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PARECER CONJUNTO N° 2642/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 120/2019. 
 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Rinaldi Digilio, 
dispõe sobre a outorga de "Salva de Prata" ao Instituto Escolhi Esperar. 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação 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. 

 

No que concerne ao egrégio pleno da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 
foram perscrutados documentos e estudos a respeito do objeto em pauta. Como de vezo, a 
equipe de consultores empreendeu alentada e preexcelente perquirição em inestimável volume 
de dados e testemunhos providos ao longo do processo histórico. Dentro de registros 
indefectivelmente laborados e clivados pela materialidade, constatou-se que a referida 
instituição, qual aríete nos limites da sociedade civil, defrontou-se com o adverso dos tempos e 
da intempérie, naquilo que a dinâmica teleológica acabou por desenhar na tênue sinuosidade 
do devir. Como operação sísmica, lastreada por rupturas ancestrais e profundas, o 
desenvolvimento lógico das estruturas coincidiram no cume de inomináveis feitos, que ora se 
reconhece por meio da simbólica manifestação laudatória. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto de decreto legislativo deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável ao 
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. Nem poderia ser diferente, posto que a 
ordem econômica capitalista impõe restrições ao Estado, mas não o impede de oferecer 
recursos que venham a suprir procedimentos ritualísticos de reduzida monta. Portanto, o 
parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 19.12.2019. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

VER. DANIEL ANNEMBERG 

VER. TONINHO VESPOLI 

VER. ELISEU GABRIEL 

VER. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. 

VER. ALESSANDRO GUEDES 



VER. PAULO FRANGE 

VER. ISAC FELIX 

VER. RODRIGO GOULART 

VER. ATILIO FRANCISCO 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/01/2020, p. 82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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