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PARECER CONJUNTO N° 853/2019  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/2019. 
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, 

dispõe sobre a outorga de Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão ao ilustre Dr. Márcio Luiz 
França Gomes. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade com substitutivo a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa. 

O homenageado foi eleito prefeito de São Vicente em 1996 e no seu mandato criou o 
"projeto jovens" no exercício do programa de orientação municipal, no qual era oferecido o 
primeiro emprego para jovens de 18 anos em condições de vulnerabilidade, o que contribuiu 
para que a cidade deixasse de ser uma das mais violentas do Estado de São Paulo. Em 2014, 
agora na função de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, iniciou a expansão da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), cujo 
número de vagas subiu de 3 mil para 55 mil, além de criar o Mercado SP para os produtos 
rurais paulistas, sempre teve como prioridade a solução das desigualdades e melhoria das 
condições de vida da população, com ênfase na educação dos jovens e sua formação como 
meio de mitigar as diferenças sociais e consequente redução da violência. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

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. Portanto, o parecer é favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, em 29/05/2019. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

BETO DO SOCIAL - PSDB 

CLAUDINHO DE SOUZA - PSDB 

EDUARDO SUPLICY - PT 

JAIR TATTO - PT 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

ADRIANA RAMALHO - PSDB 

OTA - PSB 

FERNANDO HOLIDAY - DEM - CONTRÁRIO 

SONINHA FRANCINE - CIDADANIA 

RODRIGO GOULART - PSD 

ATÍLIO FRANCISCO - PRB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/05/2019, p. 137 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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