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PARECER N° 1784/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 672/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, altera a Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário da Cidade de São Paulo, o Dia 
Municipal do Pastor Jubilado. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, na forma do Substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras da técnica legislativa. 

A presente propositura dispõe sobre a alteração da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 
2007, para incluir no Calendário da Cidade de São Paulo, o Dia Municipal do Pastor Jubilado, a 
ser comemorado anualmente no dia 8 (oito) de outubro. A Lei Municipal nº 14.485, de 19 de 
julho de 2007, consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas, eventos e 
feriados do Município de São Paulo, constituindo o Calendário Oficial do Município. 

De acordo com a justificativa apresentada, a instituição do Dia Municipal do Pastor 
Jubilado tem por objetivos debater assuntos relacionados com a carreira dos pastores e 
promover a troca de experiências e informações sobre o assunto. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, verifica 
que já existe, no Calendário Oficial do Município, a data que comemora o Dia do Aposentado, 
sem distinção de categoria, que já contemplaria a homenagem a ser prestada. Constata, 
também, a ausência, na justificativa da propositura, de uma relação com a dia proposto, 8 (oito) 
de outubro, para o estabelecimento da comemoração da referida data. Entende, portanto, que 
a propositura não deva prosperar, emitindo assim parecer Contrário. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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