




CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - P1 N2  28/2022 

SOBRE: Institui a "Semana do Caminhoneiro" no âmbito do Município de Sorocaba, e dá 
outras providências. 

Esta Comissão apresenta a seguinte redação: 

Art. 12 Fica instituída a "Semana do Caminhoneiro", no Município 

de Sorocaba, que passa a integrar o calendário oficial do município, a ser celebrada, 

anualmente, na semana que compreender o dia 16 de setembro, o Dia Nacional do 

Caminhoneiro. 

Art. 22  A "Semana do Caminhoneiro" passará a constar no 

Calendário Oficial do Município de Sorocaba e tem por finalidade a implementação de uma 

semana específica para realização de ações, palestras, rodas de conversas, campanhas de 

segurança no trânsito e campanhas sobre saúde preventiva voltada para os caminhoneiros. 

Art. 32  São objetivos precípuos desta lei promover e organizar 

atividades pertinentes a serem desenvolvidas como: 

- Conscientização dos caminhoneiros quanto à importância de 

realizar exames preventivos de saúde, tendo em vista que passam a maior parte do tempo 

nas estradas; 

II - Orientações quanto a protocolos de segurança que possam 

diminuir risco de assaltos e outros tipos de violência; 

III - Ressaltar a importância de realizar manutenções preventivas 

em seus veículos de trabalho; 

IV - Conscientizar sobre o perigo de dirigir sobre o efeito de bebidas 

alcoólicas e outras substâncias químicas; 

V - Incentivar a parada para o descanso, evitando que o sono possa 

ser o causador de acidentes; 

VI - Rodas de conversa em locais de concentração de 

caminhoneiros, como postos de combustível, filas de carregamentos e descarregamentos 

nas empresas, dentre outros locais; 

VII - Divulgação prévia deste evento em meios de comunicação com 

intuito de alcançar maior número de caminhoneiros. 
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Art. 42 O Poder Executivo, através de Decreto, regulamentará a 

presente Lei no que for necessário. 

Art. 52 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta de verbas próprias consignadas no Orçamento. 

Art. 62 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

S/C., 8 de sete m.222. 
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Membro 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - PL N2  220/2022 

SOBRE: Altera o Art. 12  da Lei Municipal n2  12.186, de 11 de março 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. 

Esta Comissão apresenta a seguinte redação: 

Art. 12  O caput do Art. 12 da Lei Municipal n2  12.186, de 11 de 

março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12  Exceto em casos de prolongamentos de vias públicas, fica 

vedada a denominação de qualquer logradouro e próprio municipal, no município de 

Sorocaba, cujos homenageados estiverem enquadrados nas seguintes categorias: 

)"(NR) 

Art. 22  As despesas com a execução da presente Lei, correrão por 

conta das verbas próprias consignadas no orçamento. 

Art. 32  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

S/C., 6 de setembro de 2022. 
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Membro\ 



S/C., 8 de setembro de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - P1 N2  264/2022 

SOBRE: Dispõe sobre a denominação de "REVERENDO DOUTOR ISRAEL VIEIRA FERREIRA" 

a uma via de nossa cidade e dá outras providências. 

Esta Comissão apresenta a seguinte redação: 

Art. 1° Fica denominada "Reverendo Doutor Israel Vieira Ferreira" 

a Rua 11, localizada no Parque Vista Bárbara com início na Rua Vicente Leão Sobrinho e 

término na Rua Jacy Guilarduci Silva, nesta cidade. 

Art. 2° As placas indicativas conterão, além do nome, a expressão: 

"Reverendo Emérito - 1883/1959". 

Art. 3° Fica revogada a Lei n° 9.954, de 5 de março de 2012. 

Art. 40  As despesas com a execução da presente Lei correrão por 

conta de verba orçamentária própria. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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S/C., 8 de setembro d 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - PDL N2 82/2022 

SOBRE: Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Emérita à Ilustríssima Senhora 

"MICAELA TAILINE ROCHA LEITE". 

Esta Comissão apresenta a seguinte redação: 

Art. 12 Fica concedido o Título de Cidadã Emérita a Ilustríssima 

Senhora "Micaela Tailine Rocha Leite", pela vocação em benefício alheio, pela 

disponibilidade de seu tempo, através de ações de elevado grau de altruísmo e de amor ao 

próximo. 

Art. 22 As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 

Legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. 

Art. 32 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 












































































































































































































































































































































































