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PARECER Nº 1919/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 69/2018. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Ricardo Teixeira e Cláudio 
Fonseca, que "dispõe sobre a implantação de atividades culturais e recreativas que 
incentivarão mais acesso e conhecimento do folclore, danças e músicas típicas do nosso país." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, não obstante na forma de SUBSTITUTIVO, para adequar a redação 
do projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98. 

Na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente houve manifestação 
favorável ao projeto, nos termos do substitutivo da CCJLP. 

Nos termos do projeto e já considerando o substitutivo aprovado pela CCJLP, institui-se 
no Município de São Paulo o Programa Valorização do Folclore Brasileiro, visando à 
preservação do folclore brasileiro, das suas danças típicas e das suas músicas. 

O Programa deverá promover a realização de: a) - atividades voltadas ao estímulo, à 
preservação do folclore nacional, à educação plural e à participação popular; b) - palestras de 
sensibilização sobre a importância das raízes culturais folclóricas brasileiras; e c) - atividades 
em áreas com alta vulnerabilidade social. 

Figuram entre as metas do Programa de Valorização do Folclore: 

I - realizar atividades ao menos uma vez por mês em praças públicas do Município de 
São Paulo; 

II - desenvolver a tolerância baseada no respeito, na aceitação, na diversidade cultural 
e na maneira peculiar que cada ser humano se expressa; 

Ante o exposto e não deixando de considerar um analise mais detida pela Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, cujas competências guardam grande proximidade com o tema 
em questão, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto, nos termos do 
substitutivo da CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 09 de outubro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Antonio Donato - (PT) - Relator 

Alfredinho - (PT) 

André Santos - (REPUBLICANOS) 

João Jorge - (PSDB) 

Janaína Lima - (NOVO) 

Zé Turin - (PHS) 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2019, p. 101 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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