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PARECER CONJUNTO N° 1356/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO,      CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 76/2016. 
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, 

dispõe sobre a outorga da Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo à 
Senhora IRENE MARQUES DA SILVA, pelos seus préstimos â defesa pela inclusão social, à 
docência paulistana, à sociedade brasileira e à equidade entre as pessoas, e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu 
parecer pela legalidade com apresentação de substitutivo a fim de adaptar o texto às regras de 
técnica legislativas elencadas. 

A propositura está subscrita pelo número regimental de Vereadores e encontra-se 
instruída com biografia circunstanciada do homenageado, devendo e sua anuência por escrito 
ser juntada durante a tramitação do projeto a fim de viabilizar a sua aprovação, conforme 
exigência do art. 348 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, em razão dos elevados préstimos que a cidadã 
homenageada tem oferecido a esta municipalidade no campo da educação como profissional 
da rede municipal de ensino, sendo, portanto, favorável o parecer nos termos do substitutivo da 
Comissão de Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro a Comissão de Finanças e Orçamento 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 
nos termos do substitutivo da Comissão de Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, em 24.08.2016. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis 

Claudinho de Souza 

Jean Madeira 

Eliseu Gabriel 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jonas Camisa Nova 

Aurélio Nomura 

Adolfo Quintas 

Ota 

Jair Tatto 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/09/2016, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

