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PARECER Nº 1199/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO,      
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 20/2016 
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Ota, dispõe 

sobre a outorga de "Medalha Anchieta" e "Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo" ao 
senhor André Tatsuhiko Korosue, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu 
parecer pela legalidade. 

De acordo com a justificativa do autor, o homenageado  foi diretor cultural da 
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, sócio-diretor da empresa Coinfo Informática e 
atualmente exerce a função de presidente da Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono, 
entidade sem fins lucrativos que visa a reabilitação de pessoas com deficiência física e mental, 
além de prestar apoio aos idosos que necessitam de amparo e proteção social. 

Em face do relevante papel desempenhado pelo homenageado na promoção da 
assistência e amparo às pessoas com necessidades especiais, a Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e 
deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro nada se tem a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos 
legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, em 22/06/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/07/2016, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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