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PARECER Nº 140/2020 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 672/2018 

O presente projeto de lei, de autoria da Vereadora Rute Costa, 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 Municipal do Pastor Jubilado, a ser comemorado no dia 08 de outubro. 

O Art. 2º do texto original apresentava os objetivos da comemoração e foi incorporado 
ao Art. 1º do substitutivo aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, acostado em fls. 09/10, já adaptado às regras de técnica legislativa elencadas na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis. 

Já a Comissão de Educação, Cultura e Esportes aprovou um relatório contrário por 
entenderem que o dia do aposentado já contempla o objeto deste PL, por se tratar de um dia 
que não faz distinção de categoria, além do fato de não constar na justificativa o fato que 
culminou na escolha do dia 08 de outubro. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor quanto a propositura, considerando que 
sua aprovação não gera ônus ao Poder Público. Contudo, apenas para adequar trecho do 
texto, deixando em concordância com o propósito de se incluir uma data no calendário de 
eventos, apresentamos o seguinte substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 672/2018 

Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da 
Cidade de São Paulo, o Dia Municipal do Pastor Jubilado, a ser comemorado anualmente no 
dia 08 de outubro. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Fica inserido inciso ao Art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, com a 
seguinte redação: 

CCXXIII  08 de outubro: 

(...) 

o Dia Municipal do Pastor Jubilado, com o objetivo de promover a discussão de 
assuntos relacionados com a carreira dos pastores, bem como, promover a troca de 
experiências e informações sobre o assunto. (NR). 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 11/03/2020. 

Antonio Donato (PT) - Presidente 

Atílio Francisco (REPUBLICANOS) 

Isac Felix (PL) 

Ota (PSB) 
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Soninha Francine (CIDADANIA) - Relatora 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/03/2020, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


