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PARECER N° 2141/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 61/2013.  
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador José Américo, 
dispõe sobre a outorga de Título de Cidadã Paulistana para a Senhora Rosa 
Mareschi, conhecida como “Irmã Petra”, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, 
emitiu parecer de legalidade na forma de substitutivo apresentado com o objetivo 
de introduzir adequações de natureza legística.  
O presente Projeto de Decreto Legislativo trata da outorga de honraria disposta no 
artigo 14, XIX, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que versa sobre a 
concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 
homenagem à pessoa que reconhecidamente tenha prestado serviço ao Município, 
mediante Decreto Legislativo. A propositura em tela encontra-se devidamente 
instruída com a anuência do homenageado, sua biografia circunstanciada e a lista 
de assinaturas dos vereadores exigida pela legislação, conforme destacado pelo 
parecer da CCJLP.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é meritória e deve prosperar eis que promove justa 
homenagem à religiosa católica, pertencente à Congregação Religiosa Missionária 
“Irmãs da Consolata”, tendo iniciado seus estudos e vivência religiosa institucional 
em 1964, ainda na Itália. Em 1968, vem ao Brasil e desde então se realiza “no 
carisma da consolação e da missão além fronteiras” sob o nome religioso “Irmã 
Petra” atuando na região norte junto à comunidade indígenas e ribeirinhos, 
realidade que a remete diretamente ao contraste entre ricos e pobres, bem como 
ao clamor e sofrimento do povo latino-americano. Aprofundou sua compreensão e 
missão a partir da Conferência de Medelín, seguido pela experiência em Salvador 
(BA) na qual fez curso de um ano no Instituto Superior de Pastoral e Catequese e 
dos resultados da III Conferência de Puebla de Los Angeles, levando-a a nova e 
concreta conversão e uma consciência da realidade do Reino de Deus “aqui e 
agora”.  
Desde 1979 passa a trabalhar na em, sob a orientação da Arquidiocese, na pessoa 
de Dom Paulo Evaristo Arns, no Programa “Operação Periferia” continuando sua 
trajetória de vida e esperança através do contato direto e sistemático com as 
comunidades mais empobrecidas e excluídas desta cidade, mais especificamente no 
Jardim Peri. Desta vivência passa ao afloramento de ações de cunho comunitário, 
de organização pela cobrança de serviços públicos (luz, água tratada, esgoto, 
moradia entre outros) e esforços para a construção de um centro comunitário e 
uma igreja, ações que frutificaram e resultaram em grandes conquistas da 
comunidade, ampliando e consolidando a organização comunitária local até a 
presente data.  
Portanto, em face do exposto, favorável o nosso parecer na forma do substitutivo 
de CCJLP.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 09/10/2013.  
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