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PARECER CONJUNTO Nº 31/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 115/2016. 
O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Celso Jatene dispõe sobre a 

concessão da medalha Anchieta e do Diploma de Gratidão de São Paulo ao Sr. João Rafael 
Alterio, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

Paulistano, pai de três filhos e avô de cinco netos, João Rafael Alterio nasceu em 11 de 
agosto de 1951, no bairro da Vila Mariana, local onde passou toda sua infância e adolescência. 

Estudou no Colégio Dante Alighieri e fez a graduação de Engenharia Química no 
Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. Entretanto, não chegou a concluir o 
curso, pois quando estava no quarto ano, em 1977, seu pai faleceu e a pedido da sua mãe, 
Dona Nilze, assumiu os negócios da família. 

À frente da indústria Montevérgine há mais de 40 anos com mais de 50 anos no 
mercado, a Montevérgine prima pela boa qualidade de seus produtos e pela excelência na 
relação entre as pessoas. 

No âmbito desta comissão, quanto ao mérito que devemos analisar entende-se que o 
presente projeto merece prosperar, portanto, favorável é o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Portanto, o parecer é favorável. 

Sala das Comissões Reunidas, 22/02/17 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Claudio Fonseca (PPS) 

Aline Cardoso (PSDB) 

David Soares (DEM) 

Toninho Vespoli (PSOL) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Isac Felix (PR) 

Ota (PSB) 

Reginaldo Tripoli (PV) 

Rodrigo Gomes (PHS) 

Rodrigo Goulart (PSD) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/03/2017, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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