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Concede título de Cidadão Matonense ao Senhor ANDRÉ BEZERRA RIBEIRO SOARES.



Art. 1º Fica concedido o Título de “Cidadão Matonense” ao Senhor ANDRÉ BEZERRA RIBEIRO SOARES, deputado estadual por São Paulo, pela significativa contribuição ao Município, no que se refere aos serviços prestados como homem público.

Art. 2º A outorga da presente honraria far-se-á em Sessão Solene, previamente convocada pela Presidência da Casa.

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta das dotações próprias, previstas no orçamento vigente desta Câmara Municipal.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Câmara Municipal de Matão, aos 17 de agosto de 2017





SONIA MARIA FERRAZ DE MOURA 
Vereadora (PEN)



PROTOCOLO Nº 1798/2017, 
DE 21/08/2017  ÀS 08:20 HS.
_________________________
funcionário(a): marilia
















JUSTIFICATIVA:


André Bezerra Ribeiro Soares é filho do Missionário R.R Soares e se formou em direito pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. 

Desde seu primeiro mandato tornou-se defensor do direito do consumidor. Sendo autor de 6 importantes normas estaduais deste tema: “Lei do Estacionamento”, que garante ao dono do veículo proteção contra danos e furtos em estacionamentos públicos e privados, “Lei do Vale-Refeição”, norma que obriga restaurantes, lanchonetes ou bares, que adotam o benefício como forma de pagamento, a aceitá-lo, sem restrições de dias ou horários, “Lei do Couvert” para quem gosta das entradinhas antes das refeições, o “Couvert”, também está protegido por uma lei que obriga restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, a disponibilizar o cardápio com valores individuais e suas opções; Lei do Estacionamento para deficientes físicos: Dobro do tempo para deficientes nos estacionamentos, esta lei garante ao deficiente físico o dobro do tempo em caso de desistência sem pagar; “Lei do Preço” que coloca fim nas “pegadinhas” nos preços dos produtos ou serviços. Pois de acordo com a norma, toda publicidade, seja ela online ou impressa deverá conter o preço individual do que for anunciado, período de vigência da promoção, além da marca e modelo do produto; e, por fim, a norma mais recente aprovada, “Lei do Cancelamento”, que garante que o cancelamento de serviços e produtos de forma continuada sejam realizados de forma rápida e sem complicações. 

Soares também quer garantir acesso gratuito à rede de internet wireless (sem fio) nos transportes metropolitanos de São Paulo. Em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é membro das comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais; de Administração Pública e Relações do Trabalho e também do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; além de participar de 22 Frentes Parlamentares. 

Em relação ao nosso Município, o parlamentar foi responsável pela emenda encaminhada à Sociedade Matonense de Benemerência, no valor de 100 mil reais, utilizados para a compra de equipamentos hospitalares de natureza permanente.





SONIA MARIA FERRAZ DE MOURA 
Vereadora (PEN)

