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PARECER CONJUNTO N° 2196/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 483/2013.  
O Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Calvo, que altera a Lei nº 14.485, 
de 19 de julho de 2007, com a finalidade da inclusão do evento beneficente típico 
francês, em homenagem a Allan Kardec, realizado pela Federação Espírita do 
Estado de São Paulo no terceiro domingo do mês de outubro, denominado de 
“Festa Kardec”, nas condições que especifica e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, 
emitiu parecer de legalidade.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória, deve prosperar eis que 
promove importante homenagem ao Sr. Allan Kardec, pseudônimo usado pelo Sr. 
Hippolyte Léon Denizard Rivail, educador, escritor e tradutor francês. Sob o referido 
pseudônimo notabilizou-se como o codificador do Espiritismo também denominado 
de Doutrina Espírita.  
De acordo com a justificativa do autor a Federação Espírita do Estado de São Paulo 
é uma Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, com objetivos religiosos, de 
Assistência Social e Educacional; contribuindo com relevantes objetivos sociais. 
Obtém recursos provenientes de atividades como a Festa Beneficente típica 
Francesa em homenagem a Allan Kardec, é realizada anualmente no terceiro 
domingo de outubro. Tal evento, denominado de ‘FESTA KARDEC’, vem se 
realizando desde o ano de 2005; portanto, já faz parte da agenda dos paulistanos, 
embora ainda não conste do calendário oficial da cidade de São Paulo.  
Desta maneira, por considerar a contribuição da organização e da festividade 
promovida, favorável 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 continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer.  
Sala das Comissões reunidas,  15/10/2013  
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