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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 110/2010  
O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Agnaldo Timóteo, “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da execução também do Hino Nacional do País visitante, 
representado por equipe esportiva nas competições em nosso Município e dá outras 
providências”. Nesse sentido, estabelece a proposta que, quando da execução do 
Hino Nacional Brasileiro, ocorrerá execução obrigatória do hino do país do time ou 
da equipe visitante, nas competições esportivas, profissionais ou amadoras, nos 
estádios ou centros esportivos públicos ou privados existentes no âmbito do 
Município de São Paulo, obedecendo-se, também, ao disposto na legislação federal 
e municipal sobre a matéria.  
Justifica o autor que, assim como cantamos o nosso hino, devemos, por cortesia, 
deixar que se toque, nos eventos desportivos internacionais que se realizam em 
São Paulo, o hino de nossos adversários, realçando nesse gesto, o papel do esporte 
como destinado não a separar, mas a unir os povos.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposta.  
A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de 
que se reveste a iniciativa, consigna voto favorável ao projeto.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
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