
 1
 

 
Educs0867-2005.doc 

PUBLICADO DOC 14/04/2007 
 
 
 
 
PARECER Nº 0867/2005 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 233/2003. 
De autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart, a presente matéria pretende instituir o “Dia 
do Torcedor Corinthiano” no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 23 de abril. 
A data comemorativa se justifica, segundo o autor, por ser o dia 23 de abril, a data dedicada 
a São Jorge, padroeiro do Sport Club Corinthians Paulista. 
A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a propositura encontra amparo na Lei 
Orgânica do Município e proferiu parecer pela legalidade (fl. 10). 
No âmbito de competência desta Comissão, a iniciativa merece prosperar, pois se trata de 
valorizar a maior torcida da sociedade paulistana, que reúne milhares de crianças, jovens e 
adultos em torno de uma paixão saudável pelo futebol. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 
No entanto, em razão de já existir diploma legal sobre a matéria, a Lei 12.404/97 e 
considerando ser a intenção do autor modificar a data em que se comemora o dia do 
torcedor corinthiano, em razão de ser o dia 23 de abril dedicado à São Jorge, padroeiro da 
referida torcida, oferecemos o substitutivo abaixo aduzido. 
SUBSTITUTIVO Nº                      AO PROJETO DE LEI 233/2003. 
Altera o art. 1º da Lei 12.404/97 que institui o Dia do Torcedor Corinthiano e dá outras 
providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - O artigo 1º da Lei 12.404/97 passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º - Fia instituído, no âmbito municipal, o “Dia do Torcedor Corinthiano”, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 23 de abril.” 
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 30/08/05. 
Claudete Alves – Presidente 
Ademir da Guia – Relator 
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