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PARECER CONJUNTO Nº 949/2015 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/2015. 
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, dispõe 

sobre a outorga de Título de Cidadão Paulistano ao Ilustríssimo Senhor Avelázio da Silva 
Jacobina e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu 
parecer pela legalidade. 

Segundo a justificativa do projeto, o homenageado desempenhou importante 
participação na comunidade onde viveu, tendo nascido no estado da Bahia e vindo a São 
Paulo com sua família, tinha apenas 3 anos de idade, o destino era o norte do Paraná, 
acabaram por ficar na cidade de são Paulo, na zona Leste no bairro de Ermelino Matarazzo, 
sempre lutou pelas causas sociais, em 1983, mudou-se para o bairro Cidade Tiradentes, na 
COHAB Inácio Monteiro, sempre defendendo melhorias no bairro onde vive. Participou 
ativamente da luta pela ligação de água na Vila Iolanda, Serra D�agua e Vila Paulistinha, em 
Cidade Tiradentes. Sempre batalhou pela cultura nordestina, militante na causa contra a 
discriminação da comunidade negra. Importante militante do movimento sindical metroviário. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar eis que visa homenagear uma destacada 
liderança popular, que ao logo de sua vida se dedica as causas sociais e luta por melhorias na 
qualidade de vida do povo. Diante do exposto, portanto, 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 condizente com os referendos 
legais de conduta fiscal. 

Favorável, portanto, é o nosso parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 02 de junho de 2015. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Marquito - PTB 

Quito Formiga - PR 

Reis - PT 

Ushitaro Kamia - PSD 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Abou Anni - PV 

Adilson Amadeu - PTB 

Jair Tatto - PT 

José Police Neto - PSD 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PDL 0017/2015 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Ricardo Nunes - PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/06/2015, p. 86-87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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