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PARECER Nº 2411/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 522/2015 

De iniciativa do nobre Vereador Netinho de Paula (PDT), o projeto de lei 522/2015 
objetiva alterar a Lei Municipal n.º 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o "Dia do 
Breaking", a ser comemorado em 30 de março, no Calendário de Eventos da cidade de São 
Paulo. O texto prevê que o Poder Público deverá incentivar as manifestações culturais relativas 
ao breaking, no sentido de promover melhor qualidade de vida aos jovens. 

Na justificativa do projeto, o autor esclarece que o breaking constitui-se em linguagem 
corporal da cultura hip hop, de origem negra e latina, que surgiu entre os anos de 1975 e 1976 
no bairro do Bronx, em Nova York, com forte influência de variados estilos de dança, como o 
looking, pooping, kimper, freestyle. Destaca que, no Brasil, estas expressões da dança são 
fonte importante de "empoderamento, profissionalização, autoestima e diversão (...) em 
especial para os jovens das regiões periféricas". Ressalta, ainda, o papel da dança para a 
saúde, a educação, enfim, para a formação dos jovens. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade, com substitutivo, tendo em vista "adequar o projeto à melhor técnica legislativa (...) 
e para suprimir da proposta o artigo 3º que (...) viola o princípio da independência e harmonia 
entre os Poderes". (Parecer n.º 2061/2015, da CCJLP). 

A Comissão de Administração Pública, nesta oportunidade de apreciação da matéria, 
ressalta que o projeto em epígrafe é meritório e oportuno. Considerando que devem constar do 
Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo todos os  acontecimentos e eventos culturais, 
artísticos, esportivos, festivais, e lazer e datas comemorativas, instituídos por lei ou decretos e, 
tendo em vista a importância da expressão cultural de que trata o presente, esta Comissão 
apresenta parecer favorável, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de dezembro de 2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/12/2015, p. 255 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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