
Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação

Equipe de Documentação do Legislativo

PARECER Nº 565/2020 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 478/2019.

O  Projeto  de  Lei  478/2019,  apresentado  pelo  Vereador  Alfredinho  (PT)  e  com  a
coautoria  de diversos parlamentares,  tem por escopo a criação do Programa Municipal  de
Fomento à Linguagem de Cultura Reggae / Rastafari.

Segundo  o  texto  apresentado,  o  objetivo  do  referido  programa  é  coordenar  e
desenvolver atividades que valorizem o reggae no município, de forma a aprimorar o respectivo
nível  cultural,  profissional,  social  e  econômico,  assim  como  fazer  destas  atividades  um
instrumento cultural, de trabalho e empreendedorismo, de forma direta e indireta.

A proposta indica a delimitação das características que constituem a linguagem de
cultura  reggae /  rastafari,  além de arrolar  quais  tipos de atividades serão abrangidas pelo
programa. Prevê autorização para que o Poder Executivo elabore anualmente editais do Dia
Municipal do Reggae, entre outros editais a serem definidos por comissões de especialistas e
pesquisadores da cultura reggae / rastafari. Pretende estabelecer uma previsão específica no
orçamento da Secretaria Municipal de Cultura para o programa, que poderá também receber
recursos provenientes de fundos municipais existentes ou a serem criados.

Há que se destacar, ainda, que o projeto prevê autorização para que o Poder Executivo
crie o cargo de Coordenador (a) Municipal  de Fomento à Linguagem de Cultura Reggae /
Rastafari, subordinado à Secretaria Municipal de Cultura.

Na justificativa que acompanha a proposição,  destaca-se a finalidade de "fomentar,
incentivar e reconhecer a importância histórica e cultural do Reggae e da Cultura Rastafari".
Discorre  sobre  as  origens  do  reggae,  a  entrada  e  o  desenvolvimento  desta  manifestação
cultural no Brasil.

A  Comissão de Constituição,  Justiça e  Legislação Participativa emitiu  parecer  pela
Legalidade do projeto.

Pelo  do  exposto,  considerando  a  importância  e  relevância  da  matéria,  quanto  ao
mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  manifesta-se  FAVORÁVEL  à  aprovação  da
propositura.

Sala da Comissão de Administração Pública, em 29/07/2020.

Zé Turin (REPUBLICANOS) - Presidente

Aurélio Nomura (PSDB) - Relator

Alfredinho (PT)

Daniel Annenberg (PSDB)

Edir Sales (PSD)

Fernando Holiday (PATRIOTA) - Contrário

Gilson Barreto (PSDB)



Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/08/2020, p. 74

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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