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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
 

PARECER N.º 10.760 – A/J 
(Ref.: Cidadania) 
Proc.  n.º 9217/2022 
PDL n.º 42/2022 
Ver. Rafael Pascucci 
 

 
“Concede o título de ‘Cidadão Joseense’ 
ao engenheiro, empresário, professor 
universitário e radialista Ciro Bondesan 
dos Santos.” 
 
 

   O Vereador Rafael Pascucci pretende, com o projeto de decreto legislativo 
em epígrafe, conceder o título de cidadão joseense ao Sr. Ciro Bondesan dos Santos. 
 
   Observa-se, incialmente, que a matéria é de interesse local e de cunho interna 
corporis da Câmara Municipal, sendo por tal razão de iniciativa privativa dos Senhores 
Vereadores. 
 
   O instrumento legislativo adequado para regular a matéria versada na 
proposta, consoante estabelece o artigo 27, §1º, da Lei Orgânica do Município e artigo 114 
do Regimento Interno, é o Decreto Legislativo, o que foi observado no caso em comento.  
 
   Aplica-se, ainda, à matéria as seguintes regras:  
     
1. o vereador só pode conceder, durante a legislatura, 08 (oito) homenagens honoríficas (RI. 
art. 159, caput, com nova redação); 
     
2. deve a propositura vir acompanhada do curriculum vitae do homenageado, dispensada a 
exigência se se tratar de personalidade de reconhecida notoriedade (RI, art.159, § 1.º); 
     
3. a homenagem é reservada a pessoas que, reconhecidamente, hajam prestado serviços ao 
Município (LOM, art. 27, XX); 
     
4. votação secreta (LOM, art. 30, III); 
     
5. aprovação por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal (LOM, art. 71, VII); 
     
6. o presidente da Câmara Municipal deve participar do processo de votação (LOM, art. 50, 
II). 
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  No caso em apreço verifica-se que a propositura foi instruída com o 
currículo do homenageado e a justificação. Logo, restou atendido o disposto no art. 111, §1º, 
“f”, e no art. 159, §1º, ambos do Regimento Interno.  
      
   Nestes termos, observado o limite quantitativo de homenagens, a propositura 
encontrar-se-á, sob o ponto de vista jurídico, em condições de ser apreciada pelos Senhores 
Vereadores. 
 
   É o parecer. 
 
   São José dos Campos, 3 de outubro de 2022. 

 
 
 

 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

 Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 
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