
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

5.0. 38/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

ORDEM DO DIA PARA A 38 (TRIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE 

NO DIA 15 DE JULHO DE 2021.  

VOTAÇÃO ÚNICA 

1 - Projeto de Decreto Legislativo n2  20/2021, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe 

sobre a concessão da Medalha de Mulher Empreendedora "Ana Abelha" à Ilustríssima 

Senhora "ANA CAROLINA PAIFER". 

2 - Projeto de Decreto Legislativo n9 21/2021, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe 

sobre a concessão da Medalha de Mulher Empreendedora "Ana Abelha" à Ilustríssima 

Senhora "TATIANA CAMARGO PEREIRA ABRÃO". 

3 - Projeto de Decreto Legislativo n9 22/2021, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe 

sobre a concessão de Medalha do Mérito Esportivo "Newton Corrêa da Costa Júnior" 

(Campineiro) ao Senhor "RICARDO DI IZEPPE" e dá outras providências. 

4 - Projeto de Decreto Legislativo n2  24/2021, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe 

sobre a concessão da Medalha de Mulher Empreendedora "Ana Abelha" à Ilustríssima 

Senhora "MIRIAM SANTIAGO GONZAGA". 

5 - Projeto de Decreto Legislativo n2  25/2021, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe 

sobre a concessão da Medalha de Mulher Empreendedora "Ana Abelha" à Ilustríssima 

Senhora "TATIANA D'ANDREA". 

DISCUSSÃO ÚNICA 

1 - Projeto de Lei n2  232/2021, do Edil Francisco França da Silva, dispõe sobre a 

denominação de "José Armiro Gomes da Luz" a Rua Pq Vista Barbara 03 - Parque Vista 

Barbara e dá outras providências. 

22 DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Resolução n2  17/2021, do Edil José Vinícius Campos Aith, cria a Frente 

Parlamentar pela "Falação Jovem". 

2 - Projeto de Lei n9 85/2021, do Edil Cristiano Anunciação dos Passos, dispõe sobre as 

manifestações artísticas e culturais no âmbito da infraestrutura dos serviços públicos de 

mobilidade urbana no município de Sorocaba e dá outras providências. 
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3 - Projeto de Emenda à Lei Orgânica nQ 09/2021, do Edil Ítalo Gabriel Moreira, 

acrescenta o parágrafo único ao art. 164 da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e dá 

outras providências. (Assegura o livre exercício de empreender qualquer atividade 
econômica) 

4 - Projeto de Lei n2 76/2021, do Edil Ítalo Gabriel Moreira, autoriza o Poder Executivo a 

firmar Termo de Parceria com instituição de ensino pública ou privada e dá outras 
providências. 

12  DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2  51/2021, do Edil Ítalo Gabriel Moreira, dispõe sobre a autorização 

de funcionamento de empresa de tecnologia de intermediação de serviço privado de 

fretamento compartilhado e eventual por aplicativo no Município de Sorocaba e dá 

outras providências. 

DISCUSSÃO ÚNICA 

1 - Moção n2 39/2021, do Edil Ítalo Gabriel Moreira, manifesta REPÚDIO à impunidade 

criminal que assola o nosso país, destruindo vidas e esperanças do povo brasileiro. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 12 DE JULHO DE 2021. 





























































































CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

PROJETO DE LEI No 232J 202J 

Dispõe sobre a denominação de "José Armiro 

Gomes da Luz" a Rua Pq Vista Barbara 03 - 

Parque Vista Barbara e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 1° Fica denominada "José Armiro Gomes da 

Luz" a Rua PQ Vista Barbara 03, localizada no Pq Vista Barbara com 

início na Rua Jacy Guilarduci Silva e término na Rua Levi Martin nesta 

cidade" 

Art. 2° As despesas com a execução da presente Lei 

correrão por conta de verba orçamentária própria. 

Art. 30  Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

S/S., 22 de Junho de 2021. 

FRANCISCO F 'ÇA DA SILVA 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA:  

  

José Armiro Gomes da Luz, nasceu no dia 15 de 

Novembro de 1948, natural de Lagoa dos Gatos (PE), filho de Ernanoel 

Ermírio e Maria Águida da Conceição. 

José Armiro passou a infância e parte de sua 

juventude no Nordeste, onde estudou até a quarta-série e trabalhou na área 

rural para ajudar seus pais. 

Casou-se na década de 70, com Maria de 

Lourdes dos Santos Luz, com quem teve quatro filhos: Manoel, Josefa, 

Jailson e Alessandro. 

Em Abril de 1974, a família mudou-se para 

Sorocaba, no bairro Vila Maria do Carmo, em busca de melhores condições 

de vida. Em Julho de 1974, José Armiro e Maria de Lourdes oficializaram 

o casamento civil e neste mesmo ano José Armiro começou a trabalhar na 

Fábrica de Tecelagem Cianê. 

No ano de 1981, Sr. José Armiro mudou-se com 

a família para o Bairro Vitória Régia, onde puderam transformar a suas 

vidas e também contribuir para que outras pessoas pudessem modificar 

suas histórias. Sr. José ajudava e acolhia parentes vindos do Nordeste com 

o mesmo sonho de encontrar novas oportunidades aqui em nossa cidade. 

Católico e atuante na sua comunidade, José 

Armiro ajudou na construção da Paróquia Santa Maria dos Anjos e nessa 

mesma igreja dedicou-se ao serviço de Deus. 
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José Armiro Gomes da Luz, sempre muito quisto 

por todos, pelas próprias características, costumes e condições das famílias 

trabalhadoras, sempre muito dedicado a tudo o que se propusera a fazer, 

foi um homem batalhador, temente a Deus e contribuiu, significativamente, 

com a construção da Paróquia Santa Maria dos Anjos, no bairro Vitória 

Régia. 

Seu Zé, como era carinhosamente chamado, nos 

deixou em 09 de Abril de 2017, deixando seu legado de memórias e 

alegrias, ajuda ao próximo, amor pela família e temor a Deus. 

Pelo exposto, solicito o apoio de Vossas 

Excelências na aprovação desta justa homenagem. 

S/S., 22 de Junho de 2021. 

k'i 
FRANCISCO NÇA DA SILVA 

Vereador 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

FL tio 0427/2021/DIGEO/SEPLAN - 04 de maio de 2021 

A SEFLAN/Gabinete 

Informo que a via se encontra disponível para denominação. 

Segue sugestão  de descrição baseada no croqui a seguir: 

"Fica denominada "XXX" a Rua PQ Vista Barbara 03 localizada no PQ VISTA 
BARBARA com início na R. Jacy Guilarduci Silva e término na R. Levi Martin nesta cidade." 

\ 	1 	D 
Marcelo Antônio Escobar 

Div de Geoprocesmeiito e Geotecnologia Aplicada 

PALÁCIO DOS TROPEIROS - 2Q ar.Iar 

Av. U.g. C?'os 	Mi.-  `es 3.04:1 - r fin Br Vt - CEP 11320 Scoc 	- SP 
F 	e: 15) 3238.2310 1(15) 3238 2312 
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SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 232/2021 

Trata-se de projeto de lei ordinária que "Dispõe sobre 

denominação de 'JOSÉ ARMIRO GOMES DA LUZ' a Rua Pq Vista Barbara 03— Parque 

Vista Barbara e dá outras providências', de autoria do nobre Vereador Rodrigo Piveta 

Berno. 

A matéria é de iniciativa legislativa concorrente da Câmara, 

versando sobre denominação de vias públicas, nos termos do que dispõe a Lei Orgânica 

do Município em seu art. 33, Inc. X111 . 

Observamos, ainda, que a proposição atende às disposições 

do Art. 94, § 30 do Regimento Interno da Câmara2, uma vez que está acompanhada da 

biografia do homenageado (fls. 03/04), além de cópia da sua certidão de óbito (fls. 05) e 

de documento que comprova a sua efetiva localização (fls. 06). 

É oportuno, ainda, mencionar que recentemente foi publicada 

a Lei n° 12.186, de 11 de março de 2020, que "Dispõe sobre a proibição de 

denominação de qualquer logradouro e próprios municipais e 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', merecendo destaque os seguintes dispositivos: 

' 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. 

2 .4rt. 94 (..) 
3° Os projetos de lei e de decretos legislativos que proponham homenagem a pessoa deverão ser acompanhados dejusificaIivas  contenda 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 locali:oção 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 pelo Resolução n°470/2019) 

1 - declara çào familiar de qualquer parente em linha reta, ou colateral até 4° grau: (Acrescido pela Resolução n°365/2011) 

11- encane por veiculação na imprensa: (Acrescido pela Resolução n°365/2011) 

111 -declaração de óbito fornecida pelo serviço funerário: (Acrescido pela Resolução n'36512011) 

IV - certidão de óbito. (Acrescido pela Resolução n°365/2011) 
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SECRETARIA JURÍDICA 

"Art. 10  Fica vedada a denominação de qualquer !oqradouro e próprio 
municipal, no município de Sorocaba, cujos homenaqeados estiverem 
enquadrados nas seguintes categorias: 

/ - aqueles que tenham sido condenados por sentença ou acórdão transitado 
em julqado 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; 
o 	Contra o meio ambiente e a saúde pública; 
g) Contra a vida;  
h) 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. 

Dessa forma, observadas as disposições da Lei n° 12.186, de 

2020, nada a opor sob o aspecto legal da proposição. 

É o parecer. 

Sorocaba, 06 de julho de 2021. 

Roberta 	toeiga 
Procuradora gis ativa 

De acordo: 

M 
Scretária Jurídica 



PEREIRA FILHO 
Previ • ete-ReIator 

CRISTIANO A CIAÇÃO EO PASSOS 
Membro 

JÃO1ÔN ETI SILVESTRE 
Me 'bro 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Luis Santos Pereira Filho 
PL 232/2021 

Trata-se de Projeto de Lei n° 232/2021, de autoria do Nobre Vereador Francisco 
França da Silva que "Dispõe sobre a denominação de "José Armiro Gomes da Luz" a Rua 
Pq Vista Barbara 03 - Parque Vista Barbara e dá outras providências" 

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 só. . asjecto lega da proposição. 

S/C... 12 'e ulhb de 2021 




























































































































































































