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ALTERA A LEI N° 14.485, DE 19 DE JULHO DE 2007, PARA INCLUIR
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TEREZA CULTURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Observações:

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
1o GV - Vereadora Adriana Ramalho
PL

PROJETO DE LEI N°

729/2019

“Altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de
2007, para incluir no Calendário de Eventos

da Cidade de São Paulo o Tereza Cultural e

dá outras providências”.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1o - Fica inserida alínea ao inciso CLXXXII do artigo 7° da Lei n° 14.485, de 19
de julho de 2007, com a seguinte redação:

“mês de setembro:

Tereza Cultural, com o objetivo de promover os talentos
da escola e integrar a comunidade escolar, as famílias e a

vizinhança.”

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

O Tereza Cultural é um evento realizado anualmente, todo mês de setembro no
ETEC Tereza Aparecida Cardoso Nunes, assim denominado pela Lei Estadual n°

14.055/2010. Vem acontecendo desde 2013, e tem como propósito incentivar e

promover os talentos musicais de seus alunos, professores e funcionários.

O evento conta com a participação não apenas da comunidade escolar, como

também de ex-alunos, de famílias dos alunos e de vizinhos, e envolve, além de
apresentações culturais, também ações sociais. Um exemplo é o bazar solidário
que aconteceu na edição de 2019.

Assim, o Tereza Cultural é de grande relevância não apenas para o universo desta
escola, como para toda a comunidade em seu entorno, para os egressos da

instituição e para as famílias dos alunos, professores e funcionários.

A data escolhida, mês de setembro, tem como base a tradição que a ETEC

mantém de realizar o evento em data próxima ao dia 18 de setembro, que é

quando foi publicado o Decreto Estadual n° 53.452/2008, que criou a escola.

Certa da relevância da presente proposta, conto com o apoio dos pares para a
aprovação desta propositura
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