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PARECER CONJUNTO N° 637/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2021.

O presente projeto, de autoria dos nobres Vereadores Marcelo Messias, Sandra Tadeu
e Faria de Sá, dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Paulistano (póstumo) ao prefeito
Bruno Covas e dá outras providências.

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

Segundo a justificativa do projeto, a carreira pública de Bruno Covas teve início em
2004, quando se candidatou como viceprefeito de Santos na chapa de Raul Christiano pelo
PSDB.  Em 2005 e 2006, foi assessor da liderança dos Governos de Geraldo Alckmin e Cláudio
Lembo na Assembleia Legislativa. Ainda em 2006, Bruno Covas foi eleito deputado estadual
com 122.312 votos, umas das maiores votações daquele pleito. Quatro anos mais tarde, foi
reeleito deputado estadual com 239.150 votos, se tornando o mais votado no Estado de São
Paulo.  Durante  as  legislaturas,  foi  presidente  da  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento  no
primeiro  biênio  (20072008)  e  relator  do  Orçamento  do  Estado  por  dois  anos  consecutivos
(20092010). Covas fez parte também das Comissões de Direitos Humanos e de Defesa dos
Direitos do Consumidor, além de atuar como presidente da Frente Parlamentar de Apoio à
Comunidade LusoBrasileira e Coordenador da Frente DSTAids. Nos dois mandatos, foi relator
de mais de 180 projetos de lei, presidiu a CPI do ECAD, foi relator da CPI da CDHU e membro
da CPI da BANCOOP. Bruno também foi deputado federal, eleito em 2014 com mais de 350 mil
votos,  sendo  o  quarto  mais  bem votado  do  estado.  Renunciou  ao  mandato  de  Deputado
Federal, na Legislatura 20152019, para assumir o mandato de VicePrefeito de São Paulo, em 1
de janeiro de 2017, e em 2020 foi eleito prefeito da cidade.

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua
competência,  entende  que  o  presente  projeto  é  meritório  e  merece  prosperar,  eis  que  o
homenageado apresentou um brilhante histórico político, desempenhando de forma ímpar, nos
seus  últimos  anos,  a  gestão  de  uma  das  maiores  metrópoles  contra  uma  das  maiores
pandemias da história, sendo, portanto, favorável o parecer.

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra
óbices,  tendo  em  vista  que  o  objeto  da  propositura  respeita  os  instrumentos  normativos
orçamentários  vigentes,  assim  como  está  alinhado  com  os  dispositivos  legais  relativos  à
matéria fiscal. Portanto, o parecer é favorável.

Sala das Comissões Reunidas, 08/07/2021.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Ver. CELSO GIANNAZI (PSOL)

Ver. CRIS MONTEIRO (NOVO)

Ver. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT)

Ver. ELI CORRÊA (DEM)

Ver. ELISEU GABRIEL (PSB)

Ver.ª SANDRA SANTANA (PSDB)

Ver.ª SONAIRA FERNANDES (REPUBLICANOS) - Contrário



COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ver. DELEGADO PALUMBO (MDB)

Ver. DR SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE)

Ver. FERNANDO HOLIDAY (NOVO)

Ver. ISAC FELIX (PL)

Ver. JAIR TATTO (PT)

Ver.ª JANAÍNA LIMA (NOVO)

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/07/2021, p. 100

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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