
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 71/10

“Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 
2007, com a finalidade de incluir no 
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de 
São Paulo o Dia do Ensino e Participação 
Coletiva inspirados na obra do Rebe de 
Lubavitch – Movimento Chabad, e dá outras 
providências. 

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

Art. 1º Fica acrescido inciso ao artigo 7º da Lei 14.485 de 19 de julho de 2007 
instituindo o Dia do Ensino e Participação Coletiva inspirados na obra do Rebe de 
Lubavitch – Movimento Chabad, com a seguinte redação:
 
“ – 22 de março a 19 de abril: 
Dia do Ensino e Participação Coletiva inspirados na obra do Rebe de Lubavitch – 
Movimento Chabad, comemorado em período que corresponde ao dia ’11 de Nissan’, 
data do nascimento do Rabino Menachem Mendel Schneerson, o Rebe de Lubavitch, 
no calendário Hebreu.”

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

Sala das Sessões, 

FLORIANO PESARO
Vereador – PSDB
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J U S T I F I C A T I V A

                       O incluso projeto de lei visa instituir no Calendário Oficial do município de 

São Paulo o Dia da Educação e Participação Coletiva inspirados na obra do Rebe de 

Lubavitch – Movimento Chabad.

            A educação que oferecemos às nossas crianças deve prepará-las para 

que sejam pessoas bem sucedidas em uma economia global, mas que também saibam 

contribuir para com suas comunidades. Ao dedicarmos uma data para comemorar a 

Educação e a Participação Coletiva, estaremos enfatizando nosso compromisso para 

com uma educação completa, em que nossas crianças e jovens comecem a entender a 

importância de compartilhar, comecem a entender que o verdadeiro sucesso vem com o 

bem estar de todos.

           As exigências profissionais  do mercado de trabalho de nossos dias 

requerem um pacto renovado em relação à educação. Nossas crianças mais jovens 

necessitam um forte embasamento cada vez mais cedo. Os padrões de excelência 

devem ser aumentados, os currículos  devem ser aperfeiçoados, nossos professores 

devem receber todo tipo de apoio. As famílias e as comunidades devem unir-se aos 

educadores, colaborando para garantir que estudantes recebam a melhor educação 

possível. 

         Entretanto, a educação per se não pode propiciar o futuro que nossas 

crianças merecem. Nossas escolas e a comunidade também devem ajudar para que 

cada criança desenvolva uma bússola moral. A educação deve integrar valores 
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universais tais como a honestidade, a responsabilidade pessoal e o serviço à 

comunidade. 

           Estes  elementos  fundamentais não só ajudarão as crianças a serem bem 

sucedidas em ambientes profissionais  difíceis, também ajudarão nossa juventude para 

que se interesse e contribua com sua comunidade. 

       Poucas  pessoas entenderam melhor ou promoveram mais efetivamente 

estas ideias do que o Rabino Menachem Mendel Schneerson, o Lubavitcher Rebe. O 

Rebe, quem sempre enfatizou a importância da educação na formação do caráter de 

uma pessoa. O Rabino Schneerson, nascido na cidade de Nicolaiyev, Ucrânia, em 18 

de Abril de 1902, de uma dinastia de rabinos chassídicos, viveu na Europa até 23 de 

junho de 1941, quando chegou aos Estados Unidos, havendo milagrosamente 

escapado da investida nazista e se estabelecendo em Nova York.

         Desde que assumiu a liderança do Movimento Chabad (acrônimo para 

Chochmá, Biná e D’aat –Sabedoria, Compreensão e Conhecimento) o Rebe sempre 

pautou sua liderança para a educação, enviando emissários para todos os recantos do 

mundo. O rabino Mendel Schneerson, durante seus quarenta e três anos de liderança 

colocou em prática dezenas de programas educacionais e sociais.

      Hoje, graças ao compromisso explícito do Rebe para com a educação e para 

com a preocupação com o outro, milhares de jovens, crianças e adultos freqüentam 

várias escolas, centros comunitários e centros de juventude desenvolvidos por seus 

emissários. Através do estabelecimento destas instituições educacionais, e também 

sociais, tanto em nossa cidade, em nosso país e pelo mundo afora, o Rebe buscou 
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ensinar crianças, capacitar juventude e inspirar pessoas de todas as idades. Este 

inestimável currículo e o exemplo de uma pessoa iluminada com uma alma excepcional 

são justificativas meritórias para que sigamos o exemplo de personalidades políticas de 

expressão como  os presidentes americanos Jimmy Carter, Ronald Reagan e Barack 

Obama, e instituamos o período de 22 de março a 19 de abril como o “Dia da Educação 

Judaica e Participação Coletiva .”

                    O período de 22 de março a 19 de abril corresponde ao dia “11 de Nissan” 

data de nascimento do Rabino Menachem Mendel Schneerson, o Rebe de Lubavitch, 

no calendário Hebreu.

          Expostas, assim, as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa 

Casa de Leis e solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 

FLORIANO PESARO
Vereador – PSDB
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