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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 52/2015. 
Trata-se de projeto de decreto 'legislativo, de autoria dos nobres Vereadores Alfredinho 

e Jair Tatto, que dispõe sobre a outorga de Salva de Prata em homenagem aos 60 anos da 
DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. 

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

O DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
completa 60 anos em 22 de dezembro de 2015. Ao longo desses anos, o Departamento 
contribuiu para que o movimento sindical brasileiro construísse sua história na defesa dos 
interesses dos trabalhadores. Fundado em 1955 para desenvolver pesquisas que 
fundamentassem as reivindicações trabalhistas, e ao longo de sua história, a instituição 
conquistou credibilidade nacional e internacional. Reconhecido como instituição de produção 
científica, o DIEESE atua nas áreas de assessoria, pesquisa e educação, orientando a sua 
produção nos seguintes eixos temáticos: emprego, renda, negociação coletiva, 
desenvolvimento e políticas públicas. 

Em face do exposto, favorável é o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro nada temos 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. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Marquito (PTB) 

Reis (PT) 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Ushitaro Kamia (PSD) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Milton Leite (DEM) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Adilson Amadeu (PTB) 

Jair Tatto (PT) 

Ota (PROS) 

José Police Neto (PSD) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2015, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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