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PARECER Nº 234/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI 470/2014. 

O Projeto de Lei, de autoria dos Nobres Vereadores Aurélio Nomura, Floriano Pesaro, 
Gilson Barreto altera a Lei nº14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de incluir no 
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo o Dia da Mediação Judicial, a ser 
comemorado no dia 23 de setembro, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo. De acordo com os autores do presente projeto de lei, o objetivo 
deste é disseminar uma sociedade conciliadora e permeada pela cultura de paz, por meio da 
resolução de conflitos de modo consensual e do diálogo aberto e pacífico entre as partes. 
Afirmam que a mediação é uma forma de possibilitar que as partes por meio do diálogo 
solucionem conflito existente, contando com a figura do mediador, terceiro imparcial que 
facilitará a conversação entre elas. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos que a 
propositura é meritória e deve prosperar, visto que a inclusão do evento no Calendário Oficial 
da Cidade manifesta o reconhecimento, por parte do Poder Público, sobre a importância da 
mediação para a cidade de São Paulo, como meio alternativo de solução de conflitos. 

Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 11.03.2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/03/2015, p. 87-88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


