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PARECER Nº 668/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0194/11. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Celso Jatene, que visa alterar 
a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para inclusão do “Dia do reconhecimento do 
genocídio do povo Armênio”, a ser lembrado, anualmente, no dia 24 de abril. 

Sob o ponto de vista legal, nada obsta a tramitação da presente proposta, eis que 
elaborada com observância da competência legislativa prevista na Constituição Federal 
(art.  30, I) e na Lei Orgânica do Município de São Paulo (art. 13, I e 37, caput). 

O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 

Com efeito, na Lei nº 14.485/07, que consolida a legislação municipal referente a 
datas comemorativas, eventos e feriados do Município, já constam a respeito da 
matéria eventos semelhantes, sendo que a junção destes, na forma do Substitutivo ao 
final apresentado, nos termos sugeridos pelo próprio autor às fls. , confere clareza e 
precisão ao texto legal, nos moldes previstos pela citada Lei Complementar nº 95/98, 
além de atender melhor à justa homenagem que se pretende fazer ao povo armênio. 

Assim, a propositura reúne condições para ser aprovada estando sujeita ao quorum de 
maioria simples para deliberação, sendo dispensada a votação em Plenário e cabendo 
tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento 
Interno desta Casa. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE. 

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 0194/11. 

Altera a redação do inciso LXIX, do artigo 7º, da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 
2007, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O inciso LXIX, do artigo 7º, da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º (...) 

(...) 
LXIX - 24 de abril: 

a) o Dia do Voluntariado; 
b) o Dia de Solidariedade para com o Povo Armênio, em reconhecimento ao 
genocídio de 1915, a ser lembrado com homenagens e divulgação de atividades.” (NR) 
Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, especialmente a Lei nº 15.312, de 1º de outubro de 2010. 
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