CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO

PROJETO DE LEI 88/2016 DE 10/03/2016

Promovente:
Ver. ANTONIO DONATO (PT)

Ementa:
ALTERA A LEI N 14.485, DE 19 DE JULHO DE 2007, PARA INCLUIR NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO, "O DIA DA LUTA OPERÁRIA A SER
COMEMORADA, ANUALMENTE, NO DIA 09 DE JULHO.
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Altera a Lei no 14.485, de 19 de Julho
DE 2007, para incluir no Calendário
Ofici I de Eventos da Cidade de São
aulo, "O dia da luta operária" a ser
comemorada, anualmente, no dia 09
de julho.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:
-

Art. 1 0 - Fica acrescida alínea "a" ao inciso CXXCT ad -à- rj
14.485, de 19 de Julho de 2007, com a seguinte redação:

"9 de Julho-Dia da Luta Operária".

Art. 2 0 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por contaT
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Às Comissões competentes

1 5 MAR 20%

Sala das Sessões, 07 de março de 2116
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
VEREADOR DONATO

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo acrescentar alínea "a" ao inciso
CXXXIV do art.70 da Lei 14.485. de 19 de Julho de 2007, para incluir no
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo: "O dia da luta
operária", a ser comemorada, anualmente, no dia 09 de julho, em
homenagem ao centenário da morte do operário JOSÉ MARTINEZ, ficando
instituída a data de "9 de julho" , como dia da morte do operário, que se
deu na referida data no ano de 1917.Três dias após , mais de 70 mil
trabalhadores eclodiram uma greve geral em São Paulo em que armazéns
foram saqueados, bondes e outros veículos incendiados e barricadas foram
erguidas no meio das ruas.
JOSÉ MARTINEZ foi um jovem sapateiro anarquista sindicalista, espanhol,
vinculado à Federação Operária de São Paulo (FOSP) e a Confederação
Operária Brasileira (COB). No dia 09 de julho de 1917, aos 21 anos de
idade, Martinez foi morto pela polícia de São Paulo quando participava da
greve nas portas da fábrica Mariângela, no bairro do Brás. Sua morte
serviu de estopim para a Greve Geral de 1917, que paralisou o comércio e
a indústria nas principais cidades brasileiras.
Seu funeral atraiu uma multidão que atravessou a cidade acompanhando o
corpo até o cemitério do Araçá onde foi sepultado. Indignados os operários
da indústria têxtil Cotonifício Crespi, com sede na Moóca entraram em
greve, e logo foram seguidos por outras fábricas e bairros operários. O seu
enterro foi uma das mais impressionantes demonstrações populares até
então verificadas em São Paulo. Partindo o féretro da Rua Caetano Pinto,
no Brás, estendeu-se o cotejo, como um oceano humano, por toda a Av.
Rangel Pestana até a então Ladeira do Carmo em caminho da cidade, sob
um silêncio impressionante, que assumiu o aspecto de uma advertência.
Foram percorridas as principais ruas do centro. A polícia cercava os
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prosseguindo sua impetuosa marca até o cemitério. À beira da sepultura
revezavam os oradores, em indignadas manifestações de repulsa à reação.
No regresso do cemitério, uma parte da multidão reuniu-se em comício na
Praça da Sé, a outra parte desceu para o Brás, até a Rua Caetano Pinto,

•

em frente à casa da família do operário assassinado, onde foi realizado
outro comício, consoante escreveu com muita propriedade Edgard
Leuenroth.

Face a todo o exposto e de modo a preservar sua trajetória de lutas,
solicito aos meus nobres pares a aprovação da propositura.

•

Greve geral em São Paulo[editar
A morte de José Martinez[editar

1 editar códi g o-fonte]

editar códi g o-fonte]
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Funeral de José Martinez em direção cemitério do Araca no dia 11 de Julho de 1917.

Em 9 de julho, uma carga de cavalaria foi lançada contra os operários que protestavam na porta da fábrica
Mariângela, no Brás resultou na morte do jovem anarquista espanhol José Martinez. Seu funeral atraiu uma
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na Mooca entraram em greve, e logo foram seguidos por outras fábricas e bairros operários. Três dias depois
mais de 70 mil trabalhadores já aderiram a greve. Armazéns foram saqueados, bondes e outros veículos foram
incendiados e barricadas foram erguidas em meio às ruas.

"O enterro dessa vitima da reação foi uma das mais impressionantes demonstrações populares até então verificadas em
São Paulo. Partindo o féretro da Rua Caetano Pinto, no Brás, estendeu-se o cortejo, corno uni oceano humano, por toda a
avenida Rangel Pestana até a então Ladeira do Carmo em caminho da Cidade, sob um silencio impressionante, que
assumiu o aspecto de uma advertência. Foram percorridas as principais ruas do centro. Debalde a Policia cercava os
encontros de ruas. A multidão ia rompendo todos os cordões, prosseguindo sua impetuosa marca até o cemitério. À beira
da sepultura revezaram os oradores, em indignadas manifestações de repulsa à reação (..) No regresso do cemitério, uma
parte da multidão reuniu-se em comício na Praça da Sé; a outra parte desceu para o Brás, até à rua Caetano Pinto, onde,
em frente à casa da.familia do operário assassinado, foi realizado outro comício."
—Ecigard Leuenroth h l

EXigênCiaS[editar editar código-fonte]
A violenta greve geral estava deflagrada em São Paulo. Hermínio Linhares em seu livro Contribuição á história

e

ps lutas operárias no Brasil; 2 Ed.; São Paulo; Alfa-Omega; 1977 diz: "O auge deste período foi a greve geral

de julho de 1917, que paralisou a cidade de São Paulo durante vários dias. Os trabalhadores em greve exigiam
aumento de salário. O comércio fechou, os transportes pararam e o governo impotente não conseguiu dominar
o movimento pela força. Os grevistas tomaram conta da cidade por trinta dias. Leite e carne só eram
distribuídos a hospitais e, mesmo assim, com autorização da comissão de greve. O governo abandonou a
capital. (...)."

As ligas e corporações operárias em greve, juntamente com o Comitê de Defesa Proletária decidiram na noite
de 11 de Julho numeraram 11 tópicos através dos quais apresentavam suas reivindicações.

Trabalhadores cruzam os braços em uma fábrica em São Paulo.
1. - Que sejam postas em liberdade todas as pessoas detidas por motivo de greve;
2. - Que seja respeitado do modo mais absoluto o direito de associação para os trabalhadores;
3. - Que nenhum operário seja dispensado por haver participado ativa e ostensivamente no movimento
grevista;
4. - Que seja abolida de fato a exploração do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas, oficinas etc.;
5. - Que os trabalhadores com menos de 18 anos não sejam ocupados em trabalhos noturnos;
6. - Que seja abolido o trabalho noturno das mulheres;
7. - Aumento de 35% nos salários inferiores a $5000 e de 25% para os mais elevados;
8. - Que o pagamento dos salários seja efetuado pontualmente, cada 15 dias, e, o mais tardar, 5 dias após
o vencimento;
9. - Que seja garantido aos operários trabalho permanente;
10.- Jornada de oito horas e semana inglesa;
2

11.- Aumento de 50% em todo o trabalho extraordinário.
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Realizada a pesquisa legislativa, a respeito do assunto foi localizado:
- 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
(especialmente art. 7°, CXXXIV).
Cópias dos textos acima indicados acompanham a presente informação.
À Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do
Senhor Presidente de fls.07.
São Paulo, 21 de março de 2016.
Christia
a Chebib
Procuradora Supervisora do Setor de Pesquisa e Análise Prévia
OAB/SP 244.472

Palácio Anchieta Viaduto JacareL 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br
PL n°88/16 — pesquisa
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Título: 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. 2 0 a 60 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 14.617/2007 - Revoga o inciso II do art. 7 0 desta Lei.; (ver documento)
Lei no 15.320/2010 - Revoga a alínea "a" do inciso LXIX do art. 7 0 desta Lei.; (ver
documento)
Lei no 15.342/2010 - Revoga a alínea "b" do inciso LXXIX do art. 7 0 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)
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.
- 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.
- Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0229553-02.2009.8.26.0000 - 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
13.707/2003, 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.
Alterações: Lista de alterações desta Lei. (ver documento)
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LEI N° 14.485 DE 19 DE JULHO DE 2007
(PROJETO DE LEI N° 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 § 7° do artigo 42 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1° Esta lei consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas,
eventos e feriados do Município de São Paulo.
CAPITULO I
DO CALENDÁRIO DE EVENTOS
Art. 2° 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° 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° 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° 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.

CXXXIII -08 de julho:
a) o Dia do Taxista;
b) o Dia do Panificador;
CXXXIV - 13 de julho:
o Dia da Casa de Portugal;
CXXXV - 14 de julho:
a) o Dia do Clube Português;
b) o Dia do Automobilismo;
CXXXVI - 17 de julho:
o Dia da Conquista pelo Brasil de seu Tetracampeonato;
CXXXVII - 19 de julho:
a) o Dia do Basquetebol;
b) o Dia do Futebol;
CXXXVIII - 22 de julho:
o Dia do Sociólogo, podendo o Poder Público apoiar os eventos ligados à
comemoração desta data, inclusive autorizando o uso de espaços públicos para o mesmo e
atividades correlatas;
CXXXIX - 25 de julho:
a) o Dia Municipal da Cultura e da Paz, sendo que para a consecução dos objetivos
deste inciso o Poder Executivo poderá apoiar eventos ligados à comemoração da data e
autorizar a realização de atividades artísticas, científicas, culturais e religiosas, promovendo
uma grande confraternização;
b) o Dia do Bairro Vila Gustavo;
CXL - 26 de julho:
o Dia do Bairro de Santana;
CXLI - primeira semana de julho:
a Festa das Nações de Ermelino Matarazzo, a ser realizada pelo Centro de Promoção
Humana Lar Vicentino, entidade declarada de utilidade pública pelo Decreto n° 18.637/93;
CXLII - 03 a 09 de julho:
a Semana Constitucionalista de 1932, devendo o Poder Executivo, para a consecução
deste objetivo, envidar esforços no sentido de celebrar convênios com o Ministério da
Educação e Cultura, Secretarias, Delegacias e órgãos de Educação, Cultura, Família e BemEstar Social do Estado de São Paulo, com outros Estados e Municípios; estabelecer parcerias
com instituições públicas e privadas de ensino superior, devidamente reconhecidas, e demais
órgãos da sociedade civil; obter apoio, buscar promoção e promover ampla divulgação junto
aos mais diversos meios de comunicação; promover e estimular a realização de palestras,
simpósios e concursos nos estabelecimentos da rede de ensino público municipal, com a
participação de professores, jornalistas e estudiosos da matéria, que direta ou indiretamente
atuem nesta área para despertar e fomentar o interesse de nossa juventude e fortalecer os
alicerces da cidadania;
CXLIII - segundo domingo de julho:
o Dia da Associação Pró-Excepcionais Kodomo-No-Sono;
CXLIV - segunda semana de julho:
a Semana da Bicicleta;
CXLV - domingo em que se inicia a Semana da
Câmara Municipal de São Paulo
Secretaria de Documentação
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo
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PARECER N°
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 0088/16.
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Antonio Donato, que dispõe sobre
a inclusão do Dia da Luta Operária, no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo.
Segundo a propositura, esse evento será comemorado anualmente no dia 09 do mês de
julho, sendo necessário, para tanto, acrescentar inciso ao artigo 7 0 da Lei n° 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.
Com efeito, o artigo 30, inciso 1, da Carta Magna permite que o Município edite leis sempre
que a questão social envolva algum interesse local, como é o caso em comento.
Assim, 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.
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 n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis:
SUBSTITUTIVO N°
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI N° 0088/16.
Altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007,
para incluir no Calendário de Eventos da
Cidade de São Paulo, o Dia da Luta Operária,
e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRET A:

Art. 1° Fica inserido inciso ao art. 7° da Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007, com a
seguinte redação:
RELCOM
766/2016
Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camarasp.aov.br
PI0088-16. G
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"Dia 09 de julho:
Dia da Luta Operária" (NR).

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e
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RF 11.401

az

À SGP - 33
Sr. Supervisor,

Encaminho os presentes autos para arquivamento em
face ao disposto no Art.275 do Regimento Interno da C.M.S.P.

02/Oi/21 17

Rodrigo AbíKo o
RF 11.401
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CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO

RDS
143/2017

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

rREQUEIRO, nos termos do art. 275, § 2°, do Regimento Interno, o
retorno à tramitação da(s) proposição(ões) elencada(s) a seguir: PL 88/2016, de minha
autoria.

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2017

Antônio Ilonato
Líder do PT

do procsso
G2‘)/éis

9ti

Folha no
no 4)/
.

do processo
e_ c2f9/

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
Papel para informação, rubricado como folha n°
do processo n°

de 20

(a)

À SGP.33
Sr. Supervisor,
Encaminho o presente requerimento para as providências pertinentes.

17/02/2017

ISOLDI CALEARI
de Controle do Processo Legislativo
SGP.22

À SGP.-22
Sr. Supervisor,

Conforme solicitado pelo RDS n° 13-143/2017, segue o presente expediente
para volta à tramitação.

?o / 0 z

UBIRAJARA DiÁS PRESTES FILHO
Supervisor da Equi e de Arquivo Geral
SGP.33
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J LO

PARECER CONJUNTO N°
DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 88/2016.

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Donato, altera a Lei n° 14.485, de 19 de
Julho de 2007, para incluir no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo, "O dia da luta
operária" a ser comemorada, anualmente, no dia 09 de julho.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu parecer pela
legalidade com substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa.
O presente projeto de lei tem por objetivo incluir no calendário oficial de eventos o "Dia da Luta Operária". A
propositura buscou referência para a data proposta no centenário de morte do operário José Martinez, que
se deu nesta data. De acordo com a justificativa do projeto, José Martinez foi um jovem operário sindicalista
morto aos 21 anos de idade pela polícia de São Paulo, quando participava de uma greve. No Brasil, o
movimento de greves operárias teve início no começo do século XX a partir de uma sucessão de lutas
visando mudanças nas relações entre trabalhadores e empregadores. A luta operária brasileira manifestouse a partir dos ideais anarquistas e socialistas difundidos na Europa e capitaneados pelos imigrantes
presentes no Brasil. Com a massa operária unida, os grupos manifestavam-se publicamente a favor da
conquista de melhores condições de trabalho.
Em face do acima exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência,
entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer nos termos
do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Quanto ao aspecto financeiro nada se tem a opor, tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos
da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável,
portanto, é o parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa.

Sala das Comissões Reunidas,
COMISSÃO DE EDUCAÇÃJP URA E ESPORTES

LINE CARDOSO

DAVID SOA ES

SELINO TATTO

GEO

C SO JATENE

HATO

TONIN VESPOLI
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

JAIR TATTO
ATÍLIO FRANCISCO

// REGINALDO TRIPOLI
t./

AURÉLIO NOMURA
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NOTAS TAQU1GRÁFICAS SEM REVISÃO FINAL

003-SE
22/02/2017
19 DE 51

RSÃO:

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO — SGP.4

oti

FL:

R

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) — Em disc ao. Não há oradores
inscritos; está encerrada a discussão. A votos o substitutivo
Just e Legislação a icipatw
COM

ao; os cOrdr

manifestem-se agora

omissa

L 88116. Os Srs. Vereadores favorav

ou aqueles que desejaf,e
Usa)Aprovado-`è 'prt eir

ISCUSS O

cação

in

em segu

Passemos ao item seguinte.

- "PL 287/2016, do Vereador ANTONIO DONATO (PT), TONINHO PAIVA (PR) E
DAVID SOARES (DEM). Altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo, "O dia da Cultura Coreana" a ser
comemorado, anualmente, no dia 15 de agosto. FASE DA DISCUSSÃO:

l a. Aprovação

mediante voto favorável da maioria simples. HÁ SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEG. PARTICIPATIVA".

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma — PSDB) — Há parecer, sobre a mesa, que
será lido.

- É lido o seguinte: (Parecer ao PL 287/16)
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data,. docurnqQap(s) rubricado(s)
sob no(s) i I -o--"e
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO — SGP.4
NOTAS TAQUIGRÁFICAS SEM REVISÃO FINAL

c1:2r_1proizsso
sÀo: 006-SE
21/03/2017
FL: 35 DE 55

DATA:

"PL 88/2016, do Vereador ANTONIO DONATO (PT). Altera a Lei n° 14.485, de 19
de Julho de 2007, para incluir no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo, "O
Dia da Luta Operária" a ser comemorada, anualmente, no dia 09 de julho. FASE DA
DISCUSSÃO: 2a DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEG.
PARTICIPATIVA Aprovação mediante voto favorável da maioria simples."

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) — Em discussão. Não há oradores

inscritos; está encerrada a discussão. A votos o PL 88 /2016, na forma do Substitutivo da
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Os Srs. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de
votação, manifestem-se agora.

O SR. FERNANDO HOLIDAY (DEM) — (Pela ordem) — Sr. Presidente, registre meu

voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite — DEM) — Registre o voto contrário do Vereador

Fernando Holiday. Aprovado. Vai à sanção.
Passemos ao item seguinte.

"PL 287/2016, do Vereador ANTONIO DONATO (PT), TONINHO PAIVA (PR) E
DAVID SOARES (DEM). Altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo, "O dia da Cultura Coreana" a ser
comemorado, anualmente, no dia 15 de agosto. FASE DA DISCUSSÃO:

2a DO

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEG. PARTICIPATIVA
Aprovação mediante voto favorável da maioria simples."

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) — Em discussão. Não há oradores

CÂMARA MUNICIPAL DE
Papel para informação, rubricado como folha n°

SA0 PAULO
do processo n °

01 - 88 de 2016,

27/03/2017

NA)

(a)

À SGP - 23
Sr. Supervisor,

O presente projeto de lei foi aprovado em segunda
votação na forma do Substitutivo da Comissão de Constituição,
Justiça e Legislação Participativa de folha(s) no

(,),

c,

I3

na

6a Sessão Extraordinária da 17a Legislatura em 21 de março de
2017.

Encaminho os presentes autos para a sanção da
respectiva Lei.

27/03/2017
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Eduardo Ak mine

Secretário de Apoio ao Plenário
SGP.2
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Cik1111,ARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
PRESIDÊNCIA

São Paulo, 22 de março de 2017.

Ofício SGP-23 no 0535/2017

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência texto da lei aprovada pela Câmara
em sessão de 21 de março do corrente, relativa ao Projeto de Lei no 88/16,
de autoria do Vereador Donato, que 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 da
Luta Operária, e dá outras providências.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e
respeito.

A Sua Excelência o Senhor
João Dona
Prefeito do Município de São Paulo.
RNB/okm

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
LEI DECRETADA NA SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2017
Cópia extraída de fls. 12/13 do processo
(PROJETO DE LEI No 88/16)
(VEREADOR DONATO - PT)

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
da Luta Operária, e dá outras
providências.

Faço saber que a Câmara, em sessão de 21 de março de 2017,
decretou a seguinte lei:
Art. 1 0 Fica inserido inciso ao art. 7o da Lei no 14.485, de 19 de
julho de 2007, com a seguinte redação:
"Dia 09 de julho: Dia da Luta Operária" (NR).
Art. 2 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de São Paulo, 22 de março de 2017.

r.r. , -=-•••=i-iâ':b residente

RNB/okm
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SA0 PAULO
São Paulo, 23 de março de 2017.

Recebi ofício SGP-23 no 535, de 22/03/17,
encaminhando ao Executivo texto da lei decretada pela Câmara, relativa ao
Projeto de Lei no 88/16, de autoria do Vereador Donato.
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SGP-23 - Finalização do Processo Legislativo - Ofícios
De:
Enviado em:
Para:

June Alberici de Mello <june@PREFEITURASPGOVBR
. .
.
,.,.;•7 - "
segunda-feira, 17 de abril de 2017 14:57
SGP-23 - Finalização do Processo Legislativo - Ofi4i95,,,, di3 p,emiq:,
!-___..2F.
anderson.souza@camara.sp.gov.br
PL 88/16 - Número reservado para promulgação pela Cá

CC:
Assunto:

. ye
_al LintNaree

.1:1

';2

Sinalizador de acompanhamento:
Status do sinalizador:

Acompanhar
Sinalizada

Prezado Ande rson,

Considerando o decurso do prazo para sanção ou veto pelo Sr. Prefeito do Projeto de Lei n 2
88/16, que altera a Lei n 2 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos
da Cidade de São Paulo o Dia da Luta Operária, informo que, para a sua promulgação por essa
Câmara, foi reservado o número 16.634, de 17 de abril de 2017.

Att.

June Alberici de Mello
SGM/ATL - Chefia

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, é confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da
mensagem. Caso você a tenha recebido por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la
de seus arquivos. É expressamente proibido o uso não autorizado, replicação ou disseminação da mesma. As
opiniões contidas nesta mensagem e seus anexos não necessariamente refletem a opinião do órgão emissor".
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA
São Paulo, 18 de abril de 2017.

Ofício SGP-23 no 0639/2017

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência carta de promulgação da Lei no
16.634, de 17 de abril 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, para incluir no Calendário de Eventos da
Cidade de São Paulo o Dia da Luta Operária, e dá outras providências, relativa
ao Projeto de Lei no 88/16, de autoria do Vereador Antonio Donato.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e
respeito.

A Sua Excelência o Senhor
Bruno Covas
Prefeito em exercício do Município de São Paulo.
ARS/okm

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
LEI No 16.634 DE 17 DE ABRIL DE 2017
(PROJETO DE LEI No 88/16)
(VEREADOR ANTONIO DONATO - PT)

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 da Luta
Operária, e dá outras providências.

Milton Leite, 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:
"Dia 09 de julho: Dia da Luta Operária." (NR)
Art. 2 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São Paulo, 18 de abril de 2017.

Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo,
em 18 de abril de 2017.

ELMAN
BRE G
Secretário G ai Parlamentar
ARS/okm
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
São Paulo, 18 de abril de 2017.

Recebi ofício SGP-23 no 0639, de 18/04/17,
encaminhando ao Executivo texto da Lei no 16.634, de 17 de abril do corrente,
promulgada pela Câmara, de acordo com o § 7 0 do art. 42 da LOMSP, relativa ao
Projeto de Lei no 88/16, de autoria do Vereador Antonio Donato.
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À SGP-33 — Senhor Supervisor,
Processo encerrado para esta Unidade.
Para arquivamento.
SGP-23, 19/04/2017.

ANDERSO R E ODE SOUZA
Supervisor de F* li
Proc. Legislativo
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CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
Papel para informação, rubricado como foi a n ° 29
do processo 01 88 de 2016 25/04/2017
-
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69

SUPERVISÃO DE ARQUIVO - GERAL

Requisitado em 14/02/2017
Arquivado novamente em 25/04/2017
Com 29 fls.
O Funcionário

-

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br

Certidão
Os intervalos de folhas do presente documento foram autenticados
digitalmente no sistema SPLegis por:

- Fls. 1 à 42 do documento: LUCAS MANUEL MARZAGAO TOMMASINI ALVES
SOTO
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