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PARECER CONJUNTO N° 856/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 024/2019. 
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Gilberto 

Natalini, concede a honraria Salva de Prata a José Gregori e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou, após intensos e 
acalorados debates, parecer pela legalidade, interpondo substitutivo para proceder à 
adequação jurídica concernente à premiação que ora se apresenta. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no que tange às suas atribuições 
argumentar, considera que o laurel é procedente, justo e alcança o homenageado ainda no 
gozo cabal de vida. Sobre José Gregori pouco se acrescentaria ao seu luminoso itinerário. 
Desde os tempos remotos, nos idos da década de 60, Gregori soube discernir as sendas 
sulcadas pelo embate histórico determinado pela lógica da valorização capitalista e seus 
desdobramentos no âmbito da luta de classes. Foi assim que, audaz, não titubeou na 
resolução de cerrar fileiras ao lado das ínclitas forças que se puseram ao lado da perspectiva 
nacional desenvolvimentista que grassava naquele período. Deflagrado o golpe de 64  e 
configurado o torvo báratro, o já talhado advogado iniciou um percurso insigne na defesa 
daqueles aguerridos indivíduos que se opuseram à roda viva ditatorial. José Gregori é um 
típico exemplo de uma extração social ilustrada, que, no fio da navalha das escolhas entre o 
capital e o trabalho, transitou nos limites daquilo que Marx denominou, no 18 de Brumário de 
Luís Bonaparte, de consciência republicana pequeno burguesa. Entretanto, ainda que o lastro 
social lhe interditasse o passo além, não deixou de forjar um posicionamento vigorosamente 
democrático. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, pelo que foi observado, não poderia se 
furtar de promover tão consentânea saudação. Portanto, o parecer é favorável ao substitutivo 
exarado pela 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 e dos parâmetros macroeconômicos 
fundamentais. Portanto, o parecer é favorável, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 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 
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SONINHA FRANCINE - CIDADANIA 

RODRIGO GOULART - PSD 

ATÍLIO FRANCISCO - PRB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/05/2019, p. 137 
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