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PARECER N° 579/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 60/2012.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, que altera a 
Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Festa de Tradições 
Nordestinas do Jardim Noemia, a ser comemorada anualmente no último final de 
semana do mês de julho, e dá outras providências..  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
favorável, na forma de substitutivo, apresentado com o objetivo de promover 
adequações à técnica de elaboração legislativa.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura atinge o interesse público e deve prosperar pelos 
motivos que seguem.  
A comunidade nordestina na cidade apresenta grande participação no conjunto da 
sociedade paulistana e contribui enormemente para o seu desenvolvimento nos 
mais diversos âmbitos como social, econômico e cultural.  
O projeto em tela visa incluir no calendário oficial da cidade uma homenagem à 
população nordestina aqui fixada e uma oportunidade de exploração de suas 
capacidades artísticas tanto para a realização de apresentações artístico-culturais 
quanto para a apreciação destas apresentações. Vale mencionar que, ao reservar 
um espaço na agenda oficial, propicia à comunidade nordestina o relembrar 
tradições de seus lugares de origem, preservando as mesmas, assim como 
promovendo releituras e rememorações das raízes culturais.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo abaixo 
aduzido, apresentado para realizar ajuste de redação.  
 
Substitutivo nº da Comissão de Educação, Cultura e Lazer ao Projeto de Lei 
nº 60/2012.  
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Festa de Tradições 
Nordestinas do Jardim Noêmia, a ser comemorada anualmente no último final de 
semana do mês de julho, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Fica inserida alínea ao inciso CL do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho 
de 2007, com a seguinte redação:  
“a Festa de Tradições Nordestinas do Jardim Noêmia, a ser realizada sempre que 
possível na Rua Cordilheira do Araripe, localizada entre as Ruas Curuamanema e 
Antonio Dias de Moura, mediante autorização prévia ao Executivo.” (NR)  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 09/05/2012.  
Claudio Fonseca - PPS - Presidente  
Netinho de Paula - PCdoB - Relator  
Atilla Russomanno - PP  
Carlos Apolinário - DEM  
Ítalo Cardoso - PSB  
Eliseu Gabriel - PSB  
Marta Costa - PSD  
 
 


