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PARECER Nº 948/2003 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0083/2003. 
De autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, o projeto objetiva oficializar e instituir o 
evento "Liquida São Paulo", a ser realizado semestralmente, nos meses de fevereiro a 
março e de julho a agosto, consistindo em promoções realizadas pelo comércio paulistano, 
o qual integrará o Calendário Oficial de Eventos do Município de São Paulo. 
Justifica o nobre autor que sendo nossa cidade um centro gerador de negócios de grande 
abrangência, o comércio não se limita ao consumo interno, e semestralmente os lojistas 
realizam liquidações de seus estoques, quando findam as temporadas, com descontos de 
até 70% (setenta por cento), o que já se tornou um hábito para nossos munícipes. 
Tornando essas liquidações em evento oficial, o apoio da administração servirá para 
incrementar o turismo, contribuindo com o crescimento das atividades econômicas e 
beneficiando a todos ramos e serviços que, no caso, darão a infra-estrutura necessária para 
transporte, hospedagem, transações financeiras, alimentação, lazer, etc. 
Há de se observar que a denominação do evento, tal qual foi redigida, ensejará outra 
conotação, fomentando a rivalidade entre municípios e estados, pois preconiza a extinção 
ou extermínio da Cidade ou do Estado de São Paulo, devendo, portanto, ser inserida uma 
vírgula para atingir seu objetivo que é incentivar as liquidações realizadas pelas lojas, ou 
seja, "Liquida, São Paulo". 
Favorável, face ao exposto, é nosso parecer, porém para atender ao disposto na alínea "c", 
do inciso II, do artigo 11 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
dispõe "sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis", evitando 
expressão que confira duplo sentido ao texto, apresentamos o seguinte substitutivo. 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA 
AO PROJETO DE LEI Nº 0083/2003. 
Institui, no Município de São Paulo, o evento "Liquida, São Paulo", e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o evento "Liquida, São 
Paulo", a ser realizado semestralmente, nos meses de fevereiro a março e de julho a 
agosto, consistindo em promoções com descontos realizadas pelo comércio paulistano. 
Art. 2º - O evento de que trata esta lei passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do 
Município de São Paulo, 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 26/06/2003. 
TONINHO CAMPANHA - RELATOR 
FRANCISCO CHAGAS - PRESIDENTE 
DALTON SILVANO 
JOSÉ NOGUEIRA 
JOSÉ VIVIANI FERRAZ 
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PARECER N° 948/2003 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0083/2003. 
De autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, o projeto objetiva oficializar e instituir o 
evento "Liquida São Paulo", a ser realizado semestralmente, nos meses de fevereiro a 
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março e de julho a agosto, consistindo em promoções realizadas pelo comércio paulistano, 
o qual integrará o Calendário Oficial de Eventos do Município de São Paulo. 
Justifica o nobre autor que sendo nossa cidade um centro gerador de negócios de grande 
abrangência, ocomércio não se limita ao consumo interno, e semestralmente os lojistas 
realizam liquidações de seus estoques, quando findam as temporadas, com descontos de 
até 70% (setenta por cento), o que já se tornou um hábito para nossos munícipes. 
Tornando essas liquidações em evento oficial, o apoio da administração servirá para 
incrementar o turismo, contribuindo com o crescimento das atividades econômicas e 
beneficiando a todos ramos e serviços que, no caso, darão a infra-estrutura necessária para 
transporte, hospedagem, transações financeiras, alimentação, lazer, etc. 
Há de se observar que a denominação do evento, tal qual foi redigida, ensejará outra 
conotação, fomentando a rivalidade entre municípios e estados, pois preconiza a extinção 
ou extermínio da Cidade ou do Estado de São Paulo, devendo, portanto, ser inserida uma 
vírgula para atingir seu objetivo que é incentivar as liquidações realizadas pelas lojas, ou 
seja, "Liquida, São Paulo". 
Favorável, face ao exposto, é nosso parecer, porém para atenderao disposto na alínea "c", 
do inciso II, do artigo 11 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
dispõe "sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis", evitando 
expressão que confira duplo sentido ao texto, apresentamos o seguinte substitutivo. 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA 
AO PROJETO DE LEI Nº 0083/2003. 
Institui, no Município de São Paulo, o evento "Liquida, São Paulo", e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o evento "Liquida, São 
Paulo", a ser realizado semestralmente, nos meses de fevereiro a março e de julho a 
agosto, consistindo em promoções com descontos realizadas pelo comércio paulistano. 
Art. 2º - O evento de que trata esta lei passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do 
Município de São Paulo, 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 26/06/03. 
TONINHO CAMPANHA - RELATOR 
FRANCISCO CHAGAS - PRESIDENTE 
DALTON SILVANO 
JOSÉ NOGUEIRA 
JOSÉ VIVIANI FERRAZ 
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