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Dispõe

sobre

119/2019

a

concessão

da

Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade
de São Paulo a Dra. Eliana Passarelli

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
I

Art. Io

Fica concedida a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da
Cidade de São Paulo a Dra. ELIANA PASSARELLI.

Art. 2o

A entrega da referida Medalha Anchieta e do Diploma de Gratidão
da Cidade de São Paulo será feita em Sessão Solene para esse fim, convocada
pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo.
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Art. 3o

As despesas com a execução do presente Decreto Legislativo
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
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Justificativa:
F

E com muita honra e que tenho a oportunidade de
homenagear a Dra. Eliana Passarelli, promotora de justiça, também
mãe, avó, jornalista, advogada e exemplo de representatividade
feminina em vários aspectos da sociedade. E, para tanto conto com o
apoio e aprovação de meus nobres pares.
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Em atendimento ao art. 348 do 'Regimento
Interno da Câmara Municipal de São Pauto, venho expressar
minha anuência na iniciativa do Mereador Camíto Crístófaro em
propor Projeto de Decreto EegisCativo, com o objetivo de meu
outorgar a Medalha Anchieta e 0 Diploma de (jratídão da Cidade
de São Pauto.

São Pauto, 09 de setembro de 2019.

Dra. Eííana Passarelli
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ELIANA PASSARELLI

Dra. Eliana Passarelli é Mestre em Direito pela PUC/SP e
Procuradora de Justiça há mais 36 anos. Está lotada no Ministério

Público do Estado de São Paulo, atuando nos Tribunais de Segunda
Instância, junto aos desembargadores e juizes. Procura atuar com uma
cota de misericórdia humana, ética absoluta e não se deixar levar por

emoções e injustiças. Estudou por 22 anos, num trabalho árduo, sem
tradição jurista de família, conquistando tudo por mérito próprio.
Dra. Eliana sempre lutou incansavelmente para que hajam
mudanças no Código Penal, principalmente no que diz respeito a Lei de
Abuso de Autoridade. Ela não é apenas uma promotora de justiça, é

também

mãe,

avó,

jornalista,

advogada

e

exemplo

de

representatividade feminina em vários aspectos da sociedade. Com 16
anos conquistou seu primeiro emprego e começou uma carreira de

grande sucesso que soma mais de 40 anos. Sua experiência e carreira

como promotora de justiça é marcada por importantíssimos trabalhos

de prestação de serviço à sociedade, atuando em casos de grande
repercussão nacional.

Eliana Passarelli não é apenas uma promotora de justiça, é
também
mãe,
avó,
jornalista,
advogada
e
exemplo
de
representatividade feminina em vários aspectos da sociedade.

Com 16 anos conquistou seu primeiro emprego e começou uma
carreira de grande sucesso que soma mais de 40 anos. Sua experiência
e carreira como promotora de justiça é marcada por importantíssimos
trabalhos de prestação de serviço à sociedade, atuando em casos de
grande repercussão nacional.
Por 25 anos dividiu seus conhecimentos com alunos da PUC/SP
onde lecionou. Atualmente é Coordenadora da Universidade Brasil Polo
Caieiras e professora da Escola Superior do Ministério Público de São
Paulo.
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Na Tv a
promotora tem
uma
participação efetiva,
constantemente é convidada a participar de programas televisivos para
abordar temas de grande importância, como violência doméstica e
outros crimes que chocam a sociedade. A experiência e a participação
efetiva de Eliana Passarelli nesses debates, são de extrema importância,
além de mostrar que a mulher está conquistando seu lugar de direito na
sociedade, mesmo que a passos lentos, trás também uma segurança
maior para outras mulheres que podem ver na procuradora o exemplo
de que lugar de mulher é onde ela quiser estar.
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