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PARECER CONJUNTO N° 908/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 031/2020.
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria da nobre Vereadora Soninha
Francine, dispõe sobre a outorga de Salva de Prata em Homenagem a APECC - Associação
Paulista dos Empreendedores do Circuito das compras.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela
legalidade.
A APECC é a voz dos empreendedores do maior circuito de compras da América
Latina, setor que gera aproximadamente 280 mil empregos diretos por ano e é responsável por
uma alta arrecadação para São Paulo, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da
Cidade. A entidade possui valores moldados na defesa e na valorização dos valores e
interesses precípuos dos comerciantes, dando respaldo administrativo e jurídico, além de
representá-los junto aos poderes construídos para promover o desenvolvimento de suas
atividades e ampliação da reprodução ampliada do capital. A entidade não tem ligação direta
com nenhum partido político, respeitando as diferentes linhas ideológicas que advoguem os
eixos da livre iniciativa econômica.
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que o presente projeto deve prosperar, eis que o homenageado, presidente da entidade, seguiu
enobrecedor trajeto em sua vida e em sua carreira, reconhecidamente contribuindo para o
arcabouço cultural da sociedade, especialmente a paulistana, 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, em 16/09/2020.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/09/2020, p. 65
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.
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