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PARECER N° 1743/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 340/2015. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, altera a Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo 
o 1º de Maio da CUT (Central Única dos Trabalhadores) no Parque das Árvores, e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo. 

Essa iniciativa vem corroborar a data já considerada feriado, dia 01/05, comemorado 
em todo o Brasil referindo-se aos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo, do 
setor público e privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida e de trabalho e por 
uma sociedade mais justa e democrática. 

A comemoração desta data pode contribuir para discussões sobre os desafios que 
estes trabalhadores e suas famílias enfrentam desde muito cedo. Os jovens e adultos 
enfrentam dificuldades para o acesso e permanência no trabalho, o que é vital para o seu 
crescimento e o seu desenvolvimento financeiro e social. Os diversos campos de trabalho têm 
suas semelhanças e diferenças, e todos devem ser valorizados. Vale comentar que a falta de 
informação sobre o tema contribui para a falta de respeito aos direitos trabalhistas das 
pessoas. Ainda é necessária a defesa de um mundo mais socialmente justo, democrático e 
inclusivo. 

No que se refere a algumas das ações realizadas pela Central Única dos trabalhadores 
neste dia, o qual mobiliza milhares de trabalhadores, vão desde atrações musicais e culturais, 
até prestação de serviços comunitários, atividades que ajudam no desenvolvimento da 
cidadania de milhares de munícipes numa das regiões mais carentes da cidade. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória, assim favorável é o parecer nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 07.10.2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/10/2015, p. 154 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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