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PARECER CONJUNTO Nº 953/2015 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 84/2014.
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador David Soares
que dispõe sobre outorga de Salva de Prata homenageando o Movimento "Eu Escolhi
Esperar", na pessoa do Pastor Nelson Pinto Ferreira Neto Junior.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de
legalidade.
De acordo com a justificativa do autor, o Movimento "Eu Escolhi Esperar", iniciou
campanha em 2011, com sede na cidade de Vila Velha/ES e foi inspirado na história do Pastor
Nelson Junior. O objetivo desta campanha, conforme seus organizadores é apoiar e fortalecer
jovens que desejam fazer a opção de esperar o casamento para a iniciação de suas vidas
sexuais. Segundo estes, a campanha é benéfica para a sociedade, de modo geral, uma vez
que possibilita a recuperação do relacionamento afetivamente saudável no momento adequado
e com isso contribui para menores taxas de gravidez na adolescência, divórcios, abusos
infantis, abortos e doenças sexualmente transmissíveis. O Movimento utiliza mídias sociais e
no seu site constam artigos, vídeos, participação em programas de TV e agenda com a
programação de eventos nas diferentes cidades brasileiras. Essa entidade vem crescendo ao
longo dos anos, trabalhando no apoio de jovens e comunidade com dedicação.
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, o
parecer favorável.
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, 2/6/2015.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Marquito - PTB
Quito Formiga - PR
Reis - PT
Ushitaro Kamia - PSD
Salomão Pereira - PSDB
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Abou Anni - PV
Adilson Amadeu - PTB
Jair Tatto - PT
José Police Neto - PSD

Ota - PROS
Paulo Fiorilo - PT
Ricardo Nunes - PMDB

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