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PARECER CONJUNTO N° 1985/2019   DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 77/2019 
 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria da nobre vereadora Juliana 
Cardoso, Dispõe sobre a outorga de Salva de Prata ao Bar do Frango e dá outras providências. 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade, nos termos de substitutivo a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa 
elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

 

Conforme justificativa da autora, o Bar do Frango, situado no bairro de São Lucas, 
Zona Leste de São Paulo, prestes a completar 30 de atividades, além de ter se transformado 
em polo cultural de grande relevância para a região, com programação intensa, variada e 
sempre gratuita, é mantido às próprias custas, sem incentivo do poder público. Trata-se hoje de 
um espaço sem fronteiras, reduto de inúmeros artistas, ponto de encontro da diversidade 
cultural brasileira, numa região carente de equipamentos públicos voltados à cultura. A 
homenagem pretende não apenas marcar a data, mas ser um agradecimento a todos 
colaboradores que passaram tocando o dia a dia do Bar do Frango, hoje na pessoa do atual 
anfitrião, Flávio Tavares (Tatau), que representa a todos, por sua receptividade e capacidade 
de agregar artistas e frequentadores, faz a diferença ao fomentar a alegria, criatividade e a 
arte. 

 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

 

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, o parecer é favorável, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

 

Sala das Comissões Reunidas, 16/10/2019. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Eduardo Matarazzo Suplicy 

Beto Social 

Jair Tatto 

Toninho Vespoli 



COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Alessandro Guedes 

Isac Felix 

Ota 

Fernando Holiday 

Rodrigo Goulart 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/10/2019, p. 142 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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