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Altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007,
que consolidou a legislação municipal
referente a datas comemorativas, eventos e
feriados do Munícipio de São Paulo, para
incluir a Feira do Livro do lpiranga, a ser
comemorada anualmente no último sábado de
setembro, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRET A:
Art. 1° Fica inserido inciso ao art. 7 0 da Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007, com a
seguinte redação:
"último sábado de setembro: a Feira do Livro do lpiranga" (NR)

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

Sala das Sessões,

AU RÉ. NOMURA
ereador
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JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o intuito de inserir no Calendário Oficial do Município a "Feira do
Livro do !piranga", a ser comemorada anualmente no último sábado de setembro, no
Mercado Municipal do 'piranga, que fica na Rua Silva Bueno, 2.109.
A Feira do Livro do !piranga propaga cultura, conhecimento e resgata a importância da
leitura. O evento faz parte do calendário dos festejos de comemoração do bairro. Os
expositores são os próprios autores ipiranguistas e novos talentos, no qual divulgam o seu
trabalho ou organização.
O objetivo da feira é de incentivar e resgatar o hábito da leitura nas pessoas, principalmente
crianças e jovens, que passam todo o tempo à frente do computador ou da televisão. Leitura
é diversão para crianças e jovens e cidadãos.
Esse evento oferece aos novos escritores a possibilidade de divulgarem e venderem seus
livros já editados e também aqueles que sempre tiveram vontade de ver seu trabalho
publicado, contando na ocasião com informações não somente dos autores como também
das editoras que estão presentes.
Muitas atrações artístico—culturais são levadas a efeito como forma de atrair os visitantes e
leitores do 'piranga, Cambuci, Aclimação e região. A Feira conta com um espaço para
oficina de crianças, com monitoras que acompanham as atividades de redação, pintura e
desenho, além da exposição de livros sobre a história da cidade de São Paulo.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente
propositura para incluir a "Feira do Livro do Ipir nga" no Calendário Oficial da Cidade.
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PROCURADORIA
SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA
PL 0418/12
Realizada a pesquisa no APL (Banco de Dados da Câmara Municipal de São Paulo), e
no site wwvv.prefeitura.sp.00v.br/leoislação, a respeito do assunto foi localizado:
- Lei Municipal n°9.345, de 19 de outubro de 1981, que institui, no Município de São
Paulo, o "Dia do Bairro do Ipiranga", e dá outras providências;
- Lei Municipal n° 14.477, de 11 de julho de 2007, que dispõe sobre a criação da
Semana da Leitura, e dá outras providências;
- Lei Municipal n° 14.485, de 19 de julho de 2007, que consolida a Legislação
Municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados do Município de São
Paulo, e dá outras providências (especialmente art. 7°, II, XVI, C, CXLVII, CCXL,
CCXLII, CCL, CCCII);
- Lei Municipal n° 14.617, de 07 de dezembro de 2007, que altera a Lei n° 14.485, de
19 de julho de 2007, com a finalidade de instituir data para a realização da Semana da
Feira de Livros Religiosos e Filosóficos constante do inciso II do art. 7° desta Lei;
- Lei Municipal n° 14.936, de 19 de junho de 2009, que altera a Lei n°14.485, de 19 de
julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo o
concurso "Prêmio Pequeno Escritor", a ser realizado no mês de setembro, e dá outras
providências;
- Lei Municipal n° 14.999, de 20 de outubro de 2009, que altera a Lei n° 14.485, de 19
de julho de 2007, para incluir a Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo
e à Leitura, a ser realizada, anualmente, na segunda semana de abril;
- Lei Municipal n° 15.214, de 23 de junho de 2010, que altera a Lei n°14.485, de 19 de
julho de 2007, com a finalidade de incluir no Calendário Oficial de Eventos o Concurso
Literário "Prêmio Cleber Onias Guimarães" para as modalidades Conto, Crônica e
Poesia Livre, e dá outras providências;
- Lei Municipal n° 15.421, de 23 de agosto de 2011, que altera a Lei n° 14.485, de 19
de julho de 2007, para incluir a Semana Municipal de Conservação do Livro e do
Material Didático, a ser comemorada anualmente na semana em que ocorrer o dia 27
de fevereiro, e dá outras providências;
- PL 0597/2009, do Vereador Netinho de Paula, que altera a Lei 14.485, de 19 de julho
de 2007, para incluir a Semana Municipal de Incentivo ao Livro e à Leitura, e dá outras
providências;
- PL 0168/2010, do Vereador Donato, que estabelece a Política Municipal do Livro, e
dá outras providências;
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- PL 0014/2011, dos Vereadores Mara Gabrilli, Marta Costa e Floriano Pesaro, que
estabelece que a aquisição de livros para o abastecimento das bibliotecas públicas
municipais deverá observar o montante de 4% de livros em formatos acessíveis, para
benefício de pessoas com deficiência visual;
- PL 0237/2011, do Vereador Atílio Francisco, que dispõe sobre o estímulo ao
desenvolvimento cultural dos alunos da rede pública municipal de ensino, e dá outras
providências;
- PL 0246/2012, do Vereador Jamil Murad, que institui o Programa Permanente de
Incentivo à Leitura.
Copia(s) do(s) texto(s) acima indicado(s) acompanha(m) a presente informação.
A pesquisa legislativa constatou inúmeras Leis e Projetos de Lei de incentivo à leitura,
nenhum, porém, com idêntico teor do projeto ora sob análise. Assim sendo, enviamos
o PL n° 0418/12 à Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa,
conforme despacho do Sr. Presidente de fls. 03.
São Paulo, 03 de outubro de 2012.

NU,

Christiana Samara Chebib
Procuradora do Setor de Pesq. e Análise Prévia
P 244.472

Carvalho Giannini
Caie arcel
Procurador perviso d. Setor de Pesq. e Análise Prévia
B/SP 55.289

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000
PI0418-12 pesquisa

www.camarasp.00v.br

Câmara Municipal de São Paulo

Page 1 of 1

Câmara Municipal de São Paulo

Base de dados :

legis

Pesquisa :

9345

Folha n°

Processo n° 4 (O/ /o1'
1 Bania Maria S Ferreira ;

Total de referências :

Título: LEI No 9.345 19/10/1981

do 1

(ver documento)

Sem revogação expressa
Ementa: Institui, no Municipio de Sao Paulo, o "Dia do Bairro do Ipiranga", e da outras providencias.
Projeto: Projeto de Lei No 85/1980 (ver documento)
Autor(es): Almir Guimaraes
Notas: - A ser comemorado, anualmente, no dia 27 de setembro.

[ Back ]

http://cm332adm/scripts/wxis.exe/iah/

2/10/2012

)
1i Cy_ (Oleira

process° n°1
LEI N.o 9345, DE 19 DE OUTUBRO DE 198 sona M ara

Institui, no Município deS
R e;o
-2;--19-,9'o'6
"Dia do Bairro do 'piranga" e dá outras providências.
Reynaldo Emygdio de Barros, Prefeito do Município de São Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Faço saber que a Câmara Municipal, em sessão de 23 de setembro de
1981, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
9

Art. 1.o — É instituído, no Município de São Paulo, o "Dia do Bairro
do Ipiranga", a ser comemorado a 27 de setembro de cada ano.
Art. 2.0 — Durante a semana antecedente à efeméride de que trata o
artigo anterior, as Escolas Municipais situadas na área territorial da Administração Regional do 'piranga realizarão promoções alusivas à relevância histórica e à tradição do bairro.
Art. 3.o — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

_

Prefeitura do Município de São Paulo, aos 19 de outubro de 1981,428.o
da fundação de São Paulo. — O Prefeito, Reynaldo Emygdio de Barros — O
Secretário dos Negócios Jurídicos, Manoel Figueiredo Ferraz — O Secretário
das Finanças, Pedro Cipollari — O Secretário Municipal de Educação, Jair de
Moraes Neves — O Secretário dos Negócios Extraordinários, Roberto Pastana Câmara.
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 19 de outubro de
1981. — O Secretário do Governo Municipal, Orlando Carneiro de Ribeiro
Arnaud.
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Total de referências :

1/1
Título:

LEI No 14.477 11/07/2007 (ver documento)
Sem revogação expressa

Ementa:
Projeto:
Autor(es):
Regulamentação:

Dispõe sobre a criação da Semana da Leitura, e dá outras providências.
Projeto de Lei No 506/2005 (ver documento)
Noemi Nonato
Decreto no 50.756/2009 - Regulamenta esta Lei. (ver documento)
PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇÕES PARA OS ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO
DESTA NORMA, FAÇA NOVA PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
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LEI No 14.477 DE 11 DE JULHO DE 2007
I Sorva Mana S. err ira
(PROJETO DE LEI No 506/05)
!Reg. 100.995
(VEREADORA NOEMI NONATO - PSB)
Dispõe sobre a criação da Semana da Leitura e dá outras providências.
Antonio Carlos Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saberque
a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7 0 do artigo 42 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1° Fica instituída a Semana da Leitura, (VETADO).
Art. 2 0 O evento ora instituído passará a constar do Calendário Oficial de Eventos do
Município.
Art. 3 0 (VETADO), o Poder Executivo envidará esforços para incentivar a realização de
atividades voltadas à leitura.
Art. 4 0 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.
Art. 5 0 As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal de São Paulo, 13 de julho de 2007.
O Presidente, Antonio Carlos Rodrigues
Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, em 13
de julho de 2007.
A Secretária Geral Parlamentar em exercício, Karen Lima Vieira
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1/1
Título: LEI No 14.485 19/07/2007 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: Consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados do
Município de São Paulo, e dá outras providências.
Projeto: Projeto de Lei No 102/2007 (ver documento)
Autor(es): Todos os Vereadores
Regulamentação: Decreto no 50.023/2008 - Regulamenta o Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo,
relativamente ao disposto nos arts. 2 0 a 6 0 desta Lei. (ver documento)
PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇÕES PARA OS ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO
DESTA NORMA, FAÇA NOVA PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
Revogação: Lei no 15.320/2010 - Revoga a alínea "a" do inciso LXIX do art. 7o desta Lei.; (ver

documento)
Lei no 15.342/2010 - Revoga a alínea "h" do inciso LXXIX do art. 7 0 desta Lei. (ver

documento)
Notas complem.: - Decreto no 51.228/2010 - Inclui a "São Paulo Indy 300" no Calendário de que trata esta Lei.
- Ação Direta de Inconstitucionalidade no 994.09.229.553-6 - Por meio do Acórdão publicado
em 12/11/2010, o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgou extinta,
sem resolução do mérito, a ação movida pelo Sindicato da Indústria de Panificação e
Confeitaria de São Paulo, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei
13.707/2004, posteriormente revogada por esta Lei, que institui em seu art. 9 0 o feriado do
"Dia da Consciência Negra". Por fim, esclarece-se que a referida decisão não transitou em
julgado. DOC 24/11/2010 p. 99 c. 1.
Alterações: Lista de alterações desta Lei. (ver documento)
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LEI No 14.485 DE 19 DE JULHO DE 2007
Sorna Maria S. Frptta
(PROJETO DE LEI No 102/07)
oo. 100.996
(TODOS OS SRS. VEREADORES)
Consolida a Legislação Municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados
do Município de São Paulo, e dá outras providências.
Antonio Carlos Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que
a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7 0 do artigo 42 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1 0 Esta lei consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas,
eventos e feriados do Município de São Paulo.
CAPÍTULO I
DO CALENDÁRIO DE EVENTOS
Art. 2 0 O Executivo organizará e publicará, em cada ano, o Calendário de Eventos da
Cidade de São Paulo, do qual constarão todos os acontecimentos e eventos culturais,
artísticos, esportivos, festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos por leis ou
decretos municipais, além daqueles já tradicionalmente realizados no Município.
Art. 3 0 Além dos eventos referidos no artigo anterior, serão incluídos no Calendário
aqueles que, de qualquer modo, contribuam para atingir os seguintes objetivos:
I - incremento do turismo;
II - conservação e desenvolvimento das tradições folclóricas brasileiras;
III - recreação popular;
IV - desenvolvimento das atividades econômicas, da indústria e do comércio;
V - estímulo à exportação de produtos nacionais.
Art. 4 0 Serão incluídos obrigatoriamente no Calendário de Eventos da Cidade de São
Paulo de cada ano:
I - as festividades da Semana da Pátria;
II - as festividades comemorativas da fundação da Cidade de São Paulo;
III - os festejos carnavalescos;
IV - as festas de Natal, Fim-de-Ano e da Primavera.
Art. 5 0 Deverá ser dada publicidade ao Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo
até o dia 30 de novembro de cada ano, relacionando os eventos a serem realizados de
1 0 de janeiro a 31 de dezembro do ano seguinte.
Art. 6° Todos os eventos constantes do Calendário Oficial de Eventos do Município de
São Paulo deverão utilizar-se do slogan "São Paulo Capital da Gastronomia", quando
de sua divulgação.
CAPÍTULO II
DAS DATAS COMEMORATIVAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Art. 7 0 Constituem datas comemorativas e eventos anuais do Município de São Paulo,
devendo ser inseridos no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo de que trata o
Capítulo I desta lei:
I - a Feira de Arte, Artesanato, Antiguidades, Gastronomia, Cultura e Lazer da Praça da
República;
II - a Semana da Feira de Livros Religiosos e Filosóficos, promovida pelas entidades,
livrarias e editoras religiosas com sede ou filial no Município;
III - a Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Enfarte na Infância e
Adolescência, a ser comemorada, anualmente, juntamente com a Semana do Coração,
sendo que no desenvolvimento de atividades durante o evento, o Poder Executivo
deverá buscar, na medida do possível, a implementação dos seguintes objetivos:
promoção de ampla divulgação nos meios de comunicação, respeitado o disposto no
art. 37, § 1 0, da Constituição Federal; celebração de parcerias com universidades,
sindicatos e demais entidades da sociedade civil, para a organização de debates e
palestras sobre a prevenção de enfarte na infância e adolescência; realização de outros
procedimentos úteis para a consecução dos objetos deste evento; realização de
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XII - o Campeonato Municipal do Atleta Portador de Deficiência Física ; "a-`§-erFéã.lriado
no Município de São Paulo pelo Executivo, através do ór g ão competente, q ue indicará
as modalidades esportivas q ue farão parte do evento, como antecedente e
preparatório dos Campeonatos Brasileiro, Pan-americano, Paraolímpico e Mundial,
sendo q ue, por competência dele g ada, o Executivo poderá firmar convênios com
entidades públicas e particulares, li g adas aos deficientes, para o desenvolvimento
adeq uado do campeonato de q ue trata este inciso ;
XIII - os Jo g os Universitários da Cidade de São Paulo, competi ção poliesportiva a ser
realizada, anualmente, pelo Executivo Municipal ;
XIV - o Carnaval paulistano, bem assim as manifesta ções artístico-populares q ue o
compõem, com o apoio e sob a g estão da Prefeitura, sendo consideradas
manifesta ções artístico-populares para este efeito, entre outros, os concursos, desfiles,
festas, bailes realizados no período do Carnaval, com o apoio e administra ção da
Prefeitura, e especialmente: concurso de rei Momo e rainha do Carnaval ; desfile de
escolas de samba e blocos carnavalescos ; desfile de bandas ; desfile e Carnaval de
bairros ; e as demais manifesta ções artístico-populares (baile oficial da cidade, afoxés,
ranchos, frevos, g randes sociedades e outras) poderão ser contempladas em
planejamento, a ser elaborado anualmente, com a participa ção obri g atória das
entidades representativas das Escolas de Samba e entidades carnavalescas do
Município, cabendo a responsabilidade e execu ção da administra ção do Carnaval
paulistano à Prefeitura, q ue poderá exercê-la através da Anhembi-Turismo e Eventos
da Cidade de São Paulo S.A., de seu sucessor ou substituto, sendo q ue na hipótese de
contrata ç ão, as receitas e despesas relacionadas ao evento serão administradas pela
contratada, e ficando ressalvado q ue os menores com mais de 5 (cinco) anos de idade,
até 12 (doze) anos e q ue participarem dos desfiles de escolas de samba e
assemelhados deverão portar crachás de identifica ção contendo o nome do portador,
endere ço de residência e a g remia ção a q ue pertencem ;
XV - a Semana de Preven ção e Dia g nóstico do Câncer de Boca, q ue consistirá no
desenvolvimento de atividades de informa ç ão pública para o dia g nóstico precoce de
lesões bucais possíveis de evolu ção canceríg ena, bem como atividades de intercâmbio
técnico entre profissionais da rede pública e demais técnicos interessados, ficando
asseg urada a participa ção do setor privado para a realiza ção do evento ;
XVI - no se g undo semestre de cada ano:
a) a Feira de Artes de Pirituba, a realizar-se sob a coordena ção da org aniza ção nãog overnamental Movimento Eco-cultural - Ecotural, na Avenida Elisio Cordeiro de
Si q ueira, no Jardim Santo Elias, CEP 05136-001, no trecho compreendido entre a Rua
Ademar Martins de Freitas e a Rua do Compositor, entre os números 1200 e 1824,
nesta Capital;
b) a Primavera dos Livros, a ser realizada pela LIBRE - Li g a Brasileira de Editores ;
XVII -mês de janeiro:
o Mês do Karaokê ;
XVIII - 10 de janeiro:
a) o Dia do Clube Esportivo da Penha ;
b) o Dia da Revolu ção Antiescravista do Haiti;
XIX -07 de janeiro:
o Dia do Passarinheiro ;
XX - 11 de janeiro:
o Dia da Festa da Comunidade Ne g ra da Casa Verde, devendo o Poder Executivo
envidar esfor ços no sentido de colaborar com a realiza ção do evento ;
XXI -15 de janeiro:
o Dia do Distrito de Anhan g üera e do Bairro do Morro Doce, sendo a or g aniza ção das
festividades de aniversário coordenadas pelo ór g ão competente do Executivo,
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XCVI - 31 de maio:
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XCVII - primeira semana de maio:
a) a Semana da Cruzada Paulistana contra a Verminose;
b) a Semana da Paz no Trânsito, sendo que na referida semana, as bibliotecas e a
escolas municipais realizarão feiras e demonstrativos de fotos, jornais e documentos,
aulas, conferências e exposições didáticas objetivando a difusão de ampla campanha
educativa de trânsito;
XCVIII - primeiro sábado e domingo de maio:
os festejos denominados Carnanorte, a serem realizados na Zona Norte da Cidade,
especificamente na Avenida Parada Pinto, no bairro Vila Nova Cachoeirinha, devendo o
evento carnavalesco de que trata este inciso ser realizado como parte dos festejos do
Dia do Trabalho;
XCIX - primeiro domingo de maio:
a) o Dia das Associações de Moradores e Sociedades Amigos de Bairro;
b) a Prova Pedestre Corrida Rústica de São Mateus, a realizar-se nas seguintes
condições: aos participantes que encerrarem o percurso da prova será conferido o
Diploma de Participação da Corrida Rústica de São Mateus; o planejamento, a
regulamentação e a execução do evento ficarão a cargo do Poder Executivo, através
dos órgãos competentes, juntamente com as entidades da sociedade civil; o evento
poderá ser patrocinado pela iniciativa privada, permitida a veiculação de propaganda
institucional;
C - semana iniciada na segunda-feira e encerrada no domingo, em que recair o dia 06
de maio:
a Semana Malba Tahan, a ser celebrada anualmente por ocasião do aniversário do
autor brasileiro Professor Júlio César de Mello e Souza — Malba Tahan, devendo ser
observada pelas escolas municipais e incluída nas programações culturais do
Município: eventos, pesquisas, oficinas, atividades recreativas e/ou reflexões
relacionados com a Educação Matemática, seus aspectos históricos e culturais;
eventos, pesquisas, oficinas, atividades recreativas e/ou reflexões relacionados com a
narrativa literária, a leitura e a literatura infanto-juvenil; eventos, pesquisas, oficinas,
atividades recreativas e/ou reflexões relacionados com a vida e obra de Malba Tahan;
CI - 13 a 18 de maio:
a Semana Castro Alves, devendo o Executivo promover a divulgação do evento e
estimular, através dos órgãos competentes, a realização de empreendimentos e
programações culturais que se voltem à vida e à obra do poeta Castro Alves, em
conjunto com a iniciativa privada;
CII - segundo domingo de maio:
a) o Dia do Aniversário do Buda Shakyamuni, devendo o Poder Público Municipal
envidar esforços para apoiar os eventos em comemoração desta data, e autorizar o
uso de espaços públicos para o mesmo e atividades correlatas, visando à preservação
da tradição religiosa e dos valores culturais;
b) o Dia das Pessoas Desaparecidas;
CIII - segunda semana de maio:
a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer de Mama, com o objetivo de conscientizar
a mulher sobre diagnósticos preventivos, inclusive a triagem médica, sendo que a
campanha de que trata este inciso será executada nos postos de saúde, com o pessoal
treinado, de acordo com métodos clínicos específicos, ficando assegurada a
participação do setor privado para a realização da campanha ora instituída, o qual
poderá receber incentivo na forma regulamentar;
CIV - terceiro domingo de maio:
a Feira de Artes da Vila Pompéia;
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o Dia do Tanabata Matsuri, sendo que o Poder Público poderá, riog->terrnos-;da-4e*
apoiar eventos ligados à comemoração desta data, inclusive autorizando o uso d
espaços públicos para o mesmo e atividades correlatas, visando à preservação d ía
tradição religiosa e dos valores culturais;
CXLVII - 14 a 20 de julho:
a Semana da Cultura Francesa, a ser dedicada à realização de atividades voltadas às
áreas de livro e literatura, audiovisual, artes cênicas, música, dança, artes plásticas,
moda e gastronomia;
CXLVIII - 15 a 22 de julho:
a Semana do Aeromodelismo, devendo a comemoração ocorrer nas escolas de 1 0 Grau
e nos centros desportivos municipais, através de demonstrações, a ser realizadas em
espaço livre da própria escola ou centro desportivo, feitas as devidas adaptações para
o vôo de aeromodelos, obedecidas as normas de segurança exigidas, vídeos, palestras
e apresentação de trabalhos específicos, sendo que aos trabalhos apresentados serão
oferecidos prêmios, consistentes em kits para a montagem de aeromodelos;
CXLIX - terceiro sábado e domingo de julho:
o Campeonato Brasileiro de Coquetelaria, devendo as festividades alusivas ao
campeonato de que trata este inciso, serem promovidas pela Associação Brasileira de
Barmen, bem como outras entidades ou associações, e poderão contar com o apoio da
Prefeitura Municipal de São Paulo, devendo, ainda, para a realização do evento ser
formado um júri composto por pessoas entendidas na arte da elaboração de coquetéis,
a critério da entidade promotora, a quem caberá escolher os melhores coquetéis entre
os elaborados pelos barmen inscritos e disputantes, sendo, ainda, conferidos prêmios,
criados pelos organizadores do evento, aos primeiro, segundo e terceiro lugares;
CL - último sábado e domingo de julho:
as festividades denominadas Sant'Ana do Novo Milênio, no Distrito de Santana;
CLI - mês de agosto:
a) o evento Liquida São Paulo, a ser realizado semestralmente, nos meses de fevereiro
a março e de julho a agosto, consistindo em promoções com descontos realizadas pelo
comércio paulistano;
b) os Jogos Estudantis de São Paulo, competição poliesportiva a ser realizada pelo
Executivo Municipal, da qual deverão participar estabelecimentos de ensino de 1 0 e 2 0
graus, da rede pública ou particular de ensino, sediados no município;
c) o Mês do Festival Internacional de Artes Cênicas, devendo a Secretaria Municipal de
Cultura, no mês antecedente, fazer ampla difusão deste evento para a comunidade
paulistana;
CLII - 1 0 de agosto:
a) o Dia da Liderança Jovem no Município de São Paulo, cumprindo aos órgãos
municipais prestar toda colaboração que se fizer necessária ao êxito desse evento;
b) o Dia do Rosacruz;
CLIII - 03 de agosto:
o Dia do Skate, no âmbito da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, a
ser comemorado com reuniões, palestras e competições voltadas para incentivar a
prática deste esporte pelos jovens;
CLIV - 05 de agosto:
a) o Dia do Bairro de Vila de Santa Isabel;
b) o Dia do Retirante;
c) o Dia da Vila Nova Cachoeirinha;
d) o Dia do Seicho-no-ie;
e) o Dia Municipal de Prevenção à Sífilis, com o objetivo de conscientizar a população
sobre diagnósticos preventivos e o tratamento;
CLV - 06 de agosto:
a) o Dia do Tintureiro;

2) ( I))

I
Processo n°
Sorsia Maria S. Ferejra
100.996
que enriqueça o turismo cultural e gastronômico da Cidade de SãO - Palild7CoM
nova referência estadual e nacional de comemorações das festividades junin
devendo compreender um grande evento no domingo mais próximo e anterior ao dia
19 de outubro; festas públicas e ações culturais;
CCXXXII - 20 de outubro:
o Dia do Maquinista Ferroviário;
CCXXXIII - 23 de outubro:
o Dia da Hungria, devendo a Embaixada, Consulados e entidades representativas da
comunidade alemã ser convidadas a participar da divulgação e das comemorações da
data;
CCXXXIV - 24 de outubro:
o Dia do Bairro do Tucuruvi;
CCXXXV - 25 de outubro:
o Dia da Bandeira de Vila Mariana;
CCXXXVI - 26 de outubro:
a) o Dia do Pastor Evangélico;
b) o Dia Nacional da Áustria;
CCXXXVII - 27 de outubro:
o Dia da Esposa do Pastor Evangélico;
CCXXXVIII - 28 de outubro:
o Dia da Vila Sônia;
CCXXXIX - 28 de outubro:
o Dia do Obreiro Evangélico;
CCXL - 29 de outubro:
o Dia da Literatura Evangélica, sendo que na data referida neste inciso, serão
promovidos lançamentos e exposições de livros e revistas de natureza evangélica,
assim como realizadas atividades diversas relacionadas com a literatura evangélica;
CCXLI - 30 de outubro:
a) o Dia do Procurador Municipal;
b) o Dia do Bairro Jabaquara;
c) o Dia de Fundação do Bairro do Parque Novo Mundo, devendo a Prefeitura Municipal
de São Paulo envidar esforços no sentido de promover sua comemoração;
d) o Dia do Atleta de Cristo, sendo que nesta data serão realizadas competições
esportivas diversas, com a participação de atletas representantes dos diversos cultos
cristão existentes na Cidade de São Paulo;
e) o Dia do Profissional de Atendimento ao Consumidor, devendo ser programadas na
Prefeitura Municipal de São Paulo, através de Secretarias, autarquias e empresas de
economia mista, atividades visando ao desenvolvimento, o aperfeiçoamento, o
incentivo, a melhoria dos instrumentos de comunicação e prestação de serviços aos
consumidores, devendo ainda, e no Plenário da Câmara Municipal de São Paulo, ser
realizada Sessão Solene, especialmente convocada para esse fim, para a comemoração
da referida data;
f) o Dia do Comerciário, vez que esta data é reconhecida como seu marco histórico,
podendo a sociedade civil, através de entidade representativa da classe, constituir
comissão organizadora do evento e encarregar-se de comunicar ao Poder Público
Municipal, no mês que antecede a sua realização, o rol de providências a serem
adotadas em função de logradouros públicos que, eventualmente, deverão ser
liberados às comemorações;
CCXLII - 31 de outubro:
a) o Dia do Saci, com o objetivo de, através da figura do saci, festejar as figuras
mitológicas da cultura nacional, promovendo e incentivando a leitura e elaboração de
obras comprometidas com os nossos valores e raízes;
b) o Dia da Reforma Protestante;

Processo n° IS/ ,j)
:Scma Maria S. Ferreira
CCXLIII - 1 0 a 07 de outubro:
Reg. 100.996
a Semana Municipal do Aleitamento Materno, que será comemora'elà -, -Wrffilhiefite,
1 0 a 7 de outubro, com o objetivo de: estimular atividades de promoção, proteçã e
i
apoio à amamentação; apoiar e conscientizar as mulheres para que exerçam seu papel
como mães geradoras e alimentadoras de novos seres sociais; sensibilizar todos os
setores da sociedade para que compreendam e apóiem a mulher que amamenta;
CCXLIV - 05 a 12 de outubro:
a Semana Educativa de Nutrição Infantil, a ser realizada pelo Executivo Municipal, com
palestras, cartazes, folhetos educativos, trabalhos escolares e campanhas através dos
órgãos de divulgação;
CCXLV - primeiro domingo de outubro:
o Dia Mundial da Caminhada, devendo ser programados roteiros culturais, turísticos e
ecológicos, com o propósito de conscientização sobre a importância de exercícios
físicos para uma vida mais saudável; o evento central do Dia Mundial da Caminhada
será a realização de caminhadas abertas à população, com percursos alternativos, com
roteiros de extensão e características adequadas para acomodar as diferentes
condições de capacidade física dos participantes, sendo que os referidos roteiros
deverão se pautar por critérios que privilegiem as limitações das pessoas portadoras
de necessidades especiais, dos idosos e das crianças, a existência de obstáculos ou
elementos que possam gerar risco de acidentes e a segurança e bem-estar dos
participantes, e os eventos promovidos serão desenvolvidos sob a inspiração de tema
de interesse esportivo, ambiental, cultural ou turístico, a ser definido pelas
organizações participantes, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data do
evento, devendo o Executivo envidar esforços para contribuir com a organização do
evento;
CCXLVI - primeira semana de outubro:
a) a Semana de Prevenção e Combate às Enchentes;
b) a Semana da Ética Profissional, devendo os Rotary Clubes do Distrito 4430, 4420 e
4461 do Rotary Internacional, situados no Município de São Paulo, ser convidados a
participar da comemoração da data;
CCXLVII - segundo domingo de outubro:
o Dia do Bairro de Vila Formosa;
CCXLVIII - segunda semana de outubro:
a Semana do Atletismo Amador, devendo o Poder Executivo, no desenvolvimento de
atividades durante esta Semana, buscar, na medida do possível, a implementação dos
seguintes objetivos: a promoção de competições de diferentes modalidades de
atletismo e a colaboração de clubes, sociedades e associações, prestigiando os
certames organizados por essas entidades, sendo que das competições e certames
referidos não poderão participar atletas profissionais, salvo na condição de árbitro,
jurado, observador ou técnico;
CCXLIX - segunda quinzena de outubro:
o Festival de Bandas e Fanfarras da Cidade de São Paulo, a ser realizado pelo
Executivo municipal preferencialmente no Pólo Cultural e Esportivo Grande Otelo
(Sambódromo), dele podendo participar bandas e fanfarras sediadas no município de
São Paulo e, excepcionalmente e a critério da organização, as de outras cidades e
estados;
CCL - terceira semana de outubro:
a Semana da Campanha do Livro, sendo que na referida ocasião será desenvolvida
pelo Poder Público campanha para que lhe sejam doados livros de toda natureza e em
qualquer quantidade, sendo que os livros recebidos pelo Poder Público serão
organizados em minibibliotecas multidisciplinares e distribuídas para os órgãos
municipais de educação e cultura ou para entidades privadas de assistência à infância,
à adolescência e aos idosos mais carentes desse tipo de equipamento, ficando
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estabelecidos, ainda, os seguintes critérios: toda entidade que desejar receber livros
doados pelo Poder Público Municipal deverá se cadastrar no órgão estabelecido no
decreto regulamentar nos seis meses anteriores ao início da campanha; somente
poderão receber os livros a que se refere o presente inciso instituições sem fins
lucrativos, de caráter assistencial, beneficente ou de representação de classe e que se
comprometam a não comercializar o material recebido; a escolha das entidades que
receberão livros, assim como a quantidade e a seleção deles caberá exclusivamente ao
Poder Público Municipal; durante a campanha serão divulgados os locais onde os livros
estarão sendo recebidos;
CCLI - último domingo de outubro:
o Passeio Ciclístico Ecológico do Brasil, promovido anualmente pela Sociedade Artística
Melodias Armênias e pelo Clube Armênio;
CCLII - última semana de outubro:
a) a Semana da Fundação de Rotarianos de São Paulo, sendo que os Rotary Clubes dos
Distritos 4610, 4430 e 4420, do Rotary International, situados no município de São
Paulo, a Diretoria, Corpo Docente e Discente do Colégio Rio Branco serão convidados a
participar da comemoração da data;
b) a Semana da Qualidade Total, com a atribuição do Prêmio Municipal de Qualidade, a
ser entregue no último dia da Semana da Qualidade Total aos órgãos do governo
municipal que tenham desempenhado seus serviços com maior eficiência;
CCLIII - 26 de outubro a 1 0 de novembro:
a Semana Evangélica na Cidade de São Paulo, sendo que durante a semana de que
trata este inciso serão promovidos eventos pelo povo evangélico, tais como peças
teatrais, exposições, simpósios e outros acontecimentos semelhantes;
CCLIV - mês de novembro:
a) a Feira de Artes de Vila Mariana;
b) os Jogos da Grande São Paulo, competição esportiva a ser realizada,
obrigatoriamente, pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação, anualmente, no mês de novembro, sendo que dos referidos jogos poderão
participar entidades dos Municípios que integram a chamada Grande São Paulo, bem
como os de outras cidades e outros Estados, sendo que as modalidades esportivas
disputadas nos Jogos da Grande São Paulo, assim como os concursos a eles atinentes,
ficarão a critério da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação e as idades
dos participantes serão de, no mínimo, 14 (catorze) anos, divididas em categorias,
também a critério daquela Secretaria, ficando a mesma autorizada a receber em
espécie prêmios destinados aos Jogos da Grande São Paulo, bem como material
promocional divulgando a competição;
CCLV - lo de novembro:
o Dia do Evangélico, devendo ser comemorado pelos evangélicos com a realização de
reuniões, palestras e eventos próprios;
CCLVI - 03 de novembro:
o Dia do Jardim das Fontes;
CCLVII - 05 de novembro:
o Dia do Trabalhador do Ramo Químico;
CCLVIII - 06 de novembro:
a) o Dia da Amizade entre as Cidades de São Paulo e Havana, declaradas CidadesIrmãs, sendo que na semana da referida data poderão ser promovidas atividades afins
pelos órgãos públicos do município envolvidos no intercâmbio estabelecido pela Lei no
12.514, de 6 de novembro de 1997, a qual define como áreas de relacionamento entre
as duas cidades aquelas voltadas aos aspectos sociais, culturais e econômicos, bem
como aquelas relativas à organização, administração e gestão urbanas, e para
participar das atividades definidas neste inciso, serão convidados empresários,

b) o Dia do Repórter Esportivo, a ser comemorado com uma reunião dos profissi
da área de reportagem esportiva;
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c) o Dia do Profissional da Culinária;
CCXC - 10 de dezembro:
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o Dia do Bairro do Campo Belo, a ser comemorado anualmente;
CCXCII - 13 de dezembro:
a) o Dia do Forró, que terá por objetivo promover um dos ritmos mais importantes da
música popular brasileira; divulgar o trabalho e lembrança dos grandes cantores,
compositores e instrumentistas do gênero e criar eventos que enriqueçam o calendário
cultural e musical da Cidade de São Paulo;
b) o Dia da Padroeira do Jardim Primavera - Santa Luzia;
CCXCIII - 15 de dezembro:
o Dia do Círculo Esportivo Israelita Brasileiro Macabi;
CCXCIV - 16 de dezembro:
o Dia do Jardim Ângela;
CCXCV - 26 de dezembro:
o Dia do Bairro da Bela Vista;
CCXCVI - primeira semana de dezembro:
a) a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de São
Paulo - "Cultura é Cidadania", devendo o Poder Público envidar esforços para que, no
período do evento, a população tenha acesso gratuito aos museus e sítios de interesse
histórico e cultural controlados pelo Município;
b) a Semana Jovem, devendo o Poder Executivo envidar esforços no sentido de
colaborar com a realização de eventos, incentivando a participação da sociedade civil,
englobando atividades relacionadas a apresentações de música e dança, festas,
debates, palestras e atividades esportivas e culturais que contemplem e valorizem a
diversidade comportamental dos jovens, bem como a elaboração e divulgação de
cronograma contemplando as atividades relacionadas;
CCXCVII - 04 a 10 de dezembro:
a Semana Educativa de Combate à Violência, a ser efetivada com palestras, cartazes e
folhetos educativos, e a realização de trabalhos escolares e campanhas através dos
órgãos de divulgação;
CCXCVIII - primeiro sábado, compreendido entre 3 e 10 de dezembro:
o Dia do Lazer para o Deficiente Físico, a ser comemorado dentro da Semana da
Pessoa Portadora de Deficiência;
CCXCIX - segundo sábado de dezembro:
a) o Dia do Bairro da Liberdade, elevado a Distrito por força do Decreto Estadual no
975, de 20 de dezembro de 1905;
b) o Dia da Bocha, devendo ser promovidas festividades esportivas, palestras,
seminários e exposições sobre a bocha;
CCC - segundo domingo de dezembro:
o Dia do Ecumenismo Religioso, podendo todas as entidades religiosas sediadas no
Município participar da comemoração, através de palestras, cultos, exposições, a fim
de incentivar a harmonia religiosa;
CCCI - terceiro sábado de dezembro:
os festejos denominados Carnalândia, inseridos oficialmente nos eventos
comemorativos do aniversário de fundação do Bairro de Brasilândia, na Zona Norte da
Cidade;
CCCII - final de cada ano letivo escolar:
o Festival Cultural Paulo Freire de Literatura, Leitura e Produção de Textos da Cidade
de São Paulo, a ser realizado conjuntamente pelas Secretarias Municipais de Educação
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e Cultura, devendo o referido festival receber trabalhos versando sobre os gênero
literários de poesia, conto e crônica e dele podendo participar cada uma das unidades
da rede municipal de ensino, dos níveis fundamental, médio e de suplência; caberá,
ainda, a cada unidade escolar efetuar a seleção dos trabalhos que deverão participar
do Festival, a partir das tarefas realizadas durante o ano letivo e que versem sobre os
gêneros literários definidos neste inciso, escolhendo os melhores trabalhos nos três
gêneros para participar do Festival, competindo à Comissão Intersecretarial,
constituída pelo Executivo, com representantes das Secretarias envolvidas, a
viabilização do evento, devendo esta planejar, coordenar e supervisionar as atividades
referentes ao Festival; fixar o calendário; estabelecer contatos com a iniciativa privada
visando à realização de parcerias para a realização do evento, nos termos da legislação
vigente; promover a divulgação do Festival; estipular os prêmios a serem concedidos
aos melhores trabalhos; expedir as instruções ou normas complementares que se
fizerem necessárias e no final do Festival serão escolhidos os 5 (cinco) melhores
trabalhos apresentados por gênero literário, ou seja, poesia, conto e crônica que serão
divulgados na rede municipal de ensino, bem como nas bibliotecas municipais.
Art. 8° Constitui evento do Município de São Paulo, devendo ser inserido no Calendário
de Eventos da Cidade de São Paulo, a Mostra Internacional de Poesia Visual e
Experimental, a ser realizada, trienalmente, em data a ser fixada pela entidade
promotora, que deverá comunicar ao Poder Público Municipal, no ano que antecede a
realização da Mostra, a data pretendida à sua realização, para que sejam liberadas as
instalações necessárias.
CAPÍTULO III
DOS FERIADOS
Art. 9° Fica instituído o feriado municipal do Dia da Consciência Negra, a ser
comemorado todos os dias 20 de novembro.
Art. 10. São considerados feriados no Município da Capital, para efeito do que
determina o art. 2° da Lei Federal n° 9.093, de 12 de setembro de 1995, os dias 25 de
janeiro, 02 de novembro, 20 de novembro, sexta-feira da Semana Santa e Corpus
Christi.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de
60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, restando revogadas por
consolidação as seguintes leis:
Lei no 14.236, de 07 de novembro de 2006;
Lei no 14.234, de 07 de novembro de 2006;
Lei n° 14.227, de 04 de outubro de 2006;
Lei no 14.213, de 15 de setembro de 2006;
Lei no 14.208, de 15 de setembro de 2006;
Lei no 14.206, de 15 de setembro de 2006;
Lei n° 14.200, de 11 de setembro de 2006;
Lei n° 14.197, de 01 de setembro de 2006;
Lei n° 14.178, de 28 de junho de 2006;
Lei n° 14.158, de 12 de maio de 2006;
Lei n° 14.157, de 12 de maio de 2006;
Lei no 14.154, de 10 de maio de 2006;
Lei n° 14.153, de 05 de maio de 2006;
Lei n° 14.135, de 13 de março de 2006;
Lei n° 14.124, de 28 de dezembro de 2005;
Lei n° 14.121, de 26 de dezembro de 2005;
Lei n° 14.120, de 26 de dezembro de 2005;

Câmara Municipal de São Paulo
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Base de dados :

Iegis

Pesquisa :

1

14617

Total de referências :

Processo no Lt 10/
Sonha Maria S. Fer
. 100.996

1/1
Título: LEI No 14.617 07/12/2007 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: Altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de instituir data para a
realização da Semana da Feira de Livros Religiosos e Filosóficos constante do inciso II, do art.
7 0 , e dá outras providências.
Projeto: Projeto de Lei No 278/2007 (ver documento)
Autor(es): Aurélio Miguel
Notas: - A ser realizada, anualmente, na semana em que recair o dia 18 de abril.
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Processo n° f c
LEI No 14.617 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007
(PROJETO DE LEI No 278/07)
(VEREADOR AURÉLIO MIGUEL - PR)

?)

Soa
SornaMaria S. Fe re
100 996
R

Altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de instituir data pára
a realização da Semana da Feira de Livros Religiosos e Filosóficos constante do inciso
II, do art. 7o, e dá outras providências.
Antonio Carlos Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que
a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7o do artigo 42 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1 0 Acresce alínea ao inciso LXXVII do art. 7 0 da Lei no 14.485, de 19 de julho de

2007, com a seguinte redação:
"LXXVII semana em que recair o dia 18 de abril:
-

- Semana da Feira de Livros Religiosos e Filosóficos, promovida pelas entidades,
livrarias e editoras religiosas com sede ou filial no Município de São Paulo, as quais
poderão realizar, durante a semana, feiras regionalizadas no âmbito de cada uma das
subprefeituras."
Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente o inciso II, do art. 7o, da Lei no 14.485, de 19 de julho de
2007.
Câmara Municipal de São Paulo, 10 de dezembro de 2007.
O Presidente, Antonio Carlos Rodrigues.
Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, em 10
de dezembro de 2007.
O Secretário Geral Parlamentar, Breno Gandelnnan.

Câmara Municipal de São Paulo
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Base de dados : iegis
Pesquisa :

1

14936

Total de referências : 1

Processo n° ti

,, , iI

-do - :

/01 I LI''

Soma Maria S. F rreira
V.
eq.—
10(1.996

1/1
Titulo: LEI No 14.936 19/06/2009

(ver documento)

Sem revogação expressa
Ementa: Altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da
Cidade de São Paulo o concurso "Prêmio Pequeno Escritor", a ser realizado pela entidade
denominada Conselho Comunitário de São Paulo, no mês de setembro, e dá outras
providências.
Projeto: Projeto de Lei No 514/2008 (ver documento)
Autor(es): Toninho Paiva
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Folha rã°
LEI No 14.936 DE 19 DE JUNHO DE 2009

{ Processo n° 11/./ ())
/ San ia Maria S. Ferreira ,

(PROJETO DE LEI No 514/08)
Reg. 100.996
(VEREADOR TONINHO PAIVA - PR)
Altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Even os
da Cidade de São Paulo o concurso "Prêmio Pequeno Escritor", a ser realizado pela
entidade denominada Conselho Comunitário de São Paulo, anualmente, no mês de
setembro, e dá outras providências.
Antonio Carlos Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que
a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7 0 do artigo 42 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1 0 Fica acrescida alínea ao inciso CLXXXII do art. 7 0 da Lei no 14.485, de 19 de
julho de 2007, incluindo no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo o concurso
"Prêmio Pequeno Escritor", a ser realizado pela entidade denominada Conselho
Comunitário de São Paulo, anualmente, no mês de setembro.
Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal de São Paulo, 22 de junho de 2009.
O Presidente, Antonio Carlos Rodrigues
Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, em 22
de junho de 2009.
O Secretário Geral Parlamentar, Breno Gandelman

Câmara Municipal de São Paulo
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Base de dados : iegis
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Pesquisa : 14999

n ao .

Processo n°
1Soni6 Marta S.

Total de referências :

r-Zen.
1/1
Titulo: LEI No 14.999 20/10/2009
Sem revogação expressa

(ver documento)

Ementa: Altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana Municipal de Incentivo
e Orientação ao Estudo e à Leitura, a ser realizada, anualmente, na segunda semana de abril,
e dá outras providências.
Projeto: Projeto de Lei No 535/2008 (ver documento)
Autor(es): Eliseu Gabriel
Legislação explicativa: Lei no 14.485/2007 - Consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas,
eventos e feriados do Município de São Paulo. (ver documento)
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!Processo n°L1
LEI No 14.999 DE 20 DE OUTUBRO DE 2009
'xSonia Maria S. F
(PROJETO DE LEI N 0 535/08)
(VEREADOR ELISEU GABRIEL - PSB) 100.996
Altera a Lei n 0 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana Mun) ipal de
Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura, a ser realizada, anualmente, na segunda
semana de abril e dá outras providências.
Antonio Carlos Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que
a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7° do artigo 42 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1° Acresce alínea ao inciso LXXVI, do art. 7°, Capítulo II, da Lei no 14.485, de 19
de julho de 2007, incluindo a Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e
à Leitura, a ser realizada, anualmente, na segunda semana de abril.
Art. 2° A Prefeitura Municipal de São Paulo, para atingir os objetivos desta propositura,
através de seus órgãos competentes, poderá publicar textos de orientação e incentivo
ao estudo e à leitura, assim como realizar as mais variadas atividades de motivação,
tais como: palestras, simpósios, shows, concursos, gincanas, atividades lúdicas e
outras correlatas. Poderá, ainda, suscitar a celebração de convênios com entidades
governamentais e não-governamentais, estabelecer parcerias com instituições públicas
e privadas de ensino 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.
Art. 3° As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de São Paulo, 20 de outubro de 2009.
O Presidente, Antonio Carlos Rodrigues
Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, em 20
de outubro de 2009.
O Secretário Geral Parlamentar, Breno Gandelman

Câmara Municipal de São Paulo
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Câmara Municipal de São Paulo
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Base de dados :
Pesquisa :

' Foiha n°

1

Iegis
15214

Total de referências :

Processo n° 11 1 0
Sorna Maria S. F

(I )

r

1 0.£396..
.

1/1
Título: LEI No 15.214 23/06/2010 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: Altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de incluir no Calendário
Oficial de Eventos o Concurso Literário Prêmio Cleber Onias Guimarães para as modalidades
Conto, Crônica e Poesia Livre, e dá outras providências.
Projeto: Projeto de Lei No 513/2008 (ver documento)
Autor(es): Toninho Paiva
Notas: - A ser realizado, anualmente, no mês de junho.
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PUBLICADO DOC 30/06/2010, p. 220 c. 2
Foirsa
Processo n° 4 t"?'/
LEI No 15.214 DE 23 DE JUNHO DE 2010
Sonia Maria S. F r "ra
(PROJETO DE LEI N°513/08)
!Reg. 1005396
(VEREADOR TONINHO PAIVA PR)
Altera a Lei n 0 14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de ind ir no
Calendário Oficial de Eventos o Concurso Literário Prêmio Cleber Onias Gui ares
para as modalidades Conto, Crônica e Poesia Livre, e dá outras providências.
Antonio Carlos Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber
que a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7 0 do artigo 42 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1 0 Fica acrescida a alínea "c", ao inciso CVI, do art. 7 0 , à Lei n° 14.485, de 19
de julho de 2007, com a seguinte redação:
"Art. 7 0 Constituem datas comemorativas e eventos anuais do Município de São
Paulo, devendo ser inseridos no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo de
que trata o Capítulo I desta lei:
-

-

CVI - mês de junho:
c) o Concurso Literário Prêmio Cleber Onias Guimarães para as modalidades Conto,
Crônica e Poesia Livre, a ser realizado, anualmente, pelo Conselho Comunitário de
São Paulo."
Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 'as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de São Paulo, 24 de junho de 2010.
O Presidente, Antonio Carlos Rodrigues
Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, em
24 de junho de 2010.
O Secretário Geral Parlamentar, Breno Gandelman

Câmara Municipal de São Paulo
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Câmara Municipal de São Paulo

Base de dados :
Pesquisa :

reinz
Iegis
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Processo n°
Sonia Maria S.

15421

Total de referências :

IF:01.420.996

'I)

ferresto

1/1
Título: LEI No 15.421 23/08/2011 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa; Altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana Municipal de
Conservação do Livro e do Material Didáticos, a ser comemorada anualmente na semana em
que ocorrer o dia 27 de fevereiro, e dá outras providências.
Projeto: Projeto de Lei No 487/2010 (ver documento)
Autor(es): Noemi Nonato
Notas: - A ser comemorada, anualmente, na semana do dia 27 de fevereiro.

[ Back

http://cm332adm/scripts/wxis.exe/iah/

3/10/2012

PUBLICADO DOC 13/09/2011, p. 92 c. 1-2
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Processo n° q
Sonia Maria S. erreira

LEI No 15421 DE 23 DE AGOSTO DE 2011
(PROJETO DE LEI No 487/10)
(VEREADORA NOEMI NONATO - PSB)
Altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana Municipal de
Conservação do Livro e do Material Didáticos, a ser comemorada anualmente na
semana em que ocorrer o dia 27 de fevereiro, e dá outras providências.
José Police Neto, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a
Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7 0 do artigo 42 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1 0 Fica inserido inciso ao art. 7 0 da Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, com
a seguinte redação:
"- semana do dia 27 de fevereiro: a Semana Municipal de Conservação do Livro e
do Material Didáticos, semana em que ocorre a comemoração do Dia Nacional do
Livro Didático." (NR)
Art. 2 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Câmara Municipal de São Paulo, 25 de agosto de 2011.
O Presidente, José Police Neto
Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, em
25 de agosto de 2011.
A Secretária Geral Parlamentar, Adela Duarte Alvarez

¡Folha n°
Processo n° ti igf (Gi-d
. Soma Maria S. Fe reira
1 nfl
PROJETO DE LEI 01-0597/2009 do Vereador Netinho de Paula - (PC do B)
"Altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana Munic al de
Incentivo ao Livro e à Leitura, a ser realizada anualmente na terceira semana do mês
de abril, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRET A:
Art. 1 0 Fica acrescido um inciso ao art. 7 0 da Lei no 14.485, de 19 de julho de
2007, com a seguinte redação:
"Terceira semana de abril: a Semana Municipal de Incentivo ao Livro e à Leitura,
durante a qual realizar-se-ão feiras. jornadas de literatura, homenagens a escritores
brasileiros e ações de fomento à leitura nos bairros, através de ações como:
atualização do acervo de bibliotecas; estímulo à leitura, como instrumento de
conhecimento, de prazer, de difusão de valores e de formação da cidadania;
democratização do acesso ao livro, principalmente nas regiões mais carentes;
incentivo à produção literária e editorial; fomento à formação continuada de
mediadores da leitura; promoção da circulação de livros de autores locais; fomento à
produção; edição, difusão e comercialização do livro; estímulo à realização de
concursos que promovam o reconhecimento de escritores, especialmente entre o
público jovem e infantil; desenvolvimento de programas de acesso à leitura para os
portadores de deficiência visual; divulgação de programas e projetos que visem o
incentivo à leitura; e estímulo à participação da iniciativa privada no desenvolvimento
de programas de incentivo à leitura. (NR)"
Art. 2 0 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, Às Comissões competentes."
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[Folha n°

PUBLICADO DOC 06/05/2010, PÁG 84
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PROJETO DE LEI 01-0168/2010 do Vereador Donato (PT)
"Estabelece a Política Municipal do Livro e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1° - Esta lei institui a Política Municipal do Livro, que tem como principal
objetivo aumentar o nível educacional e cultural dos munícipes através da difusão
da leitura, da formação de uma sociedade leitora e do incentivo à produção
literária.
Art. 2° - Para tornar efetiva a Política Municipal de Livro, o Município de São Paulo
adotará todas as medidas objetivando:
I - Promoção do hábito da leitura;
II - Apoiar iniciativas do terceiro setor destinadas à promoção da leitura e à
proteção dos acervos municipais existentes, podendo, para tanto, firmar convênios
e demais ajustes;
III - Dinamizar a democratização do livro e seu uso mais amplo como meio
principal na difusão da cultura e transmissão do conhecimento, fomento da
pesquisa social e científica, conservação do patrimônio cultural e melhoramento da
qualidade de vida;
IV - Estimular a produção de novos autores;
V - Reformar as bibliotecas existentes e criar novas, em especial nas regiões do
município com menor índice de desenvolvimento humano;
VI - Combater a pirataria de livros;
Art. 3° - Toda unidade escolar, de ensino fundamental e médio, é obrigada a
manter uma biblioteca cuja utilização será franqueada à comunidade, inclusive aos
finais de semana;
Art. 4° - As Secretarias Municipais de Cultura e da Educação estão autorizadas a
receber doações de livros para incremento dos acervos municipais, sendo vedada a
adoção de qualquer tipo de procedimento buroc:rático que dificulte aos doadores
das obras.
Art. 5°- O Município deverá apoiar a formação de novos escritores através da
edição e divulgação de novas obras literárias.
Parágrafo único: Para cumprir o quanto previsto no "caput" deste artigo, o Poder
Executivo poderá instituir programa municipal destinado a subsidiar a edição e
divulgação de novas obras literárias.
Art. 6° - O Poder Legislativo, através de ato de sua Mesa Diretora, deverá tomar
medidas visando atualizar o acervo da biblioteca instalada em sua sede, colocandoa a disposição da população também aos fins de semana.
Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias após sua publicação.
Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Art. 9° - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Sala das Sessões, Às Comissões competentes."
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PROJETO DE LEI 01-00014/2011 dos Vereadores Mara .GSRanebnIrilill°121 aD BFe reira
Marta Costa (DEM) e Floriano Pesaro (PSDB)
"Estabelece que a aquisição de livros para o abastecimento das bibliotecas públicas
municipais deverá observar o montante de 4% de livros em formatos acessíveis,
para benefício de pessoas com deficiência visual.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1. 0 - A aquisição de livros por parte do Poder Executivo para o abastecimento
das bibliotecas públicas municipais deverá observar, obrigatoriamente, o montante
de 4% de livros em formatos acessíveis, para benefício de pessoas com deficiência
visual.
Art. 2° - Para os fins desta Lei entende-se como livro em formato acessível
qualquer obra disponibilizada em Braille, livros gravados no formato áudio-livro, e
outros meios que permitam à pessoa, com total autonomia, a fruição da obra.
Art. 3° - O percentual de 4% previsto no artigo 1° desta Lei deverá abranger o
maior número de obras e autores possíveis, dos mais variados gêneros literários,
de modo a permitir a construção sistemática de um amplo catálogo de obras
acessíveis disponíveis nas bibliotecas públicas municipais.
Parágrafo Único: O disposto no caput deste artigo deverá respeitar sempre pelo
menos a seguinte proporção:
I — Mínimo de 20% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, a partir
da data de publicação desta Lei;
II — Mínimo de 40% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, no
prazo de 12 (doze) meses contados a partir da publicação desta Lei;
III — Mínimo de 60% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, no
prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da publicação desta Lei.
IV — Mínimo de 80% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, no
prazo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da publicação desta Lei.
V — 100% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, no prazo de 48
(quarenta e oito) meses contados a partir da publicação desta Lei;
Art. 4° - No âmbito de aplicação desta Lei, o Poder Executivo poderá criar
programas culturais voltados ao estímulo da leitura por parte das pessoas com
deficiência visual.
Art. 5• 0 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Às Comissões
competentes."

Requerimento RDS 13-298/2012 da Vereadora Marta Costa, apresentado em
07/03/2012 e Requerimento RDS 13-1088/2012 do Vereador Floriano Pesaro,
apresentado em 27/06/2012, alteram os autores deste projeto.

Publicação original no DOC de 06/04/2011, p. 89:
PROJETO DE LEI 01-00014/2011 da Vereadora Mara Gabrilli (PSDB)
"Estabelece que a aquisição de livros para o abastecimento das bibliotecas públicas
municipais deverá observar o montante de 4% de livros em formatos acessíveis,
para benefício de pessoas com deficiência visual.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1. 0 - A aquisição de livros por parte do Poder Executivo para o abastecimento
das bibliotecas públicas municipais deverá observar, obrigatoriamente, o montante
de 4% de livros em formatos acessíveis, para benefício de pessoas com deficiência
visual.
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Art. 2° - Para os fins desta Lei entende-se como livro em for riçãtO
ac—ei
qualquer obra disponibilizada em Braille, livros gravados no formato áudio-livro, e
outros meios que permitam à pessoa, com total autonomia, a fruição da obra.
Art. 3° - O percentual de 4% previsto no artigo 1° desta Lei deverá abranger o
maior número de obras e autores possíveis, dos mais variados gêneros literários,
de modo a permitir a construção sistemática de um amplo catálogo de obras
acessíveis disponíveis nas bibliotecas públicas municipais.
Parágrafo Único: O disposto no caput deste artigo deverá respeitar sempre pelo
menos a seguinte proporção:
I — Mínimo de 20% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, a partir
da data de publicação desta Lei;
II — Mínimo de 40% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, no
prazo de 12 (doze) meses contados a partir da publicação desta Lei;
III — Mínimo de 60% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, no
prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da publicação desta Lei.
IV — Mínimo de 80% dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, no
prazo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da publicação desta Lei.
V — 100°/0 dos títulos adquiridos também em formatos acessíveis, no prazo de 48
(quarenta e oito) meses contados a partir da publicação desta Lei;
Art. 4° - No âmbito de aplicação desta Lei, o Poder Executivo poderá criar
programas culturais voltados ao estímulo da leitura por parte das pessoas com
deficiência visual.
Art. 5.° - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Às Comissões
competentes."

PUBLICADO DOC 26/05/2011, PÁG 118

1

Processo n° il febi 0)
Sonia Maria S. Fer eira

PROJETO DE LEI 01-00237/2011 do Vereador Atílio Frar?elioreP rifEb.
"Dispõe sobre o estímulo ao desenvolvimento cultural dos alunos da rede pú4tica
municipal de ensino, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1 0 O Poder Público, no âmbito da política municipal social voltada à cultura e
educação, buscando uma abordagem não apenas limitada à sala de aula, mas
também orientada no sentido da vivência de temas culturais, sempre que possível
tratará de:
I - estimular a visitação cultural dos alunos da rede pública municipal de ensino aos
museus, pinacotecas, bibliotecas, teatros, parques municipais e academias ,de
letras e de artes, sem prejuízo da visitação a outros locais de promoção à cultura e
aprendizagem;
II - disponibilizar a realização de palestras educativas voltadas ao desenvolvimento
cultural dos alunos da rede pública municipal de ensino, com a abordagem de
temas históricos e de temas da atualidade;
III - estimular a pesquisa sobre temas históricos e atuais pelos alunos da rede
pública municipal de ensino, promovendo e incentivando a realização de debates
educativos e culturais entre eles, desenvolvendo a sua capacidade de
aprendizagem.
Art. 2 0 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias
contados a partir da sua publicação.
Art. 3 0 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, Às Comissões competentes."

PUBLICADO DOC 13/06/2012, PÁG 323

I

Processo n° ti i /
Sonha Maria S. F
1 400-.P96
PROJETO DE LEI 01-00246/2012 do Vereador Jamil Muriti-Wel:101W_
"Institui o Programa Permanente de Incentivo à Leitura"
A Câmara Municipal de São Paulo DECRET A:
Art. 1 0 Fica instituído o Programa Permanente de Incentivo à Leitura a ser
desenvolvido em parceria com a sociedade civil e iniciativa privada, no âmbito do
município de São Paulo.
Art. 2 0 O incentivo de que trata o artigo primeiro desta lei terá os seguintes
objetivos:
I - estimular o hábito da leitura
II - aproximar os autores e editoras do publico leitor
III - facilitar o acesso às obras literárias
IV - estimular o surgimento de novos autores
V - contribuir para a preservação da língua e cultura nacional
VI - contribuir para a formação crítica e cultural da população paulistana
Art. 3 0 As ações do Programa Permanente de Incentivo à Leitura incluirão:
I - estímulo à realização de visitas dos autores junto à rede de ensino municipal e
bibliotecas municipais;
II - estímulo à realização de feiras literárias na rede de ensino municipal com
participação das editoras e disponibilização de livros à preços módicos;
III - estímulo à realização de palestras e debates com escritores e poetas nas
bibliotecas municipais;
IV - elaboração de cursos e oficinas de criação literária nas bibliotecas municipais;
V - realização de festivais, concursos, exposição de textos e poesias na rede
municipal de ensino e bibliotecas municipais;
VI - edição e distribuição gratuita na rede municipal de ensino, bibliotecas
municipais e veículos coletivos de livretos de poesia e contos de autores que estão
em domínio público;
Parágrafo único O Executivo poderá divulgar novos autores em seu sítio ou outras
publicações oficiais.
,
Art. 4 0 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias a
partir de sua publicação.
Art. 5 0 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 6 0 ,Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
'
Sala das Sessões, Às Comissões competentes."
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Gabriel
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Técnico A rninistrativo
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Fca n'
F'N:)cesso n°131
Cabris! S. M. Ribeirorir
RF. 11.317- SGP-12)
CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
16- PAR
16- 01859/2012

p10418-12

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
PARECER N°
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 0418/12.

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Aurélio Nomura, que dispõe sobre
a instituição da "Feira do Livro do lpiranga".
Segundo a propositura, esse evento será comemorado anualmente no último sábado de
setembro, sendo necessário, para tanto, acrescentar inciso ao artigo 7° da Lei n° 14.485 de
19 de julho de 2007.
A matéria não encontra óbices legais, estando amparada no art. 13, inciso 1, e art. 37, caput,
ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
O artigo 30 da Carta Magna permite que o Município proponha leis sempre que a questão
social envolva algum interesse local, como é o caso em comento.
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em
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Liderança do PSDB
DEFERIDO
?

(2J

REQUERIMENTO

13- RDS
13- 00135/2013

/2013

PRESLOENTE
•

REQUEIRO, nos termos do art. 275, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
São Paulo, o desarquivamento dos seguintes Projetos de autoria do Vereador Aurélio
Nomura:

PL 632/1993

PL 176/1994

PL 177/1994

PL 304/1994

PL 504/1994

PR 7/1994

PL 242/1995

PL 449/1995

PL 648/1995

PL 706/1995

PL 707/1995

PL 858/1995

PL 924/1995

PL 1202/1995

PLO 1/1995

PR 31/1995

PL 04/1996

PL 270/1996

PL 271/1996

PL 449/1997

PL 502/1997

PL 783/1997

PL 924/1997

PL 996/1997

PL 1003/1997

PR 44/1997

PR 14/1998

PL 163/1999

PL 297/1999

PL 366/1999

PDL 11/2000

PL 23/2000

PL 113/2000

PL 201/2000

PL 220/2000

PDL 107/2005

PL 408/2005

PL 409/2005

PL 417/2005

PL 423/2005

PL 498/2005

PL 510/2005

PL 664/2005

PL 665/2005

PR 22/2005

PL 127/2006

PL 176/2006

PL 250/2006

PL 333/2006

PL 410/2006

PL 456/2006

PL 470/2006

PL 577/2006

PL08/2006

PL 29/2007

PL 283/2007

PL 373/2007

PL 551/2007

PL 732/2007

PL 755/2007

PLO 4/2007

PR 14/2007

PL 21/2008

PL 27/2008

PL 149/2008

PL 342/2008

PL 454/2008

PL 475/2008

PL 476/2008

PL 92/2011

PL 150/2011

PL 156/2011

PL 236/2011

PL 243/2011

PL 246/2011

PL 249/2011

PL 333/2011

PL 342/2011

PL 348/2011

PL 395/2011

PL 400/2011

PL 466/2011

PL 467/2011

PL 536/2011

PL 552/2011

PL 558/2011

PL 576/2011

PL 618/2011

PL 620/2011

PL 20/2011

PL 08/2012

PL 51/2012

PL 83/2012

PL 89/2012

PL 90/2012

Palácio Anchieta - Viaduto Jacarei, n° 100 — sala 116 (1° andar) — Bela Vista — São Paulo (SP) — CEP 01319-900.
TEL: (11) 3396-4583/4064
E-mail: liderancapsdbacamara.sp.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Liderança do PSDB
PL 104/2012

PL 114/2012

P/ L1,

\-'042

PL 136/2012

PL 164/2012

PL 165/2012

PL 226/2012

PL 22'7/201\2

PL 241/2012

PL 266/2012

PL 318/2012

PL 355/2012

PL 359/2012

PL 363/2012

PL 366/2012

PL 389/2012

PL 418/2012

PL 421/2012

PL 422/2012

PL 462/2012

PL 523/2012

PLO 1/2012

PR 06/2012

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2013.

FLORIANO PESARO
Líder da Bancada do PSDB

Palácio Anchieta - Viaduto Jacarei, n° 100— sala 116 (1° andar) — Bela Vista — São Paulo (SP) — CEP 01319-900.
TEL: (11) 3396-4583/4064
E-mail: liderancapsdb@camara.sp.gov.br
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E ■ i ,t,ste

Silvário

RF 11.;:r23'

À SGP.33
Sra. Supervisora,
Encaminho o presente requerimento para o desarquivamento da propositura
indicada no RDS 13-0135/2013.
13/03/2013

SOLANGE IN'ON4-DOS SANTOS
Supervisora da Equipe de Controle do Processo Legislativo
SGP.22

À SGP.-22
Sra. Supervisora,
Conforme solicitado pelo RDS n° 13-0135/2013, segue o presente expediente
para volta à tramitação.
/O

ADR
Superviso
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CAMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
16 - PAR
16- 00778/2013

DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
PARECER N°
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 418/2012.

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Aurélio Nomura, altera a Lei n° 14.485,
de 19 de julho de 2007, que consolidou a legislação municipal referente a datas comemorativas,
eventos e feriados do município de São Paulo, para incluir a feira do livro do 'piranga, a ser
comemorada anualmente no último sábado de setembro, e dá outras providências.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de legalidade.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte no âmbito de sua competência, entende que a
propositura é meritória e deve prosperar eis que promove o incentivo à leitura;contribuindo para
o aumento do hábito de ler, tão reduzido em nosso país. Concomitantemente, o Projeto também
estimula a participação de novos talentos na escrita, divulgando os livros daqueles que sempre
tiveram a vontade de ver seus trabalhos reconhecidos. Cabe salientar que as feiras do livro
propiciam uma aproximação do leitor e do escritor.
Segundo o autor, a referida feira do livro tem espaço de oficinas para crianças, com atividades
de redação, pintura e desenho e exposição de livros sobre a história de São Paulo. Portanto, a
Propositura em questão vem reconhecer o esforço da comunidade do 'piranga e região para a
produção cultural da cidade.
Diante do exposto, posicionamo-nos favoravelmente ao Projet de Le
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em
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Conteriao:
MÁRIO SERGIO HOtiu,
RF 101.081
Secretário
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Secretário
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CAIARA MUNICIPAL DE
16 - PAR
16- 00806/2013

C

PARECEI. ..
PROJETO DE LEI N 2 418/2012

AO PAULO
;SÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Aurélio Nomura, visa
alterar a Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007, que consolidou a legislação municipal
referente a datas comemorativas, eventos e feriados do Município de São Paulo, para
incluir a Feira do Livro do Ipiranga, a ser comemorada anualmente no último sábado de
setembro.
Conforme a justificativa, a Feira do Livro do Ipiranga propaga cultura,
conhecimento e resgata a importância da leitura. O evento faz parte do calendário dos
festejos de comemoração do bairro, sendo expositores os próprios autores
ipiranguistas e novos talentos.
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua
execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Favorável, portanto, é o parecer. L 9 11
,(
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em /
3

Ver. Roberto Tripoli
Presidente

Ver. Adilson Amadeu

-141tW a?, 092in
Ve ra. Marta Costa

Ver. Ricardo Nunes

Ver. A r

Nomura

Ver. Milton Leite

Ver

tran
7- RELCOM
17- 00809/2013
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Kathya Rag;na M. de Souza
RF: 100.889

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA
São Paulo, 29 de maio de 2013.

Ofício 5GP-23 no 1395/2013

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência texto da lei aprovada pela Câmara
em 29 de maio do corrente, de acordo com o inciso I do Art. 84 do Regimento
Interno, relativa ao PL no 418/12, de autoria do Vereador Aurélio Nomura,
que altera a Lei no 14.485, de 19 de julho de 2007, que consolidou a
legislação municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados do
Município de São Paulo, para incluir a Feira do Livro do Ipiranga, a ser
comemorada anualmente no último sábado de setembro, e dá outras
providências.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e
respeito.

•

E A ■ E•ICO
Pre
nte

A Sua Excelência o Senhor
Fernando Haddad
Prefeito do Município de São Paulo.
.1C55/krms
Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br
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Kathya ReginiPiTC Souza
RF: 100.P9

alylitRA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
LEI DECRETADA NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 84
DO REGIMENTO INTERNO
Cópia extraída de fls. 01 do processo
(PROJETO DE LEI No 418/12)
(VEREADOR AURÉLIO NOMURA - PSDB)
Altera a Lei no 14.485, de 19 de
julho de 2007, que consolidou a
legislação municipal referente a
datas comemorativas, eventos e
feriados do Município de São Paulo,
para incluir a Feira do Livro do
Ipiranga, a ser comemorada
anualmente no último sábado de
setembro, e dá outras
providências.

o

Faço saber que a Câmara, nos termos do inciso I, do art. 84 do
Regimento Interno, decretou a seguinte lei:
Art. 1° Fica inserido inciso ao art. 7 0 da Lei no 14.485, de 19 de
julho de 2007, com a seguinte redação:
"último sábado de setembro: a Feira do Livro do Ipiranga." (NR)
Art. 2 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São Paulo, 29 de maio de 2013.
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São Paulo, 04 de junho de 2013.

Recebi ofício SGP-23 no 1395, de 29/05/13,
encaminhando ao Executivo texto da lei decretada pela Câmara, relativa ao
Projeto de Lei no 418/12, de autoria do Vereador Aurélio Nomura
(inciso I do art. 84 do R.I.).
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JékSão Paulo,
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DO PREFEITO
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(16

do Picicesgel

Kathya Regina M.e Souza i
RF: 100.889

Ref.: OF-SGP-23 n ° 1395/2013

Senhor Presidente

15- DOCREC
15- 00329/20 13

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do
disposto no artigo 42, § 7 0 , da Lei Orgânica do Município de São Paulo, caberá a pT ,i
essa E. Câmara a promulgação da lei relativa ao Projeto de Lei n° 418/12, que
altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007, que consolidou a legislação::r
municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados do Município de r ,
São Paulo, para incluir a Feira do Livro do 'piranga, a ser comemorada
anualmente no último sábado de setembro, tendo-lhe sido reservado o número
15.824.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos ,
de apreço e consideração.

FERNANDO HADDAD
Prefeito
Ao
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ AMÉRICO DIAS
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAM/crrtan
Reserva 15.824

gathys Regina oraiee de %ore
Assistente Parlamentar

•

•

Folha n• IN_ do Proctde

gwg

Kathya Regine
Souza
RF: 100.889

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA
São Paulo, 18 de junho de 2013.

Ofício SGP-23 no 1711/2013

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência carta de promulgação da Lei no
15.824, de 17 de junho do corrente, promulgada pela Câmara, de acordo com
o § 70 do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que altera a Lei
no 14.485, de 19 de julho de 2007, que consolidou a legislação municipal
referente a datas comemorativas, eventos e feriados do Município de São
Paulo, para incluir a Feira do Livro do Ipiranga, a ser comemorada anualmente
no último sábado de setembro, e dá outras providências, relativa ao Projeto
de Lei no 418/12, de autoria do Vereador Aurélio Nomura.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e
respeito.

(

SE AMÉR CO
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Fernando Haddad
Prefeito do Município de São Paulo.
JCSS/cIsz
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CMAARA MUNICIPAL DE

SA0 PAULO
LEI No 15.824 DE 17 DE JUNHO DE 2013
(PROJETO DE LEI No 418/12)
(VEREADOR AURÉLIO NOMURA)
Altera a Lei no 14.485, de 19 de
julho de 2007, que consolidou a
legislação municipal referente a
datas comemorativas, eventos e
feriados do Município de São Paulo,
para incluir a Feira do Livro do
Ipiranga, a ser comemorada
anualmente no último sábado de
setembro, e dá outras
providências.

José Américo, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz
saber que a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7 0 do artigo 42
da Lei Orgânica do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1 0 Fica inserido inciso ao art. 7 0 da Lei no 14.485, de 19 de
julho de 2007, com a seguinte redação:
"último sábado de setembro: a Feira do Livro do Ipiranga." (NR)
Art. 2 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São Paulo,

de junho de 20

Cu—t_
SE AME CO
Presidente

Publicada na Secretaria Geral Parlame
em 18 de junho de 2013.

a Câmara Municipal de São Paulo,

KAREN LIMA VIEIRA
Secretária Geral Parlamentar
JCSS/clsz
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
São Paulo, 19 de junho de 2013.

Recebi ofício SGP-23 no 1711, de 18/06/13,
encaminhando ao Executivo texto da Lei no 15.824, de 17 de junho do corrente,
promulgada pela Câmara, de acordo com o § 7 0 do art. 42 da LOMSP, relativa ao
,Projeto de Lei no 418/12, de autoria do Vereador Aurélio Nomura.

iza Varies Tnrre.s Torreira

CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
Papel para informação, rubricado corno folha n°
do processo n°

01 - 0418

de

2012, 20/06/2013

Processo encerrado para esta Unidade.
Para arquivamento.
SGP-23, 20/06/2013.

JOSE CR TINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo
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