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PARECER Nº 1801/2021 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 498/2021

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Aurélio Nomura, visa alterar a
Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São
Paulo o Dia Florescer da Autoestima da Mulher, a ser comemorado no dia 21 de setembro.

Pelo art. 2º da propositura, no Dia Florescer da Autoestima da Mulher e na semana do
dia 21 de setembro poderão ser realizadas ações como palestras, exposições, apresentações,
oficinas  de  capacitação,  acompanhamentos  psicológicos  e  troca  de  informações,  inclusive
jurídicas, sobre a importância dos cuidados pessoais e do amor-próprio das mulheres com o
intuito de promover eventos e discussões para elevar a autoestima da mulher,  fortalecer o
amor-próprio, autoconhecimento, consciência do próprio corpo, autoconfiança, respeito e honra
a história e autocuidado da mulher.

Estabelece  o art.3º  que,  para  o  desenvolvimento  das  atividades durante o  dia  e  a
semana  de  que  trata  esta  Lei  poderão  colaborar  associações,  entidades  de  classe,
empresários,  escolas  e  universidades,  bem  como  outros  setores  da  sociedade,  para
organização  das  campanhas,  palestras,  programas,  planos,  projetos,  debates,  ações
educativas e demais iniciativas voltadas aos parâmetros e objetivos para valorizar a autoestima
da mulher em todas as suas vertentes, com ações para o desenvolvimento físico, emocional,
profissional,  social,  promovendo o seu bem-estar; realização de outros procedimentos úteis
para a consecução dos objetos deste projeto; realização de projetos-pilotos com a finalidade de
se tornarem permanente para efetivação dos objetivos.

A  douta  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  apresentou
substitutivo  a  fim  de  adaptar  o  texto  às  regras  de  técnica  legislativa  elencadas  na  Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação,
alteração e consolidação das leis, bem como excluir  do texto referência a comemoração e
realização  de  eventos,  com a  finalidade  de  adaptar  o  texto  ao  princípio  constitucional  da
harmonia e independência entre os poderes. O substitutivo retira os artigos 2º e 3º do texto
original.

A  excelsa  Comissão  de  Educação,  Cultura  e  Esportes,  por  sua  vez,  apresentou
substitutivo parecer proposto a fim de consolidar os três primeiros artigos do projeto em uma
única alínea.

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 Educação, Cultura e Esportes.

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 07/12/2021.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/01/2022, p. 106

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