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PARECER CONJUNTO N° 194/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 122/2019.

O  presente  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  de  autoria  do  nobre  Vereador  Ricardo
Teixeira, concede a honraria Salva de Prata a Grande Oriente Maçônico do Brasil e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela
legalidade.

Conforme justificativa do autor, a maçonaria teve forte influência em muitos momentos
históricos nacionais, como a Revolução Farroupilha, a Inconfidência Mineira e a Proclamação
da  Independência,  e  em  acontecimentos  mundiais,  como  a  Revolução  Francesa  e  a
Independência dos Estados Unidos. Desta forma, legou os símbolos maçônicos na bandeira do
Rio Grande do Sul assim como em outros Estados de nossa Federação também se encontram
a presença  de  símbolos  maçônicos  em suas bandeiras,  a  exemplo  Minas  Gerais.  Grande
Oriente  Maçônico  do  Brasil  -  GOMB,  fundado  em  de  setembro  de  2009  na  cidade  de
Carapicuíba, possui diversas Lojas espalhadas pelo Brasil, desenvolvendo trabalhos sociais,
com crianças, moradores de ruas e idosos, inclusive na cidade de São Paulo. Sua última obra
social foi a distribuição de 5 toneladas de alimentos não perecíveis para os menos favorecidos
da Região do Vale do Paraíba e São José dos Campos.

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que o presente projeto deve prosperar,  eis que homenageia uma entidade que promove a
busca pelo bem estar da sociedade por meio de apoio comunitário, proporcionando, dessa
forma, melhores condições sociais  daqueles em situação mais vulnerável,  sendo, portanto,
favorável o parecer.

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra
óbices,  tendo  em  vista  que  o  objeto  da  propositura  respeita  os  instrumentos  normativos
orçamentários  vigentes,  assim  como  está  alinhado  com  os  dispositivos  legais  relativos  à
matéria fiscal. Portanto, o parecer é favorável.

Sala das Comissões Reunidas, 15.05.2020.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/05/2020, p. 72

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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