
 

S.O. 44ª/2022 

  
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

  
ORDEM DO DIA PARA A 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-
SE NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. 
  

MATÉRIAS REMANESCENTES DA S.O. 43/2022 
  

1ª DISCUSSÃO 
  

1 - Projeto de Lei nº 110/2022, do Edil Dylan Roberto Viana Dantas, dispõe sobre regras 
para atualização do Valor Venal e outros índices para fins de cobrança do IPTU e Taxa de 
Lixo. EM DISCUSSÃO 
  
2 - Projeto de Resolução nº 09/2021, do Edil Péricles Régis Mendonça de Lima, dá nova 
redação ao art. 41 da Resolução nº 322, de 18 de setembro de 2007 - Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Sorocaba. (Sobre as atribuições das Comissões Permanentes) 
  
3 - Projeto de Lei nº 50/2022, do Edil Fabio Simoa Mendes do Carmo Leite, institui a 
obrigatoriedade por parte de empresas públicas e privadas de comunicação prévia aos 
órgãos municipais competentes e à Câmara Municipal de Sorocaba quando da ocorrência 
de ações de despejos, desocupações e cortes nos serviços essenciais em áreas no 
município de Sorocaba e dá outras providências. 
  
4 - Projeto de Lei nº 451/2021, do Edil Ítalo Gabriel Moreira, acrescenta a alínea “g” ao 
inciso I do art. 22 da Lei nº 4.994, de 13 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências. 
  
S.O. 44ª/2022 
  

VOTAÇÃO ÚNICA 
  
1 - Projeto de Decreto Legislativo nº 62/2022, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe 
sobre a concessão da Comenda de Mérito em Educação à Ilustríssima Senhora “SANDRA 
SUSETE SANTIAGO STIEVANO” e dá outras providências. 
  

DISCUSSÃO ÚNICA 
  

1 - Projeto de Lei nº 219/2022, do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, dispõe sobre a 
denominação de “DIRCEU BASSALOBRE” à Rua 10, com início na Rua Patápio Vieira e 
término na Rua Hélio Vanderlei Miceli Leonotti, localizada no Jardim Residencial Nikkey, 
nesta cidade. 
  



 

2ª DISCUSSÃO 
  

1 - Projeto de Lei nº 199/2022, do Edil Cristiano Anunciação dos Passos, dispõe sobre 
alteração do caput do art. 1º da Lei nº 7.458, que “Institui a Marcha para Jesus no âmbito 
do Município de Sorocaba” e dá outras providências. 
  
2 - Projeto de Lei nº 388/2021, do Edil Péricles Régis Mendonça de Lima, altera o item 3 
dos Critérios de Pontuação (Anexo I) da Lei 12.099, de 22 de outubro de 2019, que 
estabelece diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento econômico do 
Município e dá outras providências e dá outras providências. 
  
3 - Projeto de Lei nº 131/2022, do Edil Luis Santos Pereira Filho, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da instalação de portas automáticas ou giratórias com detector de 
metais em todas as agências bancárias e casas de câmbio no município de Sorocaba 
PREJUDICADO 
  
4 - Projeto de Resolução nº 09/2021, do Edil Péricles Régis Mendonça de Lima, dá nova 
redação ao art. 41 da Resolução nº 322, de 18 de setembro de 2007 - Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Sorocaba. (Sobre as atribuições das Comissões Permanentes) 
  
5 - Projeto de Lei nº 50/2022, do Edil Fabio Simoa Mendes do Carmo Leite, institui a 
obrigatoriedade por parte de empresas públicas e privadas de comunicação prévia aos 
órgãos municipais competentes e à Câmara Municipal de Sorocaba quando da ocorrência 
de ações de despejos, desocupações e cortes nos serviços essenciais em áreas no 
município de Sorocaba e dá outras providências. 
  
6 - Projeto de Lei nº 110/2022, do Edil Dylan Roberto Viana Dantas, dispõe sobre regras 
para atualização do Valor Venal e outros índices para fins de cobrança do IPTU e Taxa de 
Lixo. 
  
7 - Projeto de Lei nº 451/2021, do Edil Ítalo Gabriel Moreira, acrescenta a alínea “g” ao 
inciso I do art. 22 da Lei nº 4.994, de 13 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências. 
  

  
  

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 11 DE JULHO DE 2022. 
  

  
  

GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Presidente 

 

















































































































 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 09/2021 

 

Dá nova redação ao artigo 41 da Resolução nº 322, 

de 18 de setembro de 2007 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Sorocaba. 

 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

 

Art. 1o O art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 41. As Comissões Permanentes têm por atribuições inerentes apreciar os 

assuntos ou proposições submetidas ao seu exame para agregar esclarecimentos de ordem 

técnica e política relevantes à subsidiar a discussão e votação, devendo prolatar suas 

considerações em parecer fundamentado propondo a aprovação ou rejeição, e ainda, 

oferecendo emendas ou substitutivos, assim como exercer as demais atribuições previstas na 

Lei Orgânica do Município e neste Regimento Interno”(NR) 

 

Art. 2o O § 1o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“§ 1o As Comissões permanentes reunir-se-ão semanalmente, em data e horário 

definidos por seus membros no início de cada sessão legislativa, com pauta estabelecida e 

publicada nos canais institucionais da Câmara Municipal de Sorocaba, com pelo menos 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência, para apreciar os assuntos ou proposições submetidas 

ao seu exame.” (NR) 

 

Art. 3o O § 2o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“§ 2o Se, no decorrer da discussão em Plenário, algum Vereador requerer que a 

proposição seja submetida ao parecer de outra Comissão ou da “Secretaria Jurídica”, o 

Presidente da Câmara suspenderá o andamento da discussão e submeterá, preliminarmente, à 

votação do requerimento que, em caso de deferimento, será providenciado o encaminhamento 

requerido, e, após o parecer, voltará à discussão, incluída na Ordem do Dia.” (NR) 



 

 

Art. 4o O § 3o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“§ 3o Os pareceres possuem caráter opinativo sobre a matéria analisada, não os 

vinculando as discussões e votações dos Vereadores, ressalvada as disposições do § 1o do art. 

96;” (NR) 

 

Art. 5o O § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“§ 5o Além das atribuições previstas no caput, caberá às Comissões Permanentes, 

observada sua competência específica no âmbito dos respectivos campos temáticos de atuação:” 

(NR) 

 

Art. 6o O inciso I do § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“I - convocar Secretários Municipais ou ocupantes de cargos de natureza equivalente, 

para prestar informações sobre proposituras inerentes às suas atribuições e que estejam 

pendentes de parecer, mediante deliberação da maioria dos seus membros;” (NR) 

 

Art. 7o O inciso II do § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“II - promover audiências públicas, conferências, palestras, fóruns, debates e 

seminários para estudo de determinada proposição podendo convidar, se necessário, 

autoridades, cidadãos, pessoas jurídicas de direito público ou privado, organizações e demais 

que se fizerem necessários para o bom andamento dos trabalhos;” (NR) 

 

Art. 8o O inciso III do § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“III - acompanhar, junto à Prefeitura Municipal, a elaboração e execução do 

orçamento, os planos e programas de governo e os atos de regulamentação;” (NR) 

 

Art. 9o Fica acrescido o inciso V do § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de 

setembro de 2007, com a seguinte redação: 



 

 

“V – fiscalizar os atos da administração direta e indireta, através de diligências, vistorias, 

análise de documentos e demais meios juridicamente admitidos, nos termos da legislação pertinente, 

para verificar a regularidade, a eficiência e a eficácia dos seus órgãos no cumprimento dos objetivos 

institucionais, recorrendo ao auxílio de órgãos externos, sempre que necessário;”. 

 

Art. 10. Fica acrescido o inciso VI do § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de 

setembro de 2007, com a seguinte redação: 

“VI – tomar a iniciativa de elaboração de proposições, inclusive as originadas de 

manifestação popular;”. 

 

Art. 11. Fica acrescido o inciso VII do § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de 

setembro de 2007, com a seguinte redação: 

“VII – apresentar à Mesa Diretora relatórios semestrais dos trabalhos realizados, até o 

último dia útil de cada período das sessões legislativas anuais, nos termos do art. 5o, os quais 

deverão ser publicados nos canais institucionais da Câmara Municipal de Sorocaba em até três 

dias úteis.” 

 

Art. 12. O § 6o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“§ 6o Para colaborar com os trabalhos das Comissões, entidades da sociedade civil 

devidamente formalizadas, poderão encaminhar por escrito estudos, documentos e opiniões 

relacionados a sua finalidade estatutária, constituindo material de apoio às Comissões sem a 

obrigatoriedade de vinculação a decisão do parecer;” (NR) 

 

Art. 13. As despesas com a execução da presente Resolução correrão por conta de 

verba orçamentária própria. 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2021. 

 

Péricles Régis Mendonça de Lima 

Vereador  



 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O presente Projeto de Resolução pretende dar nova redação ao art. 41, seus 

parágrafos e incisos, da Resolução nº 322, de 18 de setembro de 2007 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Sorocaba. 

 

Nossa iniciativa tem como objetivo dar melhor regramento a atuação das 18 

Comissões permanentes constituídas na Câmara Municipal de Sorocaba. Com efeito, observa-

se que as inúmeras proposituras debatidas em plenário raramente foram devidamente 

instruídas pelas Comissões. 

 

Assim, a nova redação do caput do art. 41 deixa claro o dever inerente das comissões 

em “apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao seu exame para agregar 

esclarecimentos de ordem técnica e política relevantes à subsidiar a discussão e votação, 

devendo prolatar suas considerações em parecer fundamentado propondo a aprovação ou 

rejeição”extinguindo a indigesta praxe do “nada a opor”. 

 

As demais alterações nos parágrafos e incisos do art. 41 visa criar uma dinâmica 

eficiente de trabalho, em especial, convencionando datas para as reuniões, expondo de forma 

didática as ações relacionadas a função fiscalizatória do Poder Legislativo, a possibilidade de 

propositura de iniciativa das comissões, entre outras atribuições de extrema relevância as 

atividades legislativas. 

 

Também houve o cuidado de sugerir a elaboração de relatórios semestrais para o 

devido acompanhamento dos trabalhos pelos cidadãos e a devida divulgação da pauta dos 

trabalhos nos canais de comunicação oficiais da Câmara Municipal de Sorocaba, prestigiando 

assim a “transparência” como um dos princípios basilares da administração pública. 

 

Para facilitar a análise dos Vereadores, instrui-se o presente Projeto de Resolução 

com o anexo 1, que faz um comparativo da redação desta propositura com a vigente no 

regimento interno. 



 

 

Estando assim justificado o presente Projeto de Resolução, devidamente 

consubstanciado nos princípios básicos da administração pública, em especial, da eficiência e 

publicidade, contamos com o apoio dos Nobres Colegas para sua aprovação.  

 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2021. 

 

 

Péricles Régis Mendonça de Lima 

Vereador  



 

ANEXO 1 - QUADRO COMPARATIVO ALTERAÇÕES 

 

Art. 1o O art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 41. As Comissões Permanentes têm por atribuições inerentes apreciar os assuntos ou 

proposições submetidas ao seu exame para agregar esclarecimentos de ordem técnica e 

política relevantes à subsidiar a discussão e votação, devendo prolatar suas considerações em 

parecer fundamentado propondo a aprovação ou rejeição, e ainda, oferecendo emendas ou 

substitutivos, assim como exercer as demais atribuições previstas na Lei Orgânica do 

Município e neste Regimento Interno” (NR) 

Redação atual: Art. 41. As Comissões Permanentes têm por atribuições estudar as proposições e 

outras matérias submetidas ao seu exame, dando-lhes parecer propondo a adoção ou rejeição, e 

ainda, oferecendo emendas ou substitutivos, ressalvadas as restrições legais. 

 

Art. 2o O § 1o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“§ 1o As Comissões permanentes reunir-se-ão semanalmente, em data e horário definidos por seus 

membros no início de cada sessão legislativa, com pauta estabelecida e publicada nos canais 

institucionais da Câmara Municipal de Sorocaba, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência, para apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao seu exame.” (NR) 

Redação atual: § 1o Se, no decorrer da discussão em Plenário, algum Vereador requerer que 

a proposição seja submetida ao parecer de outra Comissão ou da Consultoria Jurídica 

“Secretaria Jurídica”, o Presidente da Câmara suspenderá o andamento da discussão e 

submeterá, preliminarmente, à votação do requerimento. 

 

Art. 3o O § 2o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“§ 2o Se, no decorrer da discussão em Plenário, algum Vereador requerer que a proposição 

seja submetida ao parecer de outra Comissão ou da “Secretaria Jurídica”, o Presidente da 

Câmara suspenderá o andamento da discussão e submeterá, preliminarmente, à votação do 

requerimento que, em caso de deferimento, será providenciado o encaminhamento requerido, 

e, após o parecer, voltará à discussão, incluída na Ordem do Dia.” (NR) 



 

 

Redação atual:§ 2º Deferido o requerimento, a proposição será enviada à Comissão indicada 

ou à Consultoria Jurídica “Secretaria Jurídica”, e, após o parecer, voltará à discussão, 

incluída na Ordem do Dia. (Nomenclatura alterada pela Resolução nº 348/2010) 

 

Art. 4o O § 3o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“§ 3o Os pareceres possuem caráter opinativo sobre a matéria analisada, não os vinculando as 

discussões e votações dos Vereadores, ressalvada as disposições do § 1o do art. 96;” (NR) 

Redação atual:§ 3º Os pareceres a que se refere este artigo deverão se exarados na sede da 

Câmara Municipal, onde ficarão todos os documentos dependentes de estudos das Comissões 

Permanentes; 

 

Art. 5o O § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 “§ 5o Além das atribuições previstas no caput, caberá às Comissões Permanentes, observada sua 

competência específica no âmbito dos respectivos campos temáticos de atuação:”(NR) 

Redação atual:§ 5º As Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, por 

deliberação da maioria de seus membros: 

 

Art. 6o O inciso I do § 5º do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“I - convocar Secretários Municipais ou ocupantes de cargos de natureza equivalente, para 

prestar informações sobre proposituras inerentes às suas atribuições e que estejam pendentes 

de parecer, mediante deliberação da maioria dos seus membros;”(NR) 

Redação atual:I - convocar Secretários Municipais ou ocupantes de cargos de natureza 

equivalente, para prestar informações sobre projetos de lei inerentes às suas atribuições e que 

estejam pendentes de parecer; 

 

Art. 7o O inciso II do § 5º do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 



 

 

“II - promover audiências públicas, conferências, palestras, fóruns, debates e seminários para 

estudo de determinada proposição podendo convidar, se necessário, autoridades, cidadãos, 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, organizações e demais que se fizerem 

necessários para o bom andamento dos trabalhos;” (NR) 

Redação atual: II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, para estudo 

de determinada proposição e, com a mesma finalidade, solicitar depoimento de qualquer 

autoridade ou cidadão; 

 

Art. 8o O inciso III do § 5o do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“III - acompanhar, junto à Prefeitura Municipal, a elaboração e execução do orçamento, os 

planos e programas de governo e os atos de regulamentação;” (NR) 

Redação atual: III - acompanhar, junto à Prefeitura Municipal, a elaboração da proposta 

orçamentária, bem como sua posterior execução; 

 

Art. 12. O § 6º do art. 41 da Resolução no 322, de 18 de setembro de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

§ 6º Para colaborar com os trabalhos das Comissões, entidades da sociedade civil 

devidamente formalizadas, poderão encaminhar por escrito estudos, documentos e opiniões 

relacionados a sua finalidade estatutária, constituindo material de apoio às Comissões sem a 

obrigatoriedade de vinculação a decisão do parecer. 

Redação atual: § 6º Qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao Presidente da 

Câmara a permissão para emitir conceitos ou opiniões junto às Comissões sobre projetos que 

nelas se encontrem para estudos. O Presidente da Câmara enviará o pedido ao Presidente da 

respectiva Comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o pedido, indicando, se for o caso, dia 

e hora para o pronunciamento e seu tempo de duração. 
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EXMO. SR. PRESIDENTE                                                PR  09/2021 

 

 

 

 

 

 

A autoria deste Projeto de é do 

Vereador Péricles Régis Mendonça de Lima.   

 

Trata-se de Projeto de Resolução que 

visa dar nova redação ao art. 41 da Resolução nº 322, de 18 de 

setembro de 2007 – Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Sorocaba. (Sobre as atribuições das Comissões Permanentes) 

 

Este Projeto de Resolução encontra 

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

expor:  

 

Costa na justificativa deste PR:  

 

Nossa iniciativa tem como objetivo dar melhor 

regramento a atuação das 18 Comissões 

permanentes constituídas na Câmara Municipal de 
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Sorocaba. Com efeito, observa-se que inúmeras 

proposituras debatidas em plenário raramente foram 

devidamente instruídas pelas comissões.   

 

Concernente ao Projeto de Resolução 

estabelece a LOM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Art. 35. O processo legislativo municipal 

compreende a elaboração de : 

  

VII- resoluções.  

 

Disciplina nos termos infra descritos, o 

RIC, referente à Proposição Resolução: 

 

Art. 87 – A Câmara exerce a sua função legislativa 

através de Projetos de Lei, de Resolução, de 

Decreto Legislativo e Emenda à Lei Orgânica. 

  

§ 2º Projeto de Resolução é a proposição destinada 

a regular assuntos de economia interna da Câmara. 

 

Resolução, é assim definida pela 

doutrina: são deliberações político-administrativas da Câmara 
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Municipal, promulgadas pelo Presidente, são atos de efeitos 

concretos. (Direito Municipal Positivo, 4ª Edição, José Nilo de Castro).  

 

Face a todo o exposto, constata-se 

que este Projeto de Resolução, encontra respaldo em nosso Direito 

Pátrio, sendo que, sob o aspecto jurídico, nada a opor.  

 

 

É o parecer. 

 

Sorocaba, 12 de fevereiro de 2.021. 

 

 

MARCOS MACIEL PEREIRA 

Procurador Legislativo 

 

 

De acordo: 

 

 

MÁRCIA PEGORELLI ANTUNES  

Secretária Jurídica 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Resolução n° 09/2021, de autoria do Nobre Vereador 
Péricles Régis Mendonça de Lima, que "Dá nova redação ao art. 41 da 
Resolução n° 322, de 18 de setembro de 2007 - Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba" - (Sobre as atribuições das Comissões Permanentes). 

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 observar o § 1 0  devendo emitir 
seu parecer conforme os § § 2 0  e 30  do mesmo artigo. 

S/C., 1 0  de março de 2021: 

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO 
Presidente da Comissão 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Vereador João Donizeti Silvestre 
PR 09/2021 

Trata-se de Projeto de Resolução 0912021, de autoria do Nobre 
Vereador Péricles Régis Mendonça de Lima, que «Dá nova redação ao art. 41 da 
Resolução n° 322, de 18 de setembro de 2007 - Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba" - (Sobre as atribuições das Comissões Permanentes). 

De 	início, 	a 	proposição 	foi 	encaminhada 	à 	Douta 
Secretaria Jurídica que, em exame da matéria quanto aos aspectos legais e 
constitucionais, exarou parecer favorável ao projeto (fls. 12/14). 

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 o nosso direito positivo, especialmente com o art. 87, § 2 1 , 1 e 230, 
1 do Regimento Interno. 

Ex positis, nada a opor sob o aspecto legal do presente Projeto de 
Resolução, ressaltando-se que deverá ser discutido e votado em dois turnos e 
sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
desta Casa (parágrafo único do art. 230 do Rib e art. 40, § 2 1 , item '4' da LOMS). 

S/C., 3 de março de 2021. 

/ 

7 Luis SANTOS PEREIRA FILHO 
/ 	 Presidente 

CR 	0 A NCIAÇAO DOS PASSOS 	JOAOI 
Membro 

DNIZETI SIt\VESTRE 
Membro-Relator 
























































































