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PARECER CONJUNTO N°195/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 123/2019.

O  presente  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  de  autoria  do  nobre  Vereador  Ricardo
Teixeira, concede a honraria Salva de Prata a Loja Maçônica Amor e Caridade e dá outras
providências.

A  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  emitiu  parecer  de
Legalidade.

Segundo a justificativa do autor, a loja maçônica que se homenageia foi fundada em 03
de março de 2017, por irmãos maçons que pretendiam manter  rigorosamente as tradições
maçônicas,  entre  elas  o  formato  de  suas  reuniões  e  o  constante  socorro  aos  mais
necessitados. Tem entre a suas finalidades buscar o bem-social da humanidade, seja através
de constantes estudos e aperfeiçoamento moral ou através de apoio social, realizando desta
forma diversas intervenções no dia a dia da sociedade.

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que o presente projeto é meritório e deve prosperar, eis que promove justa homenagem a
organização social que, historicamente, contribui para reflexões e ações sociais em prol  de
uma sociedade mais equânime.

Em face do exposto, o parecer é favorável.

Tendo  em vista  o  aspecto  financeiro,  a  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento  não
contempla  adversidades  em relação  ao  projeto,  eis  que  a  presente  propositura  atende  à
normatização orçamentária vigente,  assim como respeita os dispositivos legais que versam
acerca  das  matérias  de  cunho  fiscal.  Portanto,  o  parecer  é  favorável  ao  substitutivo  da
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

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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