
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER CONJUNTO N° 1005/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO,      CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 57/2016. 
 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Celso Jatene,  
visa conceder a honraria "Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo" 
ao Senhor Antônio Carlos Malheiros. 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

 

Trata-se de proposta de homenagem ao Sr. Antonio Carlos Malheiros, profissional da 
área jurídica, atualmente, entre outras atividades, é Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Desde o início de sua formação no campo jurídico, no início da década 
de 70, envolveu-se em atividades de cunho assistencial, seja voltado a crianças e adolescentes 
em situação de rua, seja junto a instituições hospitalares que atendem crianças em tratamento. 
Nessa mesma perspectiva, nos últimos anos também se dedicou a assistência a crianças e 
adolescentes na região central conhecida como Cracolândia. Em consonância a dedicação ao 
tema, atuou por oito anos como Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. Também leciona sobre temas como direito constitucional, direitos 
humanos e teoria geral do estado em diferentes faculdades de direito da Capital. Por sua 
atuação, seja como docente, como advogado, como partícipe em diferentes organizações, tem 
amplo reconhecimento não apenas entre seus pares, mas da sociedade como um todo. 

 

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. 

 

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. 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 
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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. 110 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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