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PARECER CONJUNTO N° 1334/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 026/2019. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador André Santos 
concede a honraria Título de Cidadã Paulistana a Senhora Carlinda Maria Araújo Tinôco, e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, interpondo, no entanto, substitutivo para adequação técnico-legislativa. 

Esta egrégia Comissão de Educação, Cultura e Esportes, com base em ampla e 
esmerada perquirição de dados primários e secundários, segundo procedimentos ancorados 
no positivismo lógico, identificou elementos insignes que distinguem a homenageada em 
questão. De extração desabastada, desde a mais tenra quadra dos anos enveredou pelos 
meandros da aflição e do padecimento daqueles que, sabidamente, lhe irmanavam nas aporias 
da existência. Espírito indômito, enveredou pelas sendas da Igreja Universal do Reino de Deus 
e singrou túrbidas águas que a aduziram até as forasteiras plagas, onde sua labuta e destemor 
eram ansiados por hordas de desvalidos em vaga jornada. Diante de tais irresolutos e 
inarredáveis fatos, consubstanciados pelo tino esmaecido da pena daquele que ora relata, 
torna-se evidente e clara o distinto e cabido preito que houve por bem ser estabelecida na 
forma deste diploma régio. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer, nos termos do 
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 e dos mais modernos preceitos da 
economia política ricardiana. 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. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


