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PARECER CONJUNTO N° 778/2010 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2010.  
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Nobre Vereador Antonio 
Donato que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Paulistano à Senhora 
Dilma Vana Rousseff,  e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa procedeu à análise 
das condições de admissibilidade da homenagem e proferiu manifestação pela 
legalidade.  
No mérito, entende esta Comissão que a matéria deva receber a aprovação desta 
Casa Legislativa, já que a propositura está devidamente instruída e presta justa 
homenagem à Sra.  Dilma pelos relevantes serviços prestados não só aos 
paulistanos como também ao povo brasileiro. A homenageada reúne coragem e 
capacidade técnica para gerenciamento de ações de governo, demonstrados 
durante sua participação na atual gestão, dentre as quais várias ações em 
execução na capital. Na juventude foi militante política lutando contra a ditadura 
militar e, por isso, foi presa e barbaramente torturada no período de 1970 a 1972. 
Deu seqüência à militância política identificando-se com governos democráticos e 
populares, atuando em áreas relacionadas à energia e infraestrutura. Nos últimos 
anos atuou como gestora, no governo federal, do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, que também contempla esta Capital.  
Em face do exposto, 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 atende aos referendos legais 
de conduta fiscal.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer.  
Sala das Comissões reunidas, 30/06/10.  
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