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Altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007,
para incluir no Calendário da Cidade de São
Paulo, o Dia do Shriners, a ser celebrado,
anualmente, no dia 06 de junho.

17s5ó - 000055

06 de Junho - Dia do Shriners

-

Art. ls Fica acrescido inciso ao art. 7- da Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007, renumerando-;
os demais com a seguinte redação:

Í2/09/2019

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

-

Art. 29 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por canta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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Art. 3e - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Rodrigo Goulart
JUSTIFICATIVA

0 Shriners International é uma fraternidade baseada em diversão, companheirismo e nos
princípios maçônicos de amor fraterno, auxílio e verdade. Com cerca de 375.000 membros em
198 templos (divisões) nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, México, Filipinas, Porto Rico,
Panamá, Brasil e Bolívia, nossa fraternidade é aberta a homens de integridade de todas as
esferas da vida.

0 Shriners International também apoia os Hospitais Shriners para Crianças®, um sistema de
saúde com 22 hospitais pediátricos dedicados a fornecer cuidados médicos, pesquisa de
excelência mundial e oportunidades educacionais para os profissionais médicos.
Esse empreendimento filantrópico, através de hospitais em todos os EUA, Canadá e México, trata
crianças de até os 18 anos de idade que tenham enfermidades ortopédicas, queimaduras, lesões
medulares, e lábio leporino e fissura palatina. Os cuidados avançados são fornecidos em um
ambiente centrado na família, focado em maximizar a qualidade de vida da criança,
independentemente da capacidade financeira da família.

A data de 06 de junho é significativa para os Shriners e comemorada como o "Dia Internacional
do Shriners", por marcar o aniversário da fundação do Conselho Imperial da Shriners
Internacional, órgão máximo de administração da entidade, criado em 1876 e comemorado
pelos Shriners de todo o mundo como "Dia Internacional dos Shriners”.
VALORES

FRATERNIDADE

0 Shriners International é uma fraternidade de homens comprometidos com a família,
envolvidos com o crescimento pessoal em curso, e dedicados à prestação de cuidados para
crianças e famílias necessitadas. Nossas experiências e interesses são diversos, mas estamos
unidos por nossos valores compartilhados e uma vontade de se divertir, fazer o bem e construir
relacionamentos que pode durar uma vida.
FAMÍLIA

Embora o Shriners International seja uma fraternidade, também é uma organização focada na
união das famílias. Muitas das atividades da fraternidade são planejadas para envolver os
membros da família, promover o compartilhamento de valores e ajudar a desenvolver a próxima
geração de líderes comunitários e empresariais. Participam com os Shriners uma variedade de
grupos afiliados para mulheres e crianças, enfatizando o crescimento pessoal, o divertimento e a
amizade.
LIDERANÇA

No Shriners International existem presidentes, senadores, líderes empresariais locais,
profissionais de golfe, estrelas da música country, astronautas e pilotos de carro. Acreditamos
que também seja importante ser um líder na vida pessoal. Nossa fraternidade única ajuda os
homens de bem a se tornarem melhores - em casa, no trabalho e nos negócios.
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homens de bem a se tornarem melhores - em casa, no trabalho e nos negócios.
RETRIBUIÇÃO

Os Hospitais Shriners para Crianças® foram fundados em 1922, com o objetivo de fornecer
cuidado médico especializado para crianças sem qualquer encargo financeiro para os pacientes
ou suas famílias.
HISTÓRIA

Em 1870, um grupo de maçons se reunia com frequência para almoçar no restaurante
Knickerbocker Cottage, na Sexta Avenida, em Nova York. Em uma mesa especial no segundo
andar, um grupo de homens especialmente jovial se reunia regularmente. Entre os regulares
estavam o médico Walter M. Fleming e o ator William }. "Billy” Florence. O grupo conversava
com frequência sobre iniciar uma nova fraternidade de maçons - mais centrada na diversão e na
camaradagem, do que no ritual.

Fleming e Florence levaram essa ideia a sério o suficiente para fazer algo sobre ela.
Enquanto estava em turnê na França, Billy Florence foi convidado para uma festa oferecida por
um diplomata árabe. O estilo exótico, sabores e música da festa de temática árabe inspirou-o a
sugerir esse como tema para a nova fraternidade.

Walter Fleming, um devotado irmão da fraternidade, baseou-se nas idéias de Fleming e usou seu
conhecimento do ritual fraternal para transformar o tema árabe na Antiga Ordem Árabe dos
Nobres do Santuário Místico (A.A.O.N.M.S.).

Com a ajuda de outros frequentadores do restaurante Knickerbocker Cottage, Fleming elaborou
o ritual, desenhou o emblema e as vestes, formulou uma saudação e comunicou que os membros
usariam um barrete vermelho (chapéu típico Marroquino).

A primeira reunião do Shriners de Mecca - o primeiro templo (divisão), estabelecido nos
Estados Unidos, foi realizada em 26 de setembro de 1872.
O FEZ VERMELHO

O Fez vermelho é um dos símbolos mais reconhecíveis do Shriners International, e foi adotado
como seu chapéu oficial em 1872.
Assim chamado por causa da cidade de Fez, no Marrocos. O chapéu representa o tema árabe em
que a fraternidade foi baseada. Serve também como um símbolo externo da própria adesão à
fraternidade. Muito parecido com o avental branco usado pelos maçons como símbolo de sua
fraternidade, o barrete é usado apenas pelos Shriners como um símbolo de sua filiação nesta

fraternidade única.

Hoje o Fez é usado nas funções do Shriners International, em desfiles e em passeios, como uma
maneira de obter exposição para a fraternidade. Os membros personalizaram o barrete para
mostrar sua fidelidade ao templo. Repare em um barrete atentamente para obter outras
informações importantes sobre quem o está usando, como adesão aos clubes Shriners, posição
especial dentro da organização e muito mais. Cada barrete é feito sob encomenda e um Shriner
pode possuir mais de um, dependendo das suas atividades e associações.

O EMBLEMA

0 emblema na parte frontal do FEZ (a cimitarra, garras de tigre, a esfinge e a estrela de cinco
pontas) são uma parte importante do tema da fraternidade que é representativo das
características incorporadas pelo Shriners International.
a) A cimitarra representa a espinha dorsal da fraternidade, os seus membros.

b) As duas garras de tigre que formam a meia lua representam a fraternidade e a filantropia do
Shriners International.

c) A esfinge representa o corpo diretivo do Shriners International.
d) A estrela de cinco pontas representa as milhares de crianças ajudadas pela filantropia a cada
ano, vindas dos 5 continentes.

0 lema do Shriners International é "Robur et Furor", que significa "Força e Fúria".

Divertimento com um propósito

Durante a primeira parte do século 20 a adesão ao Shriners International cresceu a um ritmo
constante. Em 1946, a adesão pulou para 150.000 nobres e outros 250.000 aderiram por volta
de 1958. Na verdade, o Shriners International viveu um dos seus maiores períodos de
crescimento nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, quando os soldados que retornavam
procuravam novas maneiras de continuar a camaradagem que experimentaram com seus

companheiros nos campos de batalha.
Como o número de templos e de nobres cresceu, o mesmo aconteceu com os hospitais. Em 1958,
a dotação dos hospitais foi avaliada em 125 milhões de dólares e com tendência à expansão. Os
nobres queriam provar a si mesmos que eram excelentes arrecadadores de fundos. 0 Circo
Shrine, fundado em 1906 para diversão e entretenimento, começou a desempenhar um papel
significativo como angariador de fundos para apoiar os hospitais.
Hoje existem 198 templos na América do Norte, América do Sul, Europa e Sudeste Asiático. Além
do Circo Shrine, os templos realizam eventos durante todo o ano, variando de "jantares com
benfeitores” a concertos de música clássica e de shows de carros até torneios de pesca. É
divertimento com um propósito - apoiar a importante missão dos Hospitais Shriners para
Crianças®.
FILANTROPIA

Desde o princípio, os Shriners eram conhecidos nos EUA por seus empreendimentos
filantrópicos.
Durante uma epidemia de febre amarela em Jacksonville, Flórida, os membros do recémfundado Shrine Marrocos e Masonic Knights Templar trabalharam muito para ajudar os doentes.
Em 1889 os Shriners foram em auxílio às vítimas das enchentes em Johnstown, Pensilvânia. De
fato, por volta de 1898 havia 50.000 Shriners, e 71 dos 79 templos estavam engajados em algum
tipo de trabalho filantrópico.

No início de 1900 a fraternidade crescia rapidamente. E, com o crescimento da fraternidade, o
apoio à criação de uma instituição de caridade oficial também cresceu.
A maioria dos templos tinham filantropias locais, e às vezes a organização Shriners oferecia
ajuda. Após o terremoto de 1906 em São Francisco, o Shriners enviou 25 mil dólares para ajudar
a cidade destruída. O Shriners contribuiu com 10 mil dólares para auxílio das vítimas da guerra
europeia. Mas nenhum desses esforços, nem os projetos de templos individuais, satisfizeram à
associação.
A ideia de estabelecer hospitais para crianças foi trazida para a associação em 1919 por
Freeland Kendrick (Past Imperial Potentate do Lu Lu Shriners Temple, Filadélfia), após sua visita
a um hospital para crianças deficientes em Atlanta. Com esta visita, Kendrick ficou convencido
da necessidade premente de cuidar de crianças com desordens ortopédicas.

Durante seu mandato como Potentado Imperial entre 1919 e 1920, Kendrick viajou mais de 240
mil quilômetros, visitando a maioria dos 146 templos Shrine da época e fazendo campanha para
uma filantropia oficial a ser estabelecida.

Na Sessão Imperial de 1920, realizada em Portland, Oregon, Kendrick propôs que os Shriners
construíssem um hospital para crianças.
Os Shriners mais conservadores tinham suas dúvidas, tanto sobre os dois dólares de taxa anual
de cada Shriner como sobre o significado de assumir esse tipo de responsabilidade. As
perspectivas de o plano ser aprovado estavam desaparecendo quando o nobre Forrest Adair
(Yaarab Shriners Temple, Atlanta) levantou-se para falar:

“Eu estava deitado na cama ontem às quatro horas da manhã, e um pobre colega que havia se
desviado do resto da banda ficou sob a janela tocando durante 25 minutos Tm Forever Blowing
Bubbles”.

Adair disse que quando ele acordou mais tarde naquela manhã, ele pensou de novo no músico
errante. “Eu me perguntei se não havia um profundo significado na música que ele estava tocando
para os Shriners... Tm Forever Blowing Bubbles”’.

Observando os nobres reunidos, Adair continuou. "Gastamos dinheiro com canções e bandas, mas
chegou a hora para os Shriners dispender dinheiro com a humanidade. Quero ver isso iniciar.
Vamos nos livrar de todas as objeções técnicas. E se houver um Shriner na América do Norte que
tenha alguma objeção por ter pago dois dólares depois de ter visto a primeira criança paralítica
ajudada, eu mesmo lhe darei um cheque de volta".

0 nobre Adair acomodou-se na cadeira ao som de aplausos estrondosos. Naquele momento, a
maré tinha virado. Embora houvesse outros oradores depois dele, uma decisão histórica já havia
sido tomada. A resolução foi aprovada por unanimidade.
Foi escolhida uma comissão para determinar o local e o pessoal do Hospital Shriners. Depois de
meses de trabalho, pesquisa e debates, a comissão concluiu que não deveria haver apenas um
hospital, mas uma rede de hospitais na América do Norte.
Esta ideia interessou os Shriners, que gostavam de realizar as coisas de forma magnânima e
colorida. Quando a comissão trouxe a proposta para a Sessão Imperial de 1921 em Des Moines,
Iowa, ela também foi aprovada.
O PRIMEIRO HOSPITAL

Em junho de 1920 foi colocada a pedra fundamental do primeiro dos Hospitais Shriners para
Crianças em Shreveport, Louisiana. O primeiro paciente a ser atendida em 1922 foi uma menina
com um pé torto, que tinha aprendido a andar com a parte de cima do seu pé em vez de com a
sola.

Através da previdência notável, comprometimento e habilidade em arrecadar fundos para os
Shriners, mais de um milhão de crianças foram tratadas em um dos 22 Hospitais Shriners para
Crianças® nos Estados Unidos, Canadá e México até hoje.
Com a expansão dos Hospitais Shriners para Crianças® na América do Norte, a missão desta
organização única também cresceu. Os Shriners aprenderam rapidamente que havia duas
necessidades adicionais no apoio à sua missão de cuidar das crianças. A primeira era a pesquisa
para ajudar no desenvolvimento de melhores tratamentos médicos.

A segunda era a educação dos profissionais médicos. O resultado foi uma missão de três pontas
que afetou os cuidados médicos não apenas das crianças, mas das pessoas de todas as idades em
todo o mundo.
PESQUISA

Os Hospitais Shriners para Crianças conduzem pesquisas clínicas em todas as áreas de interesse,
incluindo enfermidades ortopédicas, queimaduras, tratamento de lesão medular, lábio leporino
e fissura palatina. Estes estudos clínicos constantes são possíveis em grande parte porque esses
hospitais têm a vantagem de ter uma grande população de crianças que apresentam uma
variedade de enfermidades. Em muitos casos, o que é aprendido nessas pesquisas pode ser
aplicado e compartilhado imediatamente, assim os tratamentos vêm sendo constantemente
melhorados.

A assim chamada "pesquisa de laboratório" é também uma característica da organização. Esta
pesquisa baseada em laboratório tem levado a grandes descobertas em genética, nutrição,
6

função metabólica, cicatrização de feridas e muito mais.

No entanto, os Hospitais Shriners para Crianças® é mais conhecido por seu trabalho em
pesquisa de queimaduras. Na verdade, muitos dos tratamentos utilizados atualmente como
prática padrão nos centros de queimados por todo o mundo tiveram origem nos Hospitais
Shriners para Crianças®.
EDUCAÇÃO

Quando se trata de atendimento ortopédico pediátrico, os Hospitais Shriners para Crianças® é
uma sumidade, sem exceção. Praticamente todos os especialistas em ortopedia pediátrica nos
Estados Unidos fizeram estágio durante a sua formação em um dos Hospitais Shriners para
Crianças.

Cada um dos hospitais mantém uma relação estreita com um grande centro médico universitário
ou hospital, e muitos dos cirurgiões e médicos são também professores.
Os Hospitais Shriners para Crianças são também um campo de treinamento para outros
profissionais médicos, como enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais entre outros. Este foco na educação ajuda a manter os Hospitais Shriners para
Crianças® na linha de frente da medicina e ao mesmo tempo dissemina a riqueza de
informações aprendidas aqui ao longo dos anos.
ATUAÇÃO EM SÃO PAULO

No Estado de São Paulo, foi fundado inicialmente um Clube Shriners em 2009, o qual obteve em
2010 a sua Carta Patente junto ao Almas Shriners Temple de Washington D.C. - EUA.
Com o crescimento do número de seus membros, em 11 de julho de 2017, o Clube se
transformou em Templo autônomo, o Amai Shriners Temple, e recebeu a Carta Constitutiva de
reconhecimento pelo Shriners Internacional em sua convenção anual, em julho de 2017 na
cidade de Daytona Beach, Flórida.

0 trabalho dos Shriners se desenvolve através de diversos projetos destacando-se o apoio às
ações da AACD de São José do Rio Preto, Casa Shriner, APAE da Praia Grande, Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica, Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, Casa da Criança de
Santa Barbara D'Oeste entre outras.
Atendem 05 crianças, através de cirurgias diversas, inclusive enviando para tratamento
totalmente gratuito nos EUA.
Atualmente, encontra-se em fase de implantação o Projeto dos "Palhaços Shriners" junto com a
ISCA (International Shriners Clown Association), os verdadeiros precursores dos palhaçosmédicos nos Estados Unidos (fundado em 1925) e fonte de inspiração para Path Adams e
Doutores da Alegria.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da propositura.
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Titulo: LEI Nº 14.485 19/07/2007 (ver documento)
Revogado(a) parcialmente
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. 2º a 6º desta Lei. (ye;
documento)
PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇOES PARA OS ATOS E
DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO DESTA NORMA, FAÇA NOVA
PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
Revogação: Lei nº 14.617/2007 - Revoga o inciso II do art. 7º desta Lei.; (v_e_r
documento)
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 "b" do inciso LXXIX do art. 7º desta
Lei.; (ver documento)
Lei nº 16.180/2015 Revoga a Lei nº 15.901/2013, para excluir o Dia do
Candomblé do inciso LXXXVI desta Lei.; (ver documento)
Lei nº 16.546/2016 - Revoga a alínea "a" do inciso CCXCVI do art. 7º desta
Lei.; (ver documento)
Lei nº 16.676/2017 - Revoga a alínea "a“ do inciso XVI do art. 7º desta Lei.;
(ver documento)
Lei nº 16.834/2018 - Revoga a alínea "a" do inciso CCXIII do art. 7º desta
Lei. (ver documento)
Notas complem.: - Decreto nº 49.133/2008 - Inclui a "São Paulo Fashion Week" no
Calendário de que trata esta Lei.
- Decreto nº 51.228/2010 - Inclui a "São Paulo Indy 300" no Calendário de
que trata esta Lei.
- Decreto nº 54.788/2014 - Inclui a "Feira da Alasita" no Calendário de que
trata esta Lei.
- Lei nº 16.384/2016 - Institui o Mês de Segurança Aquática no Calendário
que trata esta Lei.
- Decreto nº 57.251/2016 - Inclui a Bienal Internacional do Livro de São
Paulo no Calendário de Eventos da Cidade 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 inconstit'ucionalidade da Lei
13.707/2004, posteriormente revogada por esta Lei, que institui em seu art.
9º 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.
- Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0229553-02.2009.8260000- 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
—
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Câmara Municipal de São Paulo

Paulo, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei
13.707/2003, posteriormente revogada por esta Lei. Por fim, esclarece-se
que a referida decisão transitou em julgado em 20/01/2011. DOC
10/12/2014 p. 101 c. 1.
- Decreto nº 57.893/2017 - Inclui o Fórum Fale Sem Medo e o evento Giro
pela Vida no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo de que trata
esta Lei.
- Lei nº 16.75 5/2017 - Institui o Dia da Visibilidade Lésbica, que passará a
constar do Calendário consolidado por esta Lei.
- Decreto nº 58.227/2018 - Inclui no Calendário de Eventos da Cidade de
São Paulo o Mês da Visibilidade Trans.
Alterações: Lista de alterações desta Lei. (ver documento)
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LEI Nº

14.485 DE 19 DE JULHO DE 2007
(PROJETO DE LEI Nº 102/07)

(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 ã ?º do artigo 42 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1º Esta lei consolida a legislação municipal referente a

eventos e feriados do Município de São Paulo.

datas comemorativas,

CAPÍTULO I
DO CALENDÁRIO DE EVENTOS
Art. 2º 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. 3º 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;

conservação e desenvolvimento das tradições folclóricas brasUeiras;

-

ll
III

—

IV

—

V -

Art.

recreação popular;
desenvolvimento das atividades econômicas, da indústria e do comércio;
estímulo à exportação de produtos nacionais.

4º Serão incluídos obrigatoriamente no Calendário de Eventos da Cidade de São

Paulo de cada ano:
|

-

as festividades da Semana da Pátria;

.

as festividades comemorativas da fundação da Cidade de SãoPaulo;
III - os festejos carnavalescos;
IV - as festas de Natal, Fim-de-Ano e da Primavera.

II

-

Art. 5º 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 1º de
janeiro a 31 de dezembro do ano seguinte.
Art. 60 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.
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CIX - 06 de junho:

do
Acemista;
a) o Dia
b) o Dia do Clube de

Regatas Tietê;

c) o Dia da Mulher Progressista;
Dia da luta contra a anemia falciforme; (Incluído pela Lei nº 16.446/2016)
CX - 08 de junho:

a) o Dia do Brás;

.

Sociedade Amigos de Vila Matilde, a ser comemorado convidando-se as entidades representativas da
comunidade para participar das comemorações;
b) o Dia da

- 10

de junho:

Dia do Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte; (Incluído pela Lei nº 15.404/2011)
- 11

'

de junho:

o Dia do Aparista; (Incluido pela Lei nº 15.666/2012)
CXI - 12

de junho:

o Dia de Vila Beatriz, sendo que a Sociedade Amigos de Vila Beatriz e entidades representativas da comunidade
deverão ser convidadas a participar das comemoraçõesalusivas à data de que trata este inciso;
0 Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita; (Incluído pela

Lei

o Dia do Enxadrista; (Incluído pela Lei nº 15.546/2012)
o Dia do Torcedor Palmeirense; (Incluído pela Lei nº 15.864/2013)
CXII - 13

dejunho:

o Dia do Conjunto Habitacional José Bonifácio;
o Dia do Jornalista de Bairro; (Incluído pela Lei nº 14.632/2007)

Festa de Santo Antônio do Pari; (Incluído pela

Lei

Festa de Santo Antônio de Lisboa; (Incluido pela
CXIll - 14

dejunho:

nº 16.314/2015)
Lei

nº 16.435/2016)

nº 15.347/2010)
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PARECER Nº M€, ] ZO'IºI

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0507/18.

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Rodrigo Goulart, que dispõe sobre
a inclusão do Dia do Shriners, no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo.
Segundo a propositura, esse evento será comemorado anualmente todo dia 06 de junho,
sendo necessário para tanto, acrescentar alínea ao inciso CIX do artigo 7º da Lei nº 14.485,
de 19 de julho de 2007.
Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, eis
que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa.
da Carta Magna permite que o Município edite leis sempre
que a questão social envolva algum interesse local, como é o caso em comento.

Com efeito, o artigo 30, inciso

I,

Assim, a matéria não encontra óbices legais, estando amparada no art. 13, inciso
caput, ambos da Lei Orgânica do Municipio de São Paulo.

I,

e art. 37,

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.

Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adaptar o texto 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:
COMISSÃO
DA
DE
SUBSTITUTIVO Nº
CONSTITUIÇÃO,
LEI
DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO
Nº 0507/18.

E

JUSTIÇA

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 do Shriners, e dá

outras providências.
A

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

inserida alínea ao inciso CIX do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007,
com a seguinte redação:

Art. 1º Fica

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100
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Dia do Shriners. ” (NR)
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2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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CAMARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
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DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
PARECER Nº
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 507/2018.
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Rodrigo Goulart, altera a Lei
19 de julho de 2007, para incluir no Calendário da Cidade de São Paulo, o Dia

a ser celebrado, anualmente, no dia 06 de junho.

nº 14.485, de
do Shriners,

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de
Legalidade, na forma do Substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras da técnica legislativa
A

presente propositura dispõe sobre a alteração da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para
incluir no Calendário da Cidade de São Paulo, o Dia do Shriners, a ser celebrado, anualmente, no
dia 06 de junho. A Lei Municipal nº 14.485, de 19 dejulho de 2007, consolida a legislação municipal
referente a datas comemorativas, eventos e feriados do Município de São Paulo, constituindo o
Calendário Oficial do Município.

A

De acordo com a justificativa do autor e o site oficial da instituição, a Shriners International e uma
fraternidade baseada em diversão, companheirismo e nos princípios maçônicos de amor fraterno,
auxílio e verdade. Com cerca de 325.000 membros em 194 templos (divisões) nos Estados Unidos,
Canadá, Alemanha, México, Filipinas, Porto Rico e República do Panamá, nossa fraternidade é
aberta a homens de integridade de todas as esferas da vida.

Shriners International também apoia os Hospitais Shriners para CriançasCR), um sistema de saúde
com 22 hospitais pediátricos dedicados a fornecer cuidados médicos, pesquisa de excelência?“
mundial e oportunidades educacionais para os profissionais médicos. ,,

A

f,,

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende que
a propositura deve prosperar, sendo, portanto, o parecer favorável ao substitutivo da Comissão

de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.
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DA COMISSÃO DE FINANÇAS E

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 507/2018

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Rodrigo Goulart, visa alterar
a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir, no Calendário da Cidade de São
Paulo, o Dia do Shriners, a ser celebrado, anualmente, no dia 06 de junho.
Conforme a justificativa, o Shriners International e uma fraternidade baseada em
diversão, companheirismo e nOS princípios maçônicos de amor fraterno, auxílio e
verdade, também apoiando os Hospitais ShrinerS para Crianças©, um Sistema de saúde
com 22 hospitais pediátricos dedicados a fornecer cuidados médicos, pesquisa de
excelência mundial e oportunidades educacionais para OS profissionais médicos.
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 nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis”.
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 Constituição Justiça e Legislação Participativa.

Verª. Adriana Ramalho

Relatora

&

Ver. Rodrigo Goulart

Ver. Paulo Frange

Palácio Anchieta

Viaduto Jacarei, 100

A,

São Paulo - SP

CEP 01319-900

Verª.

inha Francine

fone (11) 33964000 www.camara.sg.gov.br
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