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   CIRCULAR N º 06/2016 - DG                                                       Avaré, 10 de Março de 2.016. 

 
 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
14/03/2016 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 
 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 14 de 
Março do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 02/2016 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Ver. Eduardo David Cortez 
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Médico Dr. Nilson Bruno 
Evangelista e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/ emenda) 

 
 
 

   Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.         

 

                                                        

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 











 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
A S S E S S O R I A  J U R Í D I C A  

 

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-0929  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

 

 
Processo nº 021/2016. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2.016. 
Autor: Vereador Eduardo David Cortez 
 
 
 
 

"O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas”. 
(Bertrand Russell.) 

 
 
 

 
Assunto: “Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão 
Avareense ao Sr. NILSON BRUNO EVANGELISTA e dá outras 
providências.” 

 

 

P A R E C E R 

 

O vertente Projeto de Decreto Legislativo pretende outorgar o título de Cidadão 
(ã) Avareense ao senhor Sr. NILSON BRUNO EVANGELISTA, pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade avareense. 

 
Nesse sentido, termos o art. 28 da Lei Orgânica Municipal, que traz: 

 
“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes 
atribuições, dentre outras:  

  
 (...)   
 
 X- conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 
homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes 
serviços ao Município ou nele se destacada pela atuação exemplar na vida 
pública e particular , mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, 
no mínimo, dois terços de seus membros; (g.n.) 

 

O art. 137, parágrafo 1º, alínea “d” do Regime Interno da Câmara Municipal de 
Avaré, reza que: 
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“Art.137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência 
privativa da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não 
sujeita á sanção do Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da 
Câmara. 

   
§ 1º - Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 
 
  (...)  
 
d) a concessão de título de Cidadão Benemérito, Cidadão Avareense e 
Medalha de Mérito, a pessoa que, reconhecidamente, tenham prestado 
serviços ao Município, desde que seja o Decreto Legislativo aprovado pelo 
voto de, no mínimo 2/3 (dois terços) se seus membros; (alínea “a” e “d”, 

do parágrafo 1º, do artigo 137, com redação alterada pela Resolução 
261/2003) (...)”. (g.n.) 

 
 
Prescreve ainda a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 111: 

 
“Art.111 - A administração pública direta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes do Estado obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação e interesse público”.  
 

 
Utilizando o princípio da impessoalidade e da moralidade não podemos deixar 

de atentar que este projeto deve ter sua finalidade cumprida, trata-se de homenagear cidadãos 
que se destacam e tenham atuação exemplar no seio da sociedade, em seus vários 
seguimentos e que de uma forma ou outra engrandece e auxilia o desenvolvimento da cidade. 

 
Desta forma, este tipo de expediente não pode ter caráter político, são claros os 

requisitos que tratam da escolha do homenageado.  
 
No entanto, necessário observar o esculpido no artigo 2º do referido projeto traz 

que fica a Presidência da Câmara autorizada a utilizar dos recursos previstos no Orçamento 
vigente do Legislativo para atender as despesas com a solenidade, partirão dos recursos 
previstos no Orçamento vigente do Legislativo, nesse passo, deverá se observar às metas 
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais à luz da Lei de Responsabilidade 
Fiscal nº 101/2000. 

 
Noutro passo, é necessário apontar, que o vertente Projeto de Decreto 

Legislativo está ainda a atender o que dispõe o art. 139 do Regimento Interno, senão vejamos: 
 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 
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ARTIGO 139 – São requisitos dos projetos:  

(…) 

VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito 

que fundamentam a adoção da medida proposta.” 

 

Por fim, verifica-se a presença da biografia/curriculum do homenageado, 
elemento essencial para acompanhar a propositura, sem a qual não há como ocorrer a 
concessão do titulo. 

 
Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Decreto Legislativo não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

 SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, considerando a divergência quanto a 

dotação orçamentaria informada, sugerimos a seguinte correção. 
 

=> Alterar a redação do ARTIGO 2º - com a seguinte redação: 

Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 01.01.02-01.122.7005.2258-3.3.90.39.23-14. 

 

 
Posto isso, S.M.J., diante das formalidades legais e regimentais, opinamos pela 

regular tramitação da presente Proposição, eis que não se encontra maculado pelo vício da 
inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do 
Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e 
regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré, 24 de Fevereiro de 2016. 

 
 
 

ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE                      LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP –181.765                                                  Adv. OAB/SP –146.191 








