
 Projeto de Decreto Legislativo nº. 02/2019  

Concede Título de Cidadão Balsamense ao 
Dr. Jairo Garcia Ferreira. 

                O Sr. José Donizete Claro da Silva, 
Presidente da Câmara Municipal de Bálsamo, 
Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele 
promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO. 

  

                                        Art. 1º - Fica concedido ao Dr. Jairo Garcia Ferreira, o Título de 
Cidadão Balsamense, pelos relevantes serviços prestados a comunidade, especialmente por sua 
atuação à frente da Delegacia de Polícia de Bálsamo.  

                                        Art. 2º - A Mesa da Câmara Municipal providenciará diploma artístico, 
que será outorgado ao ilustre cidadão, em sessão desta Edilidade, em data a critério do 
homenageado. 

                                        Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto Legislativo, 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal.  

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

                                        Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 15 de Agosto de 2019. 

Autor: 

José D. Claro da Silva - Podemos 

  JUSTIFICATIVA 

                                        Apresento este Projeto de Decreto Legislativo em reconhecimento ao 
que vem sendo feito para o nosso município pelo Dr. Jairo Garcia Ferreira, principalmente, em 
razão de seu trabalho como Delegado de Polícia em nosso município.    

                                        O homenageado nasceu em São Paulo, em 17/11/1978, filho de Jair 
Nunes Pereira, soldado da polícia militar, e Edna Garcia Pereira, dona de casa. Mudou para 
Mirassolândia no início de 1980, onde passou a infância e parte da adolescência. Aos 17 anos, 
mudou-se para Ouro Preto/MG, onde iniciou o curso de Direito (1997), na Universidade Federal 
de Ouro Preto-MG, terminando o curso em julho de 2001. Morou também em Mariana-MG, onde 
foi assessor da Presidência da Câmara Municipal de Mariana (recebendo a Medalha Legislativa 
desta Câmara em 2019). Em 2002, tornou-se advogado. Em 2004, foi aprovado em 1.º lugar no 
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concurso público para Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Iniciou suas atividades 
como Delegado de Polícia 5ª classe na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. 
Trabalhou também em São Sebastião e Ilhabela, cidades litorâneas. Atuou como delegado 
plantonista, delegado diretor da cadeia pública de Caraguatatuba, delegado da defesa da 
mulher, delegado de trânsito e delegado assistente da delegacia seccional de São Sebastião. 

                                        Em 2016, permutou para cidade de São José do Rio Preto, onde 
passou a compor a equipe B da 1ª Central de Flagrantes e Atendimentos, ocasião em que 
passou a residir em Bálsamo, em 07/02/2016. Em 2018 permutou de São José do Rio Preto para 
o município de Bálsamo, onde passou a exercer o cargo de Delegado de Polícia titular. É casado 
com Carmelucia Guedes da Rosa Garcia Pereira, cabo da polícia militar. Atualmente, é delegado 
de polícia de 2ª classe. 

                                        Formação acadêmica: bacharel em Direito pela Universidade Federal 
de Ouro Preto (2001). Especialista em Direito (Crime organizado, corrupção e terrorismo) pela 
Universidade de Salamanca (2012, Salamanca, Espanha). Foi aluno regular do Mestrado da 
UNISAL-Lorena. É mestrando em Direito Penal pela Universidade de Salamanca (2019-2020, 
Salamanca, Espanha). Possui diversos cursos de extensão e cursos livres na área do Direito 
autorizados por instituições nacionais (IDP, FGV, FIPECAFI, ...) e estrangeiras (Yale, MIT, 
Universidade de Coimbra, Case Western, Universidade de Genebra, ...). Possui um artigo 
científico publicado em inglês pela Revista Unicuritiba (qualis A1), na área de processo penal. 
Lecionou diversas matérias nos cursos de graduação, entre elas, Direito Penal, Direito 
Processual Penal, Direitos Fundamentais, Introdução ao Estudo do Direito e Hermenêutica 
Jurídica (Centro Unimódulo-Caraguatatuba, FASS-São Sebastião, Universidade Cruzeiro do Sul-
São Sebastião). Possui diversos artigos jornalísticos publicados em jornais de circulação regional 
e participou de programas de rádio e televisão regionais para tratar de assuntos jurídicos e 
policiais. Possui inscrição como jornalista desde 2019. É membro da Association Internationale 

de Droit Pénal (AIDP), com sede em Paris-França.. 

                                        Assim, peço aos nobres colegas pela aprovação deste Projeto de 
Decreto Legislativo, aguardando a definição de data para entrega de placa comemorativa ao 
homenageado. 


