
 
 
 

PROJETO DE LEI 581/2019 
 
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir 
no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo, a Festa 
de Natal do Jardim dos Eucaliptos, realizado anualmente na 
segunda quinzena de dezembro, e dá outras providências.  
 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: Art. 1º Fica inserida 
alínea ao inciso CXXIX do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho 
de 2007, com a seguinte redação: Segunda quinzena de dezembro - 
Festa de Natal do Jardim dos Eucaliptos (NR) Art. 2º Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
O presente projeto de lei objetiva inserir no Calendário Oficial de 
Datas e Eventos da Cidade de São Paulo, a Festa de Natal do Jardim 
dos Eucaliptos, realizada anualmente na segunda quinzena de 
dezembro. A proposta encontra amparo no art. 13 da Lei Orgânica 
do Município de São Paulo. A Festa de Natal do Jardim dos 
Eucaliptos é um evento realizado pela Associação dos Moradores do 
Jardim dos Eucaliptos desde o ano de 2014. O objetivo é levar 
alegria, diversão e solidariedade para uma das áreas mais carentes 
de nossa Cidade. A Associação dos Moradores do Jardim dos 
Eucaliptos presta relevantes serviços à população do entorno com 
projetos nas áreas de assistência social, cidadania e esportes. A 
Associação representa os moradores nas lutas por melhorias no 
bairro e sua regularização fundiária. A Festa de Natal é um evento 
esperado e desejado pelas crianças e pelos adultos. Com recreação 
para as crianças e doação de doces e brinquedos, a Festa também é 
um momento de promoção da paz. A participação de cerca de duas 
mil pessoas, anualmente, demonstra que o Festival esta consolidado 
em nossa Cidade e a sua inserção no nosso Calendário Oficial de 
Eventos é justa. Em face do exposto, solicito a colaboração dos 



 
 
 

membros desta edilidade para aprovação da presente propositura, 
uma vez que revestida de interesse público. 
 


