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ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 652/2019.

 O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales, altera a Lei nº.
14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de incluir no Calendário Oficial de Eventos da
Cidade de São Paulo a Semana da Família e defesa dos direitos e garantias inerentes à família
a ser realizada no mês de outubro, e dá outras providências.

A  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  emitiu  parecer  de
Legalidade  com substitutivo,  a  fim  de  adequar  o  texto  do  projeto  aos  critérios  de  técnica
legislativa estabelecidos na Lei Complementar Federal nº95, de 26 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Segundo justificativa da autora: "a defesa da família deve ser considerada e valorizada
pelo Poder Público e a sociedade em geral, a instituição da "Semana da Família" da forma
estabelecida, visa possibilitar uma maior conscientização com vistas ao amparo dos valores
que norteiam as famílias." Ainda, segundo a mesma: "Considerando a importância de preservar
a família essa instituição de valores e ideais de vida, seus direitos e garantias para as próximas
e futuras gerações, demonstrando a importância da preservação da família para a sociedade
propomos a presente legislação."

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua
competência,  entende que o projeto em tela deve prosperar,  sendo, portanto,  favorável  ao
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 10/06/2020
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