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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

"Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de
Cidadão Indaiatubano a Sra. Jane Marcia Bonet".

JORGE LUIS LEPINSK, Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1°. Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano a Sra. Jane
Marcia Bonet, devendo ser designada data da sessão solene para entrega do título
ao homenageado.
Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo
correrão por conta de dotação orçamentária codificada sob o n° 3.3.90 — Corpo
Legislativo.
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, aos 04 de janeiro de 2021.

Adalto Missias de Oliveira
Vereador
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JUSTIFICATIVA
Tenho a honra de trazer por meio desta, para a apreciação dos nobres pares,
o presente projeto de decreto legislativo que concede ao Sra. Jane Marcia Bonet o
Título Honorífico de Cidadão Indaiatubano.
Jane Marcia Bonet, ou professora Jane, como é mais conhecida, atua em
nossa cidade desde meados dos anos 90. Artista e educadora, fez parte da edificação
da cultura em nossa cidade, sendo responsável por trabalhar com milhares de
crianças e adolescentes tanto nas escolas públicas como particulares, assim como
em oficinais da Prefeitura Municipal de Indaiatuba — atuando como funcionária pública
concursada há mais de 25 anos.
Sempre prezando pela boa educação, zelando pelos bons princípios,
coletividade e inclusão. Com uma paixão especial por brinquedos e brincadeiras,
ainda educa brincando e resgatando tradições, trazendo cultura, história e valores
junto com as mais variadas expressões artísticas. A professora Jane é símbolo da
cultura e educação de Indaiatuba, merecendo assim ser homenageada com a honraria
de Cidadã Indaiatubana,
Certo da concordância dos nobres pares, agradeço desde já o voto favorável à
concessão deste título para esta que muito contribuiu com a comunidade
Indaiatubana.
Fico a disposição para eventuais esclarecimentos.
Sala das Sessões, aos 04 de janeiro de 2021.

Adalto Missias de Oliveira
Vereador

