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PARECER No 1139/03 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 
LEI No 83/03 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, visa oficializa o evento 
"Liquida São Paulo" no âmbito do Município de São Paulo. Referido evento constitui-se em 
período de promoções realizadas pelo comércio paulistano, a ocorrer, semestralmente, nos 
meses de fevereiro a março e de julho a agosto, e passará a integrar o Calendário Oficial de 
Eventos do Município de São Paulo. 
Em seu parecer, a douta Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica 
apresentou substitutivo que altera a denominação do evento para "Liquida, São Paulo", com 
o objetivo de evitar expressão que confere duplo sentido ao texto. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, nos termos do mencionado substitutivo, 
porquanto as despesas para sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 03/09/03 
Cláudio Fonseca - Relator  
Antonio Carlos Rodrigues 
Gilson Barreto 
José Laurindo 
Odilon Guedes 
Paulo Frange 
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