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PARECER CONJUNTO N° 994/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 44/2016.
O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre vereador Nabil Bonduki,
dispõe sobre a outorga em forma de honraria Salva de Prata à Sra. Laerte Coutinho e dá
outras providências.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de
legalidade.
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que a propositura é meritória e deve prosperar, visto que Laerte Coutinho, nascida em 10 de
junho de 1951, é uma das mais conceituadas desenhistas, cartunistas e chargistas, em
âmbito nacional. Entre outras coisas, em seu vasto currículo consta que: produziu material de
campanha política para o Movimento Democrático-MDB e para muitos sindicatos, colaborou
com a revista O Pasquim (editada de junho de 1969 a novembro de 1991, conhecida por ser
um veículo de oposição ao regime militar) e contribuiu também com a revista Chiclete com
Banana (produzida entre 1985 e 1995, famosa pela publicação de material underground de
qualidade), tratando-se de um sucesso editorial brasileiro. Em maio de 1990, chegou a lançar
sua própria revista, Piratas do Tietê. Laerte possui uma obra vasta e seu trabalho é publicado
diariamente em diversos jornais do País. Recebeu inúmeros prêmios, tendo amplo
reconhecimento internacional. Aos 57 anos, assumiu a transexualidade, abrindo uma profunda
discussão sobre a identidade de gênero no Brasil. Face ao exposto, favorável é o parecer.
Quanto ao aspecto financeiro nada se 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. Favorável, portanto, é o parecer.
Sala das Comissões Reunidas, em 07/06/2016.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Reis - PT
Eliseu Gabriel - PSB
Paulo Fiorilo - PT
Toninho Vespoli - PSOL
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Jonas Camisa Nova - DEM
Abou Anni - PV
Adolfo Quintas - PSD
Edir Sales - PSD
Ota - PSB

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/06/2016, p. 109
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.
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