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PARECER CONJUNTO N° 1484/2015 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 152/2015. 
O Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, dispõe sobre a 

alteração do artigo 7º da Lei Municipal n.º 14.485/2007, com redação dada pela Lei Municipal 
n.º 15.344/2010 e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu 
parecer pela legalidade com apresentação de substitutivo. 

O projeto dispõe sobre a ampliação do período de festividades do Festival das 
Cerejeiras em Flor, no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo.  Segundo a 
propositura, esse evento será comemorado anualmente na semana com início na última 
quinzena do mês de julho e término na primeira quinzena do mês de agosto, sendo necessário, 
para tanto, alterar a redação do inciso acrescido pela Lei nº 15.344/10 ao artigo 7º da Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007. 

Sendo assim, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar eis que o projeto amplia o 
período de festividades do evento de origem da Colônia Japonesa de Itaquera, onde se 
realizam apresentações de dança e música folclórica, além de ofertar barracas com comidas 
típicas orientais e exibir uma flora de mais de quatro mil árvores floridas do Bosque das 
Cerejeiras. 

À vista disso, favorável, nos termos do substitutivo da CCJLP, é o nosso parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro nada temos 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. 

Favorável nos termos do substitutivo da CCJLP, portanto, é o nosso parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 08/09/2015. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis - PT 

Claudinho de Souza - PSDB 

Eliseu Gabriel - PSB 

Ushitaro Kamia - PSD 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Abou Anni - PV 

Jair Tatto - PT 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes - PMDB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/09/2015, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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