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PARECER CONJUNTO N° 1304/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 072/2019. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Rinaldi Digilio 
dispõe sobre a outorga de "Salva de Prata" a ITEPA - Instituto Teológico Pescador de Almas. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo, a fim de adequação ás normas técnicas. 

Segundo a justificativa do autor, O ITEPA Bible College nasceu com a finalidade de 
capacitar e desenvolver os obreiros locais das igrejas dentro e fora de São Paulo.  O estudo 
exegético da palavra de Deus é uma grande ferramenta missionária, sendo a sua compreensão 
um dos pilares da educação, a única capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma do 
espírito, promovendo a libertação. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar, eis que a teologia contribui significativamente no 
processo de desenvolvimento do indivíduo, consequentemente influenciando de forma positiva 
seu convívio social. Portanto, o parecer é favorável ao substitutivo da 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. Portanto, o parecer é favorável nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 21/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/08/2019, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


