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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 220/09. 
        Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, que 
visa alterar a Lei nº 14.485/07 para incluir no Calendário Oficial de Eventos da Cidade 
de São Paulo o Dia do Nordestino, a ser comemorado anualmente no dia 08 de 
outubro. 
        O objetivo da propositura é divulgar a cultura, música, tradições, gastronomia e 
arte do povo nordestino, em homenagem à sua contribuição para a metrópole de São 
Paulo. A escolha da data 08 de outubro para a comemoração do Dia do Nordestino 
deve-se ao fato de ter nascido nesse dia o compositor, poeta e músico maranhense 
Catullo da Paixão Cearense. 
        A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade, apresentando, entretanto, substitutivo a fim de adequar a correta 
referência ao inciso da Lei nº 14.485/2007. 
        Na análise do mérito, a Comissão de Educação entendeu que a propositura 
reveste-se de interesse público e deve prosperar pela importância que os nordestinos 
tiveram e têm na cidade de São Paulo, atuando nas mais diversas atividades 
profissionais e, contribuindo, desse modo, para o crescimento econômico do Município. 
Além disso, os nordestinos e seus descendentes, que constituem uma grande parcela 
da população de São Paulo, exerceram e exercem influência na vida social e cultural de 
São Paulo, por meio da gastronomia, da música, da literatura, da atuação política, das 
festividades folclóricas e populares, como as festas juninas, por exemplo. 
        Quanto as aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria 
não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como atende aos referendos legais 
de conduta fiscal. 
        Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 
        Sala das Comissões, 
        COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
        Eliseu Gabriel (PSB) 
        Claudio Fonseca (PPS) 
        Marco Aurélio Cunha (DEM) 
        Alfredinho (PT) 
        Netinho de Paula (PC do B) 
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
        Wadih Mutran (PP) 
        Donato (PT) 
        Roberto Tripoli (PV) 
        Adilson Amadeu (PTB) 
        Floriano Pesaro (PSDB)” 
 


