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PARECER CONJUNTO N° 1311/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 034/2019. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Jair Tatto, 
dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Paulistano ao Senhor Deputado Estadual 
Marcos Martins. 

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

Segundo a justificativa do projeto, como vereador e deputado, propôs e aprovou leis 
relevantes para a população de todo o estado. Ajudou a fundar a ABREA (Associação 
Brasileira dos Expostos ao Amianto) e encampou a luta destes trabalhadores conquistando a 
aprovação da Lei 12.684/07, de sua autoria, que proíbe o amianto no estado de São Paulo. Em 
consequência do trabalho dedicado às vítimas do amianto, o deputado foi procurado por outras 
entidades representativas, de expostos ao mercúrio metálico (AEIMM); de vítimas do câncer 
(grupo Oncovida); portadores de fibromialgia e expostos ao benzeno, só para citar alguns 
exemplos. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar, eis que o homenageado conquistou várias melhorias no 
setor público para a população do Estado de São Paulo. 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 ao 
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.  
 


