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PARECER N° 2079/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 504/2019. 

O referido Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador José Police Neto, 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 Welcome Tomorrow Conference, 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 o Welcome Tomorrow Mobility Conference a ser comemorado anualmente no mês de 
novembro. 

De acordo com o autor do PL, a Welcome Tomorrow Mobility Conference (WTW) é um 
movimento que, desde 2012, tem ajudado marcas e pessoas a pensarem sobre mobilidade, 
tecnologia e propósito. É um ecossistema que ajuda empresas e profissionais a repensarem o 
valor do tempo e da vida através do viés da mobilidade, da gestão de tempo e do futuro do 
trabalho. Além de já ter impactado milhares de pessoas com a edição anual do evento, a WTW 
é um importante ponto de conexão entre startups e grandes empresas com o objetivo de 
estimular a inovação tecnológica e humana. Em sete anos, o evento se tomou referência em 
mobilidade na América Latina e é considerado um dos mais relevantes do planeta. 

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 30/10/19 

Jair Tatto (PT) 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) - Relator 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Toninho Vespoli (PSOL) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/10/2019, p. 133 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


