
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER CONJUNTO N° 608/2018  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 09/2018. 
O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Ota, dispõe 

sobre a concessão de Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, ao 
Senhor José Gozzi e dá outras providencias. 

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

O homenageado Sr. José Gozzi, arquiteto e urbanista desenvolveu sua carreira na 
área da construção civil, também investiu na aquisição de abatedouro de aves, com vendas no 
varejo e atacado por toda zona leste de São Paulo, com excelentes resultados financeiros 
aplicou na construção de novas moradias, expandiu na área imobiliária, e no comércio, mas 
nunca deixou o segmento da construção civil como segundo plano, pois foi através dela que se 
deu a sustentabilidade para o seu progresso nesta cidade. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável. 

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. 

Sala das Comissões Reunidas, 03.05.2018. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

Alessandro Guedes - PT 

Janaína Lima - NOVO 

Eduardo Matarazzo Suplicy - PT 

Eliseu Gabriel - PSB 

FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Soninha Francine - PPS 

Adriana Ramalho - PSDB 

Isac Felix - PR 

Rute Costa - PSD 

Ota - PSB 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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