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PARECER N° 202/2020 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 209/2019

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, visa alterar a Lei
nº  14.485,  de 19 de julho  de 2007,  para incluir  a  VIRADA DA LEITURA, a  ser  realizada,
anualmente, no segundo final de semana de abril.

O art. 2º da propositura estabelece que a Prefeitura Municipal de São Paulo, através de
seus órgãos competentes, poderá realizar as mais variadas atividades nos espaços públicos,
hospitais, escolas.

Determina  o  art.  3º  que  a  Virada  da  Leitura  poderá  contar  com atividades  como:
palestras, simpósios, concursos, gincanas, saraus, contação de história, atividades lúdicas e
outras correlatas.

Pelo art. 4º, o Executivo, para atingir os objetivos do projeto, além de contar com a
colaboração dos diversos órgãos públicos, em especial a Secretaria Municipal de Cultura e a
Secretaria Municipal  de Educação,  poderá,  ainda,  suscitar  a celebração de convênios com
entidades  governamentais  e  não-governamentais,  estabelecer  parcerias  com  instituições
públicas  e  privadas  em todos  os  níveis,  devidamente  reconhecidas,  e  demais  órgãos  da
sociedade civil;  obter apoio, buscar promoção e promover ampla divulgação junto aos mais
diversos meios de comunicação.

A  douta  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  apresentou
substitutivo que, incluindo a efeméride no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo,
suprime o disposto nos mencionados artigos 2º, 3º e 4º.

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de
sua  execução  serão  cobertas  por  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se
necessário.

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15.05.2020.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/05/2020, p. 73

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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