01-0525/20 17

CÂMARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO

PL - PROJETO DE LEI 525 1 2017 DE 08/08/2017

Promovente:
Ver. MARIO COVAS NETO (PSDB)

Ementa:
ALTERA A LEI N° 12.471 DE 16 DE SETEMBRO DE 1997.

Observações:

•

Folha no oi
no
TAI RO BATI

Técnico

Câmara Municipal de São Pau

'

Gabinete do Vereador Mario Covas Neto

PROJETO DE LEI N°
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525/2017

Altera a Lei n° 12.471 de 16 de Setembro
de 1997.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1° Alteram-se os artigos 1° e 2° da Lei n° 12.471 de 16 de Setembro
de 1997, que passarão a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° Fica instituído no Município de São Paulo o "Dia do Surdo" a ser
comemorado, anualmente, no dia 26 de Setembro.
Art. 2° A comunidade surda e demais cidadãos serão convocados a
participar das comemorações de que trata o artigo anterior

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

Sala das Comissões.

Mario Covas Neto
Vereador

Viaduto Jacaref, 100- 5.° andar- sala - Cep 01319-900 - Fone: 3396-4444
E-mail: covasecamara sp.qov.br Site: www.mariocovasneb com.br
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JUSTIFICATIVA

0 Presente Projeto de Lei tem como objetivo adequar o Dia do Surdo no
âmbito municipal à mesma data que se comemora o Dia Nacional do Surdo,
em 26 de Setembro.

Tal definição de data é importante, pois foi no dia 26 de setembro do ano

de 1857 que se criou a primeira Escola de Surdos no Brasil na cidade do Rio
de Janeiro, quando o Imperador Dom Pedro Il convidou o professor surdo Huet
para lecionar às crianças surdas no Instituto Imperial de Surdos-Mudos, hoje
onde esté instalado o Instituto Nacional de Educação de Surdos — INES.

A alteração do termo "portador de deficiência auditiva" foi uma

solicitação da comunidade surda, que alega que não se utiliza mais "portador"
para identificar pessoas surdas.

Assim, diante das explanações aqui expostas, submetemos ao crivo de
nossos pares o presente projeto de lei para análise e aprovação.

Viaduto Jacarel, 100— 5.° andar— sala — Cep 01319-900 — Fone: 3396-4444
E-mail: covasecamara SP.qov.br Site: wtenv.mariocovasneb.com.br

RANÇA
rativo

.23?

'

CÁMARA MUNICIPAL DE
.

SAO PAULO
do processo nº 01 —PL 525 de 2017,

sãº?/ufa!

Papel para informação, rubricadocomo folha nº
élª—:**

LIDO HOJE

08

As COMISSÓES DE:

.

(a)

A

!

_º“

AGO 2857

Úomaà Jua & img; Farm-,em,

ªçãrãsºêafâa
%

"“

sªx»

«»,

&

%%%me
a"“

,.

PRESIDENTE

A

Procuradoria

—

Setor de Pesquisa e Assessoria de Análise Prévia das Proposituras.

Efetuada a autuação, encaminho os presentes autos para prosseguimento.

gº;

/ ossº / lªr

Tairo Bati! És

Supervisor da Equipe de Controle

.............

(.?/:>,

sso Legislativo - SGP.22 - Substituto

fic-1

.biz—l'—

AJ? m
a;

vingar-É

Wit—'

Mg

W
»

," «um...ão—Mman...-nu
.

F-TAW

m-

nm:—

É

CÃlªARA MUNICIPAL DE

SAO PAU LO
PROCURADORIA

SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA
PL 525/17

Realizada a pesquisa legislativa, a respeito do assunto foi localizado:
Municipal nº 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
(especialmente art. 7º, inciso CCXIII, alínea 'a');

- Lei

Municipal nº 12.471, de 16 de setembro de 1997, que institui o “Dia do Surdo” no
Município de São Paulo (REVOGADA).

- Lei

Cópias dos textos acima indicados acompanham a presente informação.

pesquisa constatou que a Lei citada na proposta foi revogada pelo art. 13 Lei nº
14.485/2007.

A

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do
Senhor Presidente de fls.03

A

São Paulo, 15 de agosto de 2017.

JuliarriZÁrinCd

de von T Eberlin
P curadora Legislativa
OAB/SP 232.414

Lienert
Christiana Sa ara C e
Procuradora Supervisora do Setor de Pe quisa e Análise Prévia
OAB/SP 244.472
i

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100
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Titulo:

14.485 19/07/2007 (ver documento)
Revogado(a) parcialmente
Ementa: Consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados do
Municipio de São Paulo, e dá outras providências.
Projeto: Projeto de Lei Nº 102/2007
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. 20 a 60 desta Lei. (ver documento)
..
LEI Nº

(W)

PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇÓES PARA OS'ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇAO
DESTA NORMA, EAÇA NOVA PESQUISA PELO NUMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE

Revogação:

REGULAMENTAÇAO.
Lei nº 14.617/2007 —
Lei nº 15.320/2010 -

Revoga o inciso II do art. 70 desta Lei.; (ver documento)
Revoga a alínea "a" do inciso LXIX do art. 7º desta Lei.; (v_er

documento)
Lei nº 15.342/2010 Revoga a alínea "b" do inciso LXXIX do art. 70 desta Lei.; (v_er
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. 70 desta Lei.; (EI
documento)
Lei nº 16.676/2017
Revoga a alínea "a" do inciso XVI do art. 70 desta Lei.
Notas complem.: - Decreto nº 49.133/2008 - Inclui a "São Paulo Fashion Week" no Calendário de que trata esta
—

—

(W)

—

.

http:/lintranet/

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 Orgão 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. 90 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 0229553-02.2009.8.26.0000- Por meio do Acórdão
publicado em 12/11/2010, o Orgão 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
13.707/2003, 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 57.014/2016 Inclui a Parada do Orgulho LGBT no Calendário de Eventos da
Cidade de São Paulo de que trata esta Lei.
Alterações: Lista de alterações desta Lei.
—
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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 5 7º do artigo 42 da Lei Orgânica do
Municipio de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1º Esta lei consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas,
eventos e feriados do Municipio de São Paulo.
CAPÍTULO |
DO CALENDARIO 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 brasileiras;

-

ll

recreação popular;
lV - desenvolvimento das atividades econômicas, da indústria e do comércio;
V - estímulo à exportação de produtos nacionais.
Art. 4º Serão incluídos obrigatoriamente no Calendário de Eventos da Cidade de São
Paulo de cada ano:
-

III

|

as festividades da Semana da Pátria;

-

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

ll III

—

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. 6º Todos os eventos constantes do Calendário Oficial de Eventos do Municipio de
São Paulo deverão utilizar-se do slogan “São Paulo Capital da Gastronomia", quando de sua

divulgação.

b) a Semana Demônios da Garoa, constituindo o evento maior da efeméride um
concurso, do qual participarão conjuntos vocais que deverão interpretar, exclusivamente,
música popular brasileira, e, em especial, músicas do repertório do conjunto Demônios da
Garoa; o referido concurso será realizado em teatro da municipalidade e ao vencedor será
oferecido o troféu denominado “Trem das Onze";
CCXI -

segunda quinzena de setembro:

o Festival da Primavera, a ser realizado pelo Executivo, devendo constar da
programação do evento, que tem por tema a primavera, atividades culturais, educacionais,

artísticas, esportivas, recreativas e de lazer;

na semana em que recair o dia 23 de setembro:
a Semana de Preservação da Fauna e da Flora, durante a qual deverão ser
promovidas festividades, notadamente no âmbito escolar, objetivando despertar a consciência
da população para a necessidade da proteção da fauna e da flora, alertando—a contra as
consequencias do extermínio, ressaltando ainda os gravames decorrentes do desequilibrio
ecológico oriundo do desmatamento e da derrubada de nossas florestas, além dos perigos da
poluição imposta aos nossos mananciais;
CCXII

—

CCXIII - Último domingo de setembro:

a) o Dia do Surdo, devendo os portadores de deficiência auditiva e demais cidadãos
convidados a participar das comemorações;
b) o Dia do Bairro de São Miguel Paulista, elevado a Distrito por força do Decreto
Estadual nº 170, de 16 de maio de 1981;
c) o Dia Municipal da Música Eletrônica, podendo ser:

a) autorizada, para sua comemoração, a realização de parada de trios elétricos, com
apresentações de música eletrônica;
b) convidadas para participar da organização do evento as entidades da sociedade
civil, sem fins lucrativos, com sede no Municipio de São Paulo, voltadas à promoção da música

eletrônica; e

c) firmados convênios e parcerias com outras esferas da Administração Pública e/ou da
iniciativa privada;
CCXIV - última semana

de setembro:

a) a Semana da Gastronomia, a ser comemorada em data a ser fixada por Portaria do
Executivo, que procurará fazer coincidir as comemorações do evento com a realização anual
do Congresso Internacional de Hospedagem, Alimentação e Turismo — CIHAT, devendo ser
realizadas, entre outras, as seguintes atividades: festival gastronômico; concurso gastronômico
com distribuição de prêmios; concurso, com distribuição de prêmios às melhores reportagens
sobre a Semana da Gastronomia, destinados à imprensa nacional e internacional, sendo dois
prêmios para cada categoria de veículo de imprensa (jornal, revista e televisão); eventos
sociais de congraçamento da comunidade profissional da área gastronômica; eventos de
aprimoramento tecnico-profissional da área gastronômica, sendo que a participação do Poder
Público Municipal no conjunto de eventos da Semana da Gastronomia se dará em parceria
com a iniciativa privada, especialmente dos setores ligados à atividade gastronômica, cabendo
à Câmara Municipal, através de resolução, constituir o Comitê Executivo Pluripartidário
destinado a promover a participação do Poder Público Municipal na Semana da Gastronomia e
instituir e efetivar a premiação a que se refere este inciso;
b) a

Semana da Juventude;

CCXV

—

na semana compreendida entre 25 de setembro e 1º de outubro:

a Semana do Idoso, devendo as entidades de assistências aos idosos, os grupos de
idosos cadastrados no Grande Conselho Municipal do Idoso, bem como os movimentos de
cidadãos de terceira idade ser convidados a participar da comemoração da data, a ser
realizada inclusive nas escolas municipais;
CCXVl

—

mês de outubro:
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Titulo:
Ementa:
Projeto:
Autor(es):
Revogação:
Notas:

12.471 16/09/1997 (ver documento)
Revogado(a)
Institui o ”Dia do Surdo" no Municipio de Sao Paulo.
Projeto de Lei Nº 373/1997 (ver documento)
Ana Maria Quadros
Lei nº 14.485/2007
Revoga esta Lei. (ver documento)
- A ser comemorado, anualmente, no ultimo domingo de setembro.
LEI Nº

—
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LEI N.

12.471 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o “Dia do Surdo” no Município de São Paulo.
(Projeto de Lei n. 373/97, da Vereadora Ana Maria Quadros)
Celso Pitta, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei.
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 20 de agosto de 1997, decretou e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. lº Fica instituído no Municipio de São Paulo o “Dia do Surdo”, a ser comemorado,
anualmente, no último domingo de setembro.
Art. 2o Os portadores de deficiência auditiva e demais cidadãos serão convidados a
participar das comemorações de que trata o artigo anterior.
Art. 30 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0525/17.

de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Mário Covas Neto, que dispõe
sobre a alteração dos artigos 1º e 2o da Lei nº 12.471 de 16 de Setembro de 1997, que
instituiu o “Dia do Surdo”.

Trata—se

Segundo a propositura, esse evento será comemorado anualmente todo dia 26 de setembro
sendo necessário para tanto, acrescentar inciso ao 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 Município de São Paulo.

e art. 37,

I,

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 adequar o texto ao princípio de
harmonia e independência entre os poderes, bem como adapta—Io 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, especialmente porque a Lei
nº 12.471, de 16 de setembro de 1997, foi revogada, por consolidação, pela Lei 14.485, de
19 de julho de 2007.
COMISSÃO
SUBSTITUTIVO Nº
DA
DE
CONSTITUIÇÃO,
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0525/17.

JUSTIÇA

E

Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007,
que consolida Legislação Municipal referente a

datas comemorativas, eventos e feriados do

de
providências.
Município
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Câmara Municipal de São Paulo

D E C R E T A:

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

Art. 1º Fica

“—

.
O

26 de setembro:

Dia do Surdo” (NR).
Art.

2º Fica revogada a alínea “a” do inciso CCXllI, da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007.

Art.

3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
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DAJS COMISSOES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA
PARECER CONJUNTO Nº IGIWLI
ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 525I2017.
,

E

presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Mario Covas Neto, altera a Lei nº 12.471 de 16 de Setembro de
1997, que instituiu o "Dia do Surto".

O

Comissão de Constituição, Justiça e: Legislação participativa exarou parecer pela legalidade com apresentação de
Hm de adaptar ( texto às regras da técnica legislativa e também porque a Lei nº 12.471, de 16 de
setembro de 1997, foi revogada, »:or consolidação, pela Lei 14.485, de 19 dejulho de 2007.

A

substitutivo a

O presente projeto visa adequar o “Dia do Surdo" no âmbito municipal a mesma data que se comemora o Dia Nacional
do Surdo, em 26 de Setembro. 'I al definição de data é importante, pois foi no dia 26 de setembro do ano de 1857 que
se criou a primeira Escola de Surdos no Brasil na cidade do Rio de Janeiro. Também promove a alteração do termo
"portador de deficiência auditiva" por solicitação da comunidade surda, que alega que não se utiliza mais "portador" para
identificar pessoas surdas.

Comissão de Educação, Cultu 'a e Esportes, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e
deve prosperar, sendo o parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa.
Quanto ao aspecto financeiro a C omizs ;ãc cêe lª'inanças e Orçamento nada tem a opor, tendo em vista que a matéria não
ofende os dispositivos da lei on; ameªltária, bem como está condizente com os referendos legais de conduta fiscal
Favorável, portanto, é o parecer nos termos do substitutivo da Co ': . de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa.
[WJ I Q..
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