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PARECER N° 1792/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 70/2019. 

O referido Projeto de Lei, de autoria da Nobre Vereadora Sandra Tadeu, altera a Lei nº 
14.485, de 19 de Julho de 2007, para incluir no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de 
São Paulo, o Dia do Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil, em homenagem ao Evento 
Sociocultural de mesmo nome, e dá outras providências. 

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 referida propositura dispõe sobre a alteração da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 
2007, que consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas, eventos e 
feriados do Município de São Paulo, constituindo o Calendário Oficial do Município. Fica assim 
instituído que, anualmente, na terça-feira de carnaval será comemorado o Dia do Congresso 
Fogo de Avivamento para o Brasil. 

De acordo com a autora, anualmente, na Cidade de São Paulo, especificamente na 
terça-feira do feriado de carnaval é realizado um grande ato social, razão pela qual solicita sua 
inclusão. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, o parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 02/201/2019. 
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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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