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PROJETO DE LEI Nº             109/2014 
 

“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 da Comunidade 
Cigana, a ser comemorado no dia 24 de 
maio, e dá outras providências.” 

 

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

Art. 1o Fica acrescido inciso ao art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, 
com a seguinte redação: 

“ – 24 de maio: 

“o Dia da Comunidade Cigana, a ser comemorado anualmente com homenagens 

e eventos de divulgação”. (NR) 

 

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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JUSTIFICATIVA 

  
O presente projeto de lei tem por objetivo incluir no Calendário Oficial da 

Cidade de São Paulo o Dia da Comunidade Cigana, a ser comemorado no dia 24 

de maio, com homenagens e eventos de divulgação.  

 

A inclusão do evento no Calendário Oficial da Cidade manifesta o 

reconhecimento, por parte do Poder Público, sobre a importância da contribuição 

étnica cigana no processo de formação da história e da identidade cultural 

brasileira. 

 

Comemorado pela primeira vez no Brasil em 2007, o dia 24 de maio foi 

escolhido como o dia nacional de homenagem aos Ciganos, por ser o dia 

dedicado à Santa Sara Kali, padroeira universal dos ciganos.  
 

A comunidade cigana, presente em todas as nações do mundo, são grupos 

que se formaram no processo de diáspora de um povo nômade originário do norte 

da Índia, que passou por várias regiões do Oriente Médio e Europa, e espalhou-se 

por outros continentes.  

 

Não obstante a importância da data, as políticas públicas de integração e 

inclusão dos ciganos na sociedade são de extrema necessidade, e ainda, muito 

escassas. 

 

As datas comemorativas e informativas incluídas no Calendário Oficial de 

Eventos da Cidade de São Paulo, tem por objetivo reunir fatos importantes ligados 

à cidade e ao cotidiano dos cidadãos. Além disso, incentivam o debate e a 

construção de políticas públicas necessárias, e dão publicidade a eventos de 
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diversas naturezas, como os históricos, culturais, religiosos, esportivos, 

gastronômicos e outros.  

 

Assim, a inclusão do Dia da Comunidade Cigana na Lei 14.485/2007 garantirá a 

divulgação decorrente da publicação da lei e de sua divulgação no próprio 

calendário, o que demonstrará o reconhecimento, por parte do município, do 

acontecimento, e auxiliará na organização da festa e o contato com a SPTURIS e a 

CET. 

 

 Dessa forma, justifica-se a importância da inclusão do dia no Calendário 

Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo, como o Dia da Comunidade Cigana. 

 

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 

 


