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PARECER N° 1504/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 26/2015. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria da nobre Vereadora Noemi 
Nonato, dispõe sobre a concessão de homenagem em forma de Salva de Prata a Senhora 
Silvana Martinez López Cazonato e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo apresentado "a fim de corrigir a grafia do sobrenome Cazonato da 
homenageada que deve ser escrito com z, conforme a anuência por ela firmada." 

O projeto está devidamente instruído com a subscrição regimental de Vereadores, a 
anuência por escrito da homenageada e a sua biografia circunstanciada, estando tecnicamente 
apto para prosseguimento, conforme se extrai do parecer da CCJLP. 

Quanto ao mérito da propositura em pauta, nota-se pela justificativa apresentada que a 
homenageada tem desenvolvido, como Coordenadora da Ação Solidária Adventista - ASA, 
Ministério do Idoso e Ministério de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais da 
Associação Paulistana, ações de liderança e motivação junto aos líderes das comunidades, 
além de promover treinamentos e incentivar projetos e ações que resultem na transformação 
pessoal dos envolvidos. 

Pelo relevante trabalho prestado pela homenageada na Ação Solidária Adventista, a 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer ao substitutivo 
da CCJLP. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 09.09.2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/09/2015, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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