CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 29/17
PROTOCOLO GERAL Nº 4482/17
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) CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
) FINANÇAS E ORÇAMENTO
) OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
) EDUC., CULTURA E ESPORTES
) SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
) ASSUNTOS METROPOLITANOS
) DEFESA DO MEIO AMBIENTE
) LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
) DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
) DEF.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
) FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
) IDOSO, APOSENT.PENS. E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
) DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
) COMISSÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
) COMISSÃO MISTA

________/________________________/________
__________________________________________

Dispõe sobre concessão de Título de “Cidadão
São-Bernardense” ao Sr. Matias Alves Correia.
Faço saber que a Câmara Municipal de São Bernardo do
Campo, em sessão realizada no dia ___ de _________ de 20__, aprovou e
eu, PERY RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. É concedido o Título de “Cidadão São-Bernardense” ao
Sr. Matias Alves Correia.
Parágrafo único. O pergaminho correspondente à honraria de
que trata este artigo será entregue ao homenageado, durante a realização de
sessão solene.
Art. 2º. Integra o presente Decreto Legislativo, Anexo Único
contendo a biografia do Sr. Matias Alves Correia.
Art. 3º. As despesas com a execução deste Decreto Legislativo
correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2017.
IVAN SILVA
Vereador do SD

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ANEXO ÚNICO – Fl. 01
BIOGRAFIA: SR. MATIAS ALVES CORREIA
O Sr. Matias Alves Correia nasceu em 10 de julho de 1959, na
cidade de Paramirim, no Estado da Bahia.
É filho do Sr. João Correia, agricultor e da Sra. Corcina Alves
Correia, sendo o quarto dos 5 (cinco) filhos do casal.
É pai de 5 filhos: Alexandre, João, Matheus, Junior e Rafael.
Iniciou sua atividades laborativas aos 6 anos de idade, atuando
como engraxate nas feiras livres de sua cidade natal.
Concluiu o curso primário no ano de 1969, na Escola Estadual
Professor José Cândido Vieira.
Seus estudos foram acompanhados de muitos outros trabalhos para
ajudar no sustento de sua família, como: coletor de ferro velho e ossos de
animais, lavrador e balconista no Bazar Alvorada por um período de cinco anos,
sem registro na Carteira de Trabalho.
Entre os anos de 1975 e 1976, iniciou o magistério, como Professor
do Mobral em Abadia, Município de Água Quente, hoje conhecido como Érico
Cardoso, situado no Estado da Bahia, onde mais tarde, pelos serviços prestados,
recebeu o “Titulo de Cidadão” daquela cidade.
Ao completar 18 anos de idade, mudou-se para a cidade de São
Paulo, onde criou raízes e construiu sua história na educação, advocacia e
causas sociais.
Em São Paulo, exerceu inúmeras funções que o ajudaram na sua
subsistência, trabalhando como porteiro de prédio, faxineiro, lavador de carro,
guarda noturno, atendente de lanchonete e padaria, dentre outras.
Uma frase que sua mãe lhe dizia desde criança fez valer todos seus
esforços:
“Meu filho, o que você for fazer na vida, procura ser sempre o
melhor, porque, no mínimo, você será pelo menos um dos melhores.”
Com esta premissa, começou galgar os degraus de seu futuro.
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ANEXO ÚNICO – Fl. 02
BIOGRAFIA: SR. MATIAS ALVES CORREIA
Matriculou-se em um curso de Datilografia cumulado com Auxiliar de
Escritório na Rua São Bento nº 201, Bairro Centro, em São Paulo e fez teste para
ingressar na carreira bancária, no cargo inicial de Contínuo, nos Bancos Mercantil
de Descontos, Unibanco e no Banco Itaú. Tendo obtido aprovação nas três
instituições bancárias, escolheu o Banco Itaú para trabalhar, local onde
permaneceu por 12 anos consecutivos e que se desligou espontaneamente em
1987, com o intuito de traçar novos caminhos.
No Banco Itaú, exerceu vários cargos, frutos das promoções por
dedicação ao seu trabalho. Além da função de Contínuo, ocupou outros cargos
como de Escriturário B e A, Chefe de Serviço, Chefe de Seção, Chefe de Setor e,
por fim, na década de 80, alcançou o cargo de Supervisor Geral de Crédito
Imobiliário em São Bernardo do Campo e demais cidades do Grande ABC, onde
trabalhou por quatro anos.
Ingressou no curso de Direito na FMU – Faculdades Metropolitanas
Unidas e formou-se em janeiro de 1987, iniciando o exercício efetivo da advocacia
em 12 maio de 1988.
Sempre à procura de aperfeiçoamento profissional, se especializou
na área trabalhista, acidentária e previdenciária.
É Pós-Graduado lato sensu em Direito Empresarial pela
Universidade Mackenzie e em Direito do Trabalho, Processo Civil e Direito Civil
pela FMU.
É Mestre em Direitos Difusos e Coletivos, tendo sido aprovado com
honra de louvor, pela UNIMES – Universidade Metropolitana de Santos.
Iniciou a vida acadêmica no ano de 1990, como professor de
cursinhos preparatórios de concurso públicos na Central de Concursos, Degrau
Cultural e em outros cursos de grande relevo na área jurídica.
Lecionou em várias instituições de ensino da região como: UNIP Universidade Paulista; UNIBAN - Universidade Bandeirante; UNG – Universidade
Guarulhos; Universidade São Marcos; Uni-Radial; FAPAN – Faculdade Fapan;
Grupo Educacional – UNIESP; Curso Preparatório para Concurso Público Êxito;
Central dos Concursos, dentre outros.
Na UNIBAN, foi Chefe de Departamento da disciplina Direito do
Trabalho – nucleador na área de ciências humanas.
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BIOGRAFIA: SR. MATIAS ALVES CORREIA
No período de 2001 a 2003, foi Diretor Geral do Curso de Direito da
Universidade de Guarulhos – UNG, onde dirigia um corpo docente com de mais
de 200 professores e 2.400 alunos.
Nesta mesma época, juntamente como o Prof. Dr. Eustáquio
Dourados, idealizaram o Curso de Direito da Fapan, com sede na cidade de São
Bernardo do Campo, que iniciou suas atividades acadêmicas em meados de
2002.
Em 2005, assumiu a Direção Geral da Fapan, onde permanece até a
presente data, sendo o Titular da cadeira de Diretor Geral e também professor
titular das disciplinas de Direito do Trabalho, Prática Jurídica Trabalhista,
Introdução ao Estudo do Direito e Processo do Trabalho.
Atualmente, a Fapan é considerada uma das melhores Faculdades
de Direito do ABCMRP, com no Conceito 4 em avaliação pelo Ministério da
Educação e Cultura e com excelente avaliação no Exame de Ordem da OAB,
graças ao incessante trabalho deste humilde Advogado, Professor e Diretor no
universo da Educação Jurídica.
O Sr. Matias Alves Correia foi o idealizador e Presidente da
Comissão Estadual de Apoio ao Advogado Professor, cumprindo mandato por 3
(três) anos na gestão do Presidente Seccional Dr. Luiz Flávio Borges D’urso.
Com muito orgulho conseguiu formar e todos, e se sente
extremamente orgulhoso e realizado com sucesso alcançado.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUSTIFICATIVA
Apresentamos o presente projeto de Decreto Legislativo, com o
intuito de outorgar ao Sr. Matias Alves Correia o título de “Cidadão SãoBernardense”, devido aos relevantes serviços prestados ao Município de São
Bernardo do Campo.
A biografia que segue anexa demonstra fielmente a justeza da
homenagem que pretendemos efetivar através de nossa propositura.
Com a aprovação da presente propositura, São Bernardo do
Campo sentir-se-á honrada em contar, entre os nomes de seus ilustres
cidadãos, o do Sr. Matias Alves Correia.
Assim, aguardamos o beneplácito do E. Plenário na aprovação
do projeto de Decreto Legislativo em tela.

