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PARECER CONJUNTO N° 589/2012 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 31 / 2012.  
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador David Soares, dispõe 
sobre a outorga do Título Salva de Prata à Sociedade Bíblica do Brasil como honraria 
pelos serviços sociais e filantrópicos prestados.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu 
parecer de legalidade.  
A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade nacional sem fins lucrativos, de natureza 
religiosa, social, filantrópica e cultural, que faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, 
uma fraternidade mundial de entidades que foi criada com o objetivo de facilitar o 
processo de tradução, produção e distribuição das Escrituras Sagradas por meio de 
estratégias de cooperação mútua. Além do trabalho na área de tradução e publicação 
de Bíblias, a entidade homenageada se destaca por sua atuação no campo da ação 
social, desenvolvendo inúmeros programas sociais que atendem a diferentes 
segmentos da população como estudantes, índios, presidiários, enfermos e deficientes 
visuais.  
No âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esportes entendemos que a 
propositura merece prosperar uma vez que promove a liberdade religiosa ao 
reconhecer o trabalho de uma entidade sem fins lucrativos cuja missão contribui para 
o fortalecimento de valores éticos e morais, além do desenvolvimento cultural e social 
que suas atividades proporcionam à sociedade paulistana.  
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, 09/05/12.  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Claudio Fonseca - PPS  
Attila Russomanno - PP  
Carlos Apolinário – DEM  
Ítalo Cardoso - PT  
Marta Costa - PSD  
Netinho de Paula - PCdoB   
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Anibal de Freitas -PSDB  
Aurélio Miguel - PR  
Donato - PT  
Francisco Chagas - PT  
Wadih Mutran – PP  
 


