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PARECER CONJUNTO N° 1988/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 088/2019. 
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria da nobre Vereadora Juliana 

Cardoso, Concede a honraria Salva de Prata à União dos Movimentos de Moradia da Grande 
São Paulo e Interior, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de Substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica 
legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998. 

Segundo a justificativa da autora: 

Fundado em 1991, a União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e 
Interior (UMMSP) tem como objetivo articular e mobilizar os movimentos de moradia, lutar pelo 
direito à moradia, por reforma urbana e autogestão. Centrado não somente na luta pelo acesso 
à moradia da população de baixa renda, como também da promoção dos Direitos Humanos 
nesse acesso. 

Sua ação dá voz às populações muitas vezes invisibilizadas, não só lutando por 
melhores condições de moradia, como também incluindo essas populações nos seus 
processos decisórios. Além disso, é um trabalho que consegue articular suas ações para além 
do campo da cidade e com uma importante abrangência nacional. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de suas atribuições, entende 
que o projeto deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer 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, sendo, portanto, favorável o parecer ao 
Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

 

Sala das Comissões Reunidas, 16/10/2019. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Eduardo Matarazzo Suplicy 

Beto Social 

Jair Tatto 

Toninho Vespoli 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Alessandro Guedes 

Isac Felix 

Ota 

Fernando Holiday 



Rodrigo Goulart 

Soninha Francine 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/10/2019, p. 142 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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