
 

Secretaria Geral Parlamentar 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER CONJUNTO Nº 88/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 815/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria da Vereadora Juliana Cardoso, altera a 
denominação da "UBS São Mateus I, localizada na R. Ângelo de Cândia, 1058 - Cidade São 
Mateus, São Paulo - SP para "UBS São Mateus Nair Alves de Rezende Norimbeni" e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, com a apresentação de substitutivo com o fito de adequá-lo à norma legislativa. 

Segundo a justificativa da autora, a homenagem se presta a pessoa que, apesar das 
dificuldades impostas a ela e sua família, esteve presente nas lutas em defesa do SUS e por 
equipamentos de saúde, tendo também liderado a luta contra a implantação de incineradores 
de lixo,  especialmente na região de São Mateus. Foi uma grande liderança no bairro, que 
sempre lutou pelos mais carentes ao realizar  atividades visando o bem da comunidade, 
defendendo o direito à saúde, habitação, educação, entre outros. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar, portanto, favorável é o parecer na forma do substitutivo 
da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

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 na forma 
do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 27/02/2019. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Ver. Beto do Social (PSDB) 

Ver. Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) 

Ver. Patrícia Bezerra (PSDB) 

Ver. Toninho Vespoli (PSOL) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. Alessandro Guedes (PT) 

Ver. Atílio Francisco (PRB) 

Ver. Fernando Holiday (DEM) 

Ver. Isac Felix (PR) 

Ver. Ota (PSB) 

Ver. Paulo Frange (PTB) 

Ver. Soninha Francine (PPS) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/03/2019, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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