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PARECER Nº 0036/2011 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 100/2010.  
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, 
visa conceder o Título de Cidadão Paulistano “in memorian” a Virgílio Gomes da 
Silva, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, 
emitiu parecer de legalidade.  
No âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esportes entendemos que a 
propositura merece prosperar, eis que faz justa homenagem a um metalúrgico, 
sindicalista e herói da luta contra a ditadura militar de 64. Virgílio, também 
conhecido como Jonas quando estava na clandestinidade, foi o organizador, à 
frente da ALN – Ação Libertadora Nacional, do seqüestro do embaixador Charles 
Elbrick como uma medida de resistência à forte repressão. A partir dessa ação 
conquistaram a libertação de inúmeros presos políticos que estavam sendo 
barbaramente torturados. Jonas foi torturado e morto pela repressão e seu corpo 
jamais foi encontrado. Sua família, três filhos e esposa, ainda anseiam e lutam pela 
abertura dos arquivos da ditadura para terem o direito de enterrar seus restos 
mortais, assim como tantas outras famílias brasileiras.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer.  
Sala das Comissões reunidas, 24/02/2011  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Alfredinho - PT  
Attila Russomanno - PP  
Claudinho de Souza – PSDB  
Claudio Fonseca – PPS  
Floriano Pesaro – PSDB  
Jooji Hato - PMDB  
Marco Aurélio Cunha – DEM  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
José Américo – PT  
José Ferreira – Zelão – PT  
Gilson Barreto – PSDB  
Roberto Tripoli – PV  
Souza Santos - PSDB  
 


