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PARECER CONJUNTO N° 926/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 30/2020.

O presente Projeto de Decreto Legislativo,  de autoria da nobre Vereadora Soninha
Francine, dispõe sobre a outorga de Título de Cidadã Paulistana à Senhora Stéphanie Habrich
e dá outras providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela
Legalidade.

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que o presente projeto deve prosperar em razão da justa homenagem que promove à Diretora
Executiva da empresa Magia de Ler, formada em administração e responsável pela gestão da
empresa como um todo, organização que produz o jornal Joca, o primeiro e único jornal do
Brasil voltado para jovens e crianças. Enquanto há responsáveis por cada área, junto com o
Gerente Executivo, é ela quem olha para a sinergia entre as áreas, define os caminhos que a
empresa deve seguir e dá diretrizes para as áreas. Portanto, o parecer é favorável.

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.

Sala das Comissões Reunidas,em 16/09/2020.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/09/2020, p. 66

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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