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PUBLICADO DOM 27/11/2003 
 
 
 
 
 
PARECER 1409/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 279/03. 
Tendo a autoria do nobre Vereador Goulart, a propositura em exame tem por finalidade instituir e 
incluir no Calendário Oficial de Datas e Eventos da Municipalidade o Dia de Vila Missionária, a ser 
comemorado em todo 28 de maio, data reconhecida como o marco de sua denominação, que 
consta da Ata da Assembléia Geral dos Sócios Fundadores da Sociedade Amigos do Bairro de Vila 
Missionária e Adjacências, a qual se encontra registrada no 3º Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos (fls. 5/14).  
Busca-se, assim, além de homenagear o povo residente naquele bairro paulistano, também inserir 
a data festiva no Calendário Oficial de Datas e Eventos da Municipalidade, de modo que possa 
haver uma oportunidade de congraçamento entre as pessoas que ali residem, de modo a que se 
estreitem os laços de amizade e solidariedade entre todos. 
Há parecer, pela legalidade, da Comissão de Constituição e Justiça (fls.46/47) que, no entanto, 
apresentou substitutivo, a fim de adaptar a propositura a uma melhor técnica de elaboração 
legislativa.  
Esta Comissão, analisando a propositura quanto ao aspecto do mérito e do interesse público, 
entende que ela deva prosperar, pois se trata de inserir no Calendário Oficial de Datas e Eventos 
da Municipalidade uma data em que se possa relembrar a grande obra dos missionários do 
Pontifício Instituto das Missões, que sempre realizaram um importante trabalho religioso e 
comunitário naquela localidade, tendo sido eles mesmos os maiores incentivadores da formação 
do bairro, colaborando decisivamente para o seu progresso. 
Pelo exposto, o nosso parecer é favorável à matéria enfocada, em razão do seu interesse público 
e do mérito envolvido, mas nos termos do substitutivo mencionado 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 02/10/2003. 
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