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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 66/2018. 

O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre Vereador Arselino 
Tatto, dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Paulistana a Maria José de Assis. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
Legalidade com Substitutivo. 

Segundo a justificativa do autor, a trajetória da homenageada pode ser melhor 
compreendida ao analisarmos os fatos marcantes da história do nosso país. "A liderança 
sindical de Maria surge em pleno período ditatorial. Integrou a Diretoria do Sindicato dos 
Químicos em 1982, onde se dedicou à construção da Defesa da indústria química nacional. A 
luta sindical e política, a construção dos movimentos sociais levou Maria Rocha para a 
fundação do Partido dos Trabalhadores, onde ocupou diversos cargos de direção na esfera 
municipal e zona/. Foi Presidenta do Partido em nossa Cidade, no ano de 2012 e hoje preside 
o Diretório Zona/ da Capela do Socorro. É uma das lideranças mais atuantes na nossa Cidade. 
Sempre presente na luta das mulheres, é considerada uma guerreira que colocou sua vida a 
serviço. Seu compromisso de vida com nosso país revela que já é uma cidadã paulistana. O 
presente título, justa e merecida homenagem, confirmará esta cidadania". 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável, 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 Portanto, o parecer é favorável, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Senival Moura (PT) 

Eliseu Gabriel (PSB) 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Atílio Francisco (PRB) 

Isac Felix (PR) 

Ota (PSB) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Soninha Francine (PPS) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/03/2019, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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