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-ASSESSORIA JURÍDICA- 

 
 
 
 
PARECER N.º 10.485 – A/J  
(ref.: medalhas) 
Proc. nº 4627/2022 
PDL nº 18/2022 
Vereadora Dulce Rita 
 

 
 

“Concede a ‘Medalha Cassiano Ricardo’ ao Senhor 
Carlos Afonso Nobre.” 

 
A matéria é de competência legislativa municipal, pertinente à iniciativa da 

Câmara Municipal, por intermédio de Projeto de Decreto Legislativo, aplicando-se-lhe as 
seguintes regras: 

 
1. O vereador pode conceder, durante a legislatura, oito homenagens honoríficas 

(RI/CMSJC-SP, art. 159, “caput”); 
 
2. Deve a propositura vir acompanhada do “curriculum vitae” do homenageado, 

dispensada a exigência se tratar de personalidade de reconhecida notoriedade (RI/CMSJC-
SP, art. 159, § 1º), com o mesmo entendimento de notoriedade em se tratando de pessoa 
jurídica;  

 
3. A homenagem é reservada a pessoas físicas ou jurídicas que reconhecidamente 

hajam prestado serviços ao Município (LOM/SJC-SP, art. 27, XX); 
     
4. Votação secreta (LOM/SJC-SP, art. 30, III); 
 
5. Aprovação por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal 

(LOM/SJC-SP, art. 71, VII); 
 
6. Estar a honraria em questão entre aquelas cuja outorga seja de competência da 

Câmara Municipal. 
 
A propositura encontra-se amparada no Decreto Legislativo nº 01/1974 que 

instituiu a "Medalha Cassiano Ricardo", como honraria do Legislativo às pessoas ou 
entidades que se destacarem pela relevância dos serviços prestados à comunidade joseense. 

 
Depreende-se com a análise dos autos que não foi encartada nos autos a 

justificativa da proposta contendo a biografia do homenageado, de maneira que, por ora, 
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não restaram atendidos os requisitos estabelecidos pelos artigos 111, §1º, “f”, e 159, §1º, do 
Regimento Interno da Casa, e as disposições do Decreto Legislativo nº 01/1974. 

 
   Nestes termos, atendidas a observação realizada e o limite quantitativo de 
homenagens, a matéria encontrar-se-á, sob o ponto de vista legal, em condições de ser 
apreciada pelos Senhores Vereadores. 
 

É o parecer. 
 
São José dos Campos, 20 de maio de 2022. 

 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

 
Jani Maria dos Santos 

Assessora Jurídica 
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