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PARECER CONJUNTO N° 660/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2013.  
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Jean Madeira, 
dispõe sobre a Outorga do Titulo Salva de Prata como honraria ao Grupo 
Godllywood por seus serviços prestados a sociedade paulistana através dos 
projetos T-amar e Raabe.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
No âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, entendemos que a 
propositura é meritória e deve prosperar, eis que rende homenagem ao importante 
projeto de atuação da Igreja Universal do Reino de Deus, voltado às mulheres e 
que busca resgatar valores relacionados ao papel da mulher na sociedade, dentro 
da perspectiva da referida denominação religiosa, que são deleteriamente 
desvirtuados pela representação de mulher largamente difundida pela indústria 
cinemetográfica “wollywoodiana”, admitindo a participação de pessoas do sexo 
feminino a partir dos 6 anos.  
Entre outras ações, tanto o “T-amar” e “Raabe” são formas dirigidas de ações, 
sendo que o primeiro é voltado a mulheres jovens, mães, solteiras, oferecendo 
apoio e capacitações que possibilitem a geração de renda para as mesmas. A 
segunda linha de ação posta em relevo nesta proposição, “Raabe”, volta-se a 
atenção, apoio e energia à violência física e psíquica contra a mulher ainda 
verificável em nossa sociedade.  
Em razão da relevância e propósitos do projeto social, objeto desta proposição 
legal, favorável 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, 08/5/2013  
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