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PROJETO DE LEI 01-00202/2019 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB) 
""Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia do Nikkei, a ser 

realizado anualmente no dia 20 de junho, e dá outras providências." 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica inserido no calendário oficial da Cidade de São Paulo, alínea no inciso 
correspondente ao dia 20 de junho do art. 7º da Lei n. 14.485, de 19 de julho de 2007, com a 
seguinte redação: 

"O Dia Internacional do Nikkei, a ser comemorado anualmente no dia 20 de junho, com 
eventos sobre a comunidade Nikkei, como festivais, palestras, seminários, debates e 
exposições, promovendo a cooperação entre os Nikkeis, identificando os valores Nikkeis no 
Brasil e divulgando-os para que seja possível transmitir o legado dos pioneiros da Imigração 
Japonesa para o Brasil, sendo que o Poder Público poderá, nos termos da lei, apoiar o evento, 
inclusive autorizando o uso de espaços públicos e atividades correlatas, visando à preservação 
da tradição dos valores culturais da sociedade Nikkei". 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/03/2019, p. 81 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO 

- NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO DE 27 DE MARÇO DE 2019, À 
PÁGINA 81, 3ª COLUNA, LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:  

 PROJETO DE LEI 01-00202/2019 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB)  
“"Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia Internacional do 

Nikkei, a ser realizado anualmente no dia 20 de junho, e dá outras providências.”  

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  

Art. 1º Fica inserido no calendário oficial da Cidade de São Paulo, alínea no inciso 
correspondente ao dia 20 de junho do art. 7º da Lei n. 14.485, de 19 de julho de 2007, com a 
seguinte redação:  

“O Dia Internacional do Nikkei, a ser comemorado anualmente no dia 20 de junho, com 
eventos sobre a comunidade Nikkei, como festivais, palestras, seminários, debates e 
exposições, promovendo a cooperação entre os Nikkeis, identificando os valores Nikkeis no 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/


Brasil e divulgando-os para que seja possível transmitir o legado dos pioneiros da Imigração 
Japonesa para o Brasil, sendo que o Poder Público poderá, nos termos da lei, apoiar o evento, 
inclusive autorizando o uso de espaços públicos e atividades correlatas, visando à preservação 
da tradição dos valores culturais da sociedade Nikkei”.  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

Sala das Sessões, às Comissões competentes.” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/03/2019, p. 78 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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