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PARECER CONJUNTO N° 163/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 83/2015. 
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, 

dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão Paulistano ao Padre Francisco das Chagas 
Freitas Teixeira e dá outras providências. 

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

De acordo com a justificativa do autor o homenageado tem toda sua vida dedicada ao 
sacerdócio, nascido em 07 de abril de 1968 na cidade piauiense de Pedro II, seu pai migrou 
com a família para São Paulo em busca de dias melhores. Foi na cidade de Sorocaba que o 
Padre Francisco encontrou seu caminho rumo à vida religiosa. Convidado em janeiro de 1996 
pelo Bispo Dom Fernando Figueiredo, então Bispo de Santo Amaro, cursou Filosofia e em 
seguida Teologia. Em janeiro de 2003 assume como administrador paroquial a Paróquia Nossa 
Senhora Rainha dos Apóstolos, exercendo sua primeira experiência como padre à frente de 
uma paróquia, lá implantou um projeto de evangelização, conhecido como SINE (Sistema 
Integral da Nova Evangelização), sempre atuou e trabalha com projetos inovadores para a 
juventude da comunidade da Zona Sul, nos últimos dois anos esteve à frente da Pastoral 
Operária da Diocese e atua como Diretor Espiritual do Encontro de Casais com Cristo, (ECC). 
Pela sua dedicação à comunidade da Zona Sul, sua enorme dedicação no trabalho 
evangelizador, o legislador propõe a comenda ao Padre Francisco das Chagas. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável 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. Favorável, portanto, é o parecer. 
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Reis - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Toninho Vespoli - PSOL 

Valdecir Cabrabom - PTB 
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Jair Tatto - PT 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/03/2016, p. 99  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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