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Face à interposição do Requerimento RPS-07-0039/2009, lido e aprovado em 
10/12/2009, a matéria foi reencaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para 
reapreciação, tendo sido exarado o seguinte parecer: 
 
PARECER Nº 115/2010 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 218/2009. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, visa alterar a 
Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade 
de São Paulo a “Parada das Crianças”, a ser realizada anualmente no dia 12 de 
outubro. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor ao projeto, porquanto as despesas para 
sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. 
Favorável, portanto, é o parecer. No entanto, conforme requerimento, aprovado em 
Plenário, do autor do presente projeto de lei, apresentamos o seguinte substitutivo 
com o objetivo de corrigir a redação do parágrafo único do artigo 1°:  
 
SUBSTITUTIVO Nº                   AO PROJETO DE LEI Nº 218/2009 
 
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos 
da Cidade de São Paulo a “Parada das Crianças”, a ser realizada anualmente no dia 12 
de outubro, e dá outras providências.  
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1° Fica acrescida alínea ao inciso CCXXVI do artigo 7º da Lei nº 14.485, de 19 de 
julho de 2007, incluindo no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo a “Parada 
das Crianças”, a ser realizada, anualmente, no dia 12 de outubro.  
Parágrafo único. Os organizadores deverão requerer ao Poder Executivo, com 
antecedência mínima de um mês, autorização e liberação dos logradouros que 
integrarão o trajeto da Parada das Crianças. 
Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 17/03/2010. 
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