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PARECER 1721/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 81/2015. 

 Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Netinho de Paula, que 
"declara o Samba Rock movimento cultural, dançante e musical de caráter popular no 
Município de São Paulo, e dá outras providências". 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "o samba rock é um 
movimento cultural que surgiu nas periferias de São Paulo, onde a população em sua maioria é 
negra, encontrando na dança sua maior expressão e na música a comprovação de sua 
resistência. Consagrado há mais de 50 anos, consolidou-se entre as décadas de 1960 e 1980, 
possui cinco elementos essenciais a sua existência, sendo eles o dançarino, os discotecários 
(DJs), as equipes de baile (produtores), os músicos e os professores". 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Nos termos do projeto, declara-se o Samba Rock movimento cultural, dançante e 
musical de caráter popular do Município de são Paulo. Também, elencam-se os discotecários 
(DJ�s), dançarinos, músicos, professores e entidades sociais ligadas ao movimento como 
agentes promoventes da cultura popular deste estilo musical. 

Ainda, conforme a propositura, caberá à Prefeitura, mediante as Secretarias de 
Educação, de Cultura e de Esportes, Lazer e Recreação, incentivar as manifestações culturais 
relacionadas ao ritmo em questão. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração é favorável ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 07 de outubro de 2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/10/2015, p. 152 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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