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Proposição Eletrônica nº PN 12275

OUTORGA  O  TÍTULO  HONORÍFICO  DE  CIDADÃO
ASSISENSE AO DEPUTADO ESTADUAL REINALDO DE
SOUZA ALGUZ

O PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ASSIS,  no  uso  de  suas
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o artigo 35, inciso III, da Lei Orgânica
do Município de Assis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado ao Deputado Estadual Reinaldo de  Souza  Alguz, o Título Honorífico
de Cidadão Assisense.

Parágrafo Único.  O presente título é conferido ao homenageado,  em reconhecimento  aos
relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade.

Art. 2º A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a ser
determinada pela Presidência da Mesa.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em  25 de março de 2022.

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
Vereador - PSDB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Desde  já,  queremos  salientar  a  todos,  que  esta  homenagem  é  a  mais
importante  e  significativa  que  o  Município  pode  prestar  evidentemente  àqueles  que
efetivamente trabalham para construir o bem estar e o progresso de nossa comunidade, como
também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo, como é o
caso do Deputado Estadual Reinaldo de Souza Alguz.

Reinaldo de Souza Alguz é engenheiro agrônomo por formação e empresário
na cidade  de Dracena.  É conferencista  ligado  à Renovação  Carismática  Católica  (RCC)  e
fundador da Sociedade Irmãos da Misericórdia (SIM) na cidade de Dracena.

Nasceu  no dia 06 de janeiro de 1963, na cidade de Tupã, Estado de São
Paulo, mudando-se para a cidade de Dracena, Estado de  São Paulo, ainda criança. Ingressou
na vida pública no ano de 2006, elegendo-se deputado estadual de São Paulo pelo Partido
Verde com 47.192 votos, sendo reeleito outras três vezes (2010 com 78.964 votos, 2014 com
122.900 votos e 2018 com 114.352 votos). Sua atuação parlamentar se destaca pelo incentivo
à economia sustentável com proteção aos recursos naturais,  desenvolvimento do Oeste do
Estado e defesa da saúde e da vida humana baseadas nos princípios cristãos. Atualmente, na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é líder do Partido Verde e membro titular das
comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Ciência, Tecnologia, Inovação
e Informação.

No âmbito  legislativo,  atua  fortemente  no  projeto  de  reativação  da  malha
ferroviária paulista, que visa a mudança da matriz de transporte do estado e na instalação de
usinas fotovoltaicas, que tem em vista o abastecimento do setor energético com energia limpa
e sustentável trazendo maior desenvolvimento ao estado. É de sua autoria três leis de grande
repercussão econômica e ambiental: a Lei nº 14.691, que prevê o uso de pneus já utilizados na
conservação de rodovias; a Lei nº 15.303, que incentiva o uso de óleo lubrificante reciclado; e a
Lei nº 15.562, que determina às maternidades a prestação de assistência especial às mães
cujos bebês tenham deficiência ou doença que exija tratamento continuado.

Pensando  num  Projeto  de  mudança  da  sociedade  por  meio  da  política,
Reinaldo de Souza Alguz tem buscado orientação junto aos melhores professores de diversas
áreas do conhecimento humano e social, para que identificados os problemas da sociedade,
pudesse formar lideranças capazes de modificar os rumos da sociedade e da política.

Em nossa cidade,  Reinaldo de Souza Alguz disponibilizou recursos para a
Santa  Casa  de  Assis,  intermediou  junto  ao  Governo  do  Estado  a  aquisição  de  caminhão
compactador de lixo para melhoria do meio ambiente local, na reforma da Creche Pequeno
Aprendiz  (R$ 400 mil);  na  construção de uma nova Creche no Jardim Nossa Senhora de
Fátima (R$ 4,2 milhões); Escola Estadual no Parque Colinas, Climatização de todas as Salas
de  Aula  da  Rede  Pública  Estadual  de  Ensino  em  Assis,  veículos  como  ônibus  escolar,
caminhão frigorífico para a cozinha piloto, a Iluminação do Estádio Tonicão (R$ 300 mil)  e,
recentemente, o recurso de R$ 1,5 Milhões para a Infraestrutura do Parque da Água da Porca.

Reinaldo Alguz tem formado líderes na Câmara do Deputados, sendo eles:
-  o  Ex-Deputado  Federal  Evandro  Gussi  foi  autor  da  Lei  Federal  nº

13.576/2017, a Política Nacional do Biocombustível (RenovaBio), que tanto contribuiu para o
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setor bioenergético do país, e para a retomada de diversas indústrias da cana-de-açúcar que
estavam em grave crise no interior do Estado;

- o Deputado Federal Enrico Misasi foi coordenador da Frente Parlamentar
Mista do Saneamento e da Comissão Mista da Marco Nacional do Saneamento que instituiu o
Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020), trazendo centenas de bilhões de
reais de investimentos privados para o setor em todo o país.

Além de suas atuações conjuntas  no RenovaBio  e no Marco Nacional  do
Saneamento, a liderança de Reinaldo de Souza Alguz é responsável pela reativação da Malha
Ferroviária  Paulista,  trazendo  investimentos  privados  para  o  setor,  possibilitando  inúmeros
benefícios na logística de escoamento da nossa produção para exportação e grandes centros,
benefícios que serão sentidos por todo o Estado de São Paulo.

Para Assis,  Reinaldo Alguz, por intermédio do Deputado Enrico Misasi,  na
fase mais crítica da pandemia do COVID em Assis, disponibilizou 10 respiradores do Ministério
da Saúde para a nossa cidade, trazendo chance de vida para os nossos pacientes, além da
entrega de 6.000 testes Covid da FioCruz.

O trabalho de Reinaldo Alguz tem como pauta a construção da unidade, pois
acredita que a união entre os diversos setores da sociedade e do poder público é o melhor
caminho para promover o consenso democrático e contribuir cada vez mais pelo bem comum.

Esse  breve  histórico  demonstra  o  desenvolvimento  na  vida  pessoal  e
profissional de nosso homenageado, que com certeza, é merecedor das nossas mais sinceras
homenagens.

Desta  maneira,  com  esse  breve  relato,  entendemos  que  o  trabalho  do
Deputado Estadual Reinaldo de Souza Alguz, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e
por esta razão é que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde
iremos declará-lo Cidadão Honorário Assisense.

SALA DAS SESSÕES, em  25 de março de 2022.

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
Vereador - PSDB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 189/2015. 
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/conferir_assinatura e informe o

número de proposição PN 12275.
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