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PARECER Nº 343/2011 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI 388/2010.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Cláudio Prado, que altera a 
Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário Oficial do 
Município de São Paulo, o “Dia dos Delegados Sindicais Metalúrgicos de São Paulo”, 
a ser realizado anualmente no dia 15 de janeiro, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, porém apresentou substitutivo com o objetivo de adequar a proposição 
às regras de técnica legislativa.  
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é meritória e está eivada de interesse público, já que 
busca homenagear os delegados sindicais metalúrgicos de São Paulo que, ao longo 
da história, têm contribuído com o avanço das lutas de uma categoria que exerceu 
destacado papel no desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer.  
Entretanto, recepcionando as informações do autor do presente projeto de lei, 
relativas à data da comemoração em tela, apresentamos o substitutivo abaixo 
aduzido:  
  
SUBSTITUTIVO Nº                                       AO PL 388/2010  
  
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o “Dia dos Delegados 
Sindicais Metalúrgicos de São Paulo”, a ser comemorado anualmente no dia 17 de 
janeiro, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Fica inserida alínea ao inciso XXI do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho 
de 2007, com a seguinte redação:  
“o Dia dos Delegados Sindicais Metalúrgicos de São Paulo.” (NR)  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em  
Claudio Fonseca - PPS – Presidente  
Netinho de Paula – PcdoB - Relator  
Attila Russomanno - PP  
Agnaldo Timóteo - PR  
Alfredinho - PT  
Carlos Apolinário - DEM  
Claudinho de Souza - PSDB  
 
 


