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PARECER CONJUNTO N° 1289/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 60/2017. 
O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Caio Miranda, 

dispõe sobre a outorga de Salva de Prata em homenagem aos 45 anos do Clube dos 
Corretores de Seguros de São Paulo - CCS-SP. 

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

De acordo com a justificativa do autor, o Clube dos Corretores de Seguros de São 
Paulo, norteado pelos princípios do companheirismo, ética, cultura profissional e 
confraternização, expressos em seu Estatuto, tem como um dos principais objetivos a evolução 
dos seus associados, visando inclusive à solução de conflitos comuns, da defesa de seus 
direitos e dos interesses coletivos, para assim promover a expansão de suas atividades ao 
longo do tempo, visando a sua perpetuação no futuro. Nestes anos e em sua trajetória desses 
45 anos o Clube cumpriu fielmente o ideal e o legado deixado pelas orientações pessoais, 
profissionais e políticas que motivaram os bravos corretores de seguros que o fundaram. 

No âmbito desta comissão, quanto ao mérito entende-se que o presente projeto 
merece prosperar, portanto, parecer favorável ao projeto. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada 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. Portanto favorável, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 12.09.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2017, p. 82  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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