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PARECER N° 137/2010 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 094/2009. 
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Nobre Vereador Ítalo 
Cardoso que visa conceder Título de Cidadão Paulistano ao Padre Bernard Hervy.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa procedeu à análise 
das condições de admissibilidade da homenagem e, observando que a matéria está 
instruída com a biografia e a anuência do homenageado, conforme preconiza o art. 
348 do Regimento Interno, proferiu manifestação pela legalidade (fl. 11), na forma 
de substitutivo, formatado com o objetivo de realizar pequena correção de 
digitação. 
No mérito, entende esta Comissão que a matéria deva receber a aprovação desta 
Casa Legislativa eis que rende homenagem ao Padre Bernard Hervy, que realizou e 
vem realizando pelos obres e pelas vítimas da tortura, pelos humildes, pelos 
excluídos, contra as injustiças sociais e pelos direitos humanos pelo qual recebe 
reconhecimento público. 
Partiu de uma prática de atuação sacerdotal junto ao meio operário industrial, além 
de suas atividades eclesiásticas, também desenvolvia a atividade de torneiro 
mecânico em indústrias metalúrgicas, sendo que, dessa maneira, mantinha-se 
próximo do cotidiano e vivências do operariado paulista. Ao mesmo tempo, também 
atuou na organização de movimentos reivindicatórios de melhorias nas condições 
de vida e trabalho. 
Desde 1995, após aposentadoria como torneiro mecânico, tem atuado contra a 
impunidade e a tortura, em nome da defesa dos direitos humanos em diversas 
empreitadas, como a fundação da Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura – 
ACAT. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da 
CCJLP. 
Sala da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, em 17/03/2010. 
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