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PARECER CONJUNTO N° 1218/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 106/2017. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Cláudio Fonseca, dispõe sobre 

alteração do artigo 3º da Lei 13.774 de 03 de fevereiro de 2004, que estabelece a instituição da 
Semana da Capoeira e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, com substitutivo. 

No que concerne aos aspectos técnicos da propositura em pauta, observa-se que a 
iniciativa está em plena sintonia com os anseios de uma sociedade culturalmente complexa, 
que compreende uma miríade de segmentos étnico-sociais e suas respectivas expressões 
simbólicas. Neste contexto, a prática da capoeira configura aquilo que o sociólogo Émile 
Durkheim definia como fato social total, ou seja, um conjunto de dinâmicas societárias 
constituintes da experiência histórica. 

No âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, quanto ao mérito que 
devemos analisar, entende-se que o presente projeto merece prosperar, sendo, portanto, o 
parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJLP. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Portanto, o parecer é favorável ao 
substitutivo da CCJLP. 

Sala das Comissões Reunidas,12/09/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/09/2017, p. 84  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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