a chegada de netos. Por fim. seu Benedito construiu sua 
sonhada casa própria no bairro Vitoria Regia e lá morou com sua esposa até seu 
falecimento. 

Exemplo de vida e de dignidade, o Sr. Benedito, sempre trabalhou na lavoura para 
formar os filhos, educando-os para o bem. Tinha sempre um sorriso estampado, 
sendo muito querido por todos. 

Seu falecimento em 17 de janeiro de 2016 deixou enlutados e entristecidos não só os 
familiares, como também amigos. Porém, seus exemplos são legados e eles estarão 
perpetuados na memória de todos que o conheceram. 

Por todas as razões aqui expostas, entendo estar devidamente justificado o presente 
Projeto de Lei e conto com o costumeiro apoio de Vossa Excelência e D. Pares no 
sentido de transformá-lo em Lei, solicitando ainda que sua apreciação se dê em 
regime de urgência, na forma disposta Lei Orgânica do Município. 

Sorocaba, .15 de junhod 

GERVINO CLLÕGONÇALVES 
1Vreador 

Câmara Municipal - Gabinete 16 / Fone: 32)8-1146   site: www.claudiosorocabal.com.br 	e-mail: 
claudiosorocabal @Jyahoocombr /assessoria.vereadorclaudiogrnail.com  
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ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 Substitutivo n°01 ao PL 153/2021 

Trata-se de Substitutivo ao Projeto de Lei ordinária que "Dispõe 
sobre a denominação de "Estação UPH Zona Norte - Ipanema - BENEDITO 
GONÇALVES FILHO" um próprio público de nossa cidade e dá outras providências". 

Verificamos que o Substitutivo pretende apenas corrigir um equívoco 
na ordem da denominação disposta no seu art. 10, não implicando em alteração do 
homenageado. 

Sendo assim, a proposição está condizente com nosso direito 
positivo, uma vez que encontra respaldo na Lei Orgânica do Município em seu art. 33, 
inc. X111, bem como atende às disposições do Art. 94, § 30, inc. II, do Regimento Interno 
da Câmara2 . 

Dessa forma, nada a opor sob o aspecto legal da proposição. 

É o parecer. 

Sorocaba, 17 de junho de 2021. 

De acordo: 

Marc1á1gbreIIi Antunes 
Secretária Jurídica 

1 Art. 33. Cabe'&.Çámçira Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere 
ao seguinte: 
Xli - denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações. 

2 Ar:. 94. Os projelos deverão ser: 
§ Y Os projetos de lei e decretos legislativos que proponham homenagens a pessoa deverão ser acompanhados de justificativas contendo sua respectiva 
biografia e, em se tratando de denominação de vias, logradouro e próprios públicos, também deverão estar acompanhados de cópia de pelo menos um 
dos seguintes documentos que comprove o óbito do homenageado: 
1- de claração familiar de qualquer parente em linha reta, ou colateral até 4grau: 
ii - encarte por veiculação na imprensa; 
III - declaração de óbito fornecida pelo serviçofunerá rio: 
IV- certidão de óbito. 



Desse modo, nada a opor sob o aspecto legal da proposição. 
/ 	f 

S/C., 17 dei 
1 
 hç/de 2021. 

LUIS SANTI 1 - EREIRA FILHO 
ide 

CRISTlANÕANUNCIÃÇÃ. DOS PASSOS 
Relato 

IZETI SILVESTRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Cristiano Anunciação dos Passos 
Substitutivo N° 01 ao PL 153/2021 

Trata-se de Substitutivo ao Projeto de Lei n° 153/2021, de autoria do 

Nobre Vereador Gervino Cláudio Gonçalves que "Dispõe sobre denominação de 'Estação UPH 

Zona Norte - Ipanema - BENEDITO GONÇALVES FILHO' um próprio público de nossa cidade 

e dá outras providências". 

De inicio, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica que, 

em exame da matéria, exarou parecer favorável. 

Na sequência de sua tramitação, vem, agora, a esta Comissão de Justiça. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela apenas visa 

corrigir um equívoco na ordem da denominação disposta no seu art. 11, não implicando em 

alteração do homenageado, estando condizente com nosso direito positivo, 

especialmente com o previsto na Lei Orgânica Municipal, em seu art. 33, inciso XII e no 

Regimento Interno desta Casa, em seu Art. 94, § 3°, inciso IV. 

Membro 










































































































































































