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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI 
Nº 416/2000 
Trata-se o presente de substitutivo apresentado em Plenário, na forma do artigo 270 do 
Regimento Interno, ao projeto de lei 416/2001, de autoria do nobre Vereador Vicente 
Cândido, que institui o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São 
Paulo. 
O substitutivo apresentado visa aperfeiçoar o projeto original sem modificações, no entanto, 
que alterem a fundamentação jurídica já exarada no parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
Face ao exposto, opina-se pela 
LEGALIDADE 
No mérito, nada há a opor ao substitutivo apresentado, que tem o intuito de melhorar o 
projeto original, adequando-o melhor as necessidades do Município. 
Face ao exposto, o parecer das comissões de mérito é 
FAVORÁVEL 
Sob o aspecto financeiro, nada há a opor ao substitutivo, uma vez que as despesas para 
sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 
Face ao exposto, o parecer é 
FAVORÁVEL. 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO" 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Não há oradores inscritos; está 
encerrada a discussão. A votos o substitutivo do autor. Os Srs. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de 
votação, manifestem-se agora. (Pausa) Aprovado o PL 416/00 na forma do substitutivo do 
autor. Vai à sanção. 
O SR. JOSÉ MENTOR (PT) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro, regimentalmente, o 
adiamento dos itens 41 a 44. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - É regimental o pedido de V.Exa. A 
votos o requerimento de adiamento. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como 
estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação, 
manifestem-se agora. (Pausa) Aprovado. Estão adiados os PLs 20/01, 46/01, 62/01 e 
92/01. 
Passemos ao item seguinte da pauta. O Sr. Secretário procederá à leitura do item. 
- "PL 100/01, do Vereador Jooji Hato (PMDB). Veda a comercialização de bebidas alcoólicas 
nas lojas de conveniência e postos de gasolina do Município. Fase da discussão: 1ª. 
Aprovação mediante voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. HÁ 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA." 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Cardozo - PT) - Passemos à leitura do parecer. O Sr. 
Secretário procederá à leitura. 
- É lido o seguinte: 
"PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 100/01. 
No mérito, as comissões designadas nada tem a opor quanto ao teor da propositura. 
O parecer, portanto, é 
FAVORÁVEL. 
Quanto aos aspectos financeiros, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
uma vez que as despesas correrão por conta de dotaçõesorçamentárias próprias. 
Face ao exposto, o parecer, é 
FAVORÁVEL 
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Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho 
Comissão de Finanças e Orçamento" 


