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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 406/2016. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ota, altera a Lei nº 14.485 de 

19 de julho de 2007, para incluir no calendário oficial do município da cidade de São Paulo, 
"semana do Cooper Matsuri" a ser realizada anualmente na primeira semana de julho, e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, nos termos de substitutivo, apresentado com o objetivo de introduzir adequações 
técnicas de natureza logística. 

Segundo as justificativa do autor, o "Cooper Matsuri" reúne a comunidade nipo-
brasileira, com entrelaçamento das duas culturas, com apresentação de artes marciais como 
iaido, kembu, shibu; músicas com instrumentos musicais típicos como Taiko Okinawa 
Shishimai , danças típicas como Matsuri dance, Quadrilha , Sertanejo , Shamissem, com 
Workshops, de Artes Marciais, danças de salão, matsuri dance Origami, Pedraria, Pintura em 
tela, Tear, e diversas outras atividades sendo realizado há 38 anos pela Cooperativa Atlético 
Clube que é o encontro de gerações nikkeys, seus descendentes e a comunidade brasileira. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que o presente projeto deve prosperar devido a importância cultural que 
tal evento oferece, especialmente à comunidade nipo-brasileira. 

Portanto, o parecer é favorável, no termos do substitutivo da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 

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, no 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

CLAUDIO FONSECA (PPS) 

ALINE CARDOSO (PSDB) 

DAVID SOARES (DEM) 

CELSO JATENE (PR) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

AURÉLIO NOMURA (PSDB) 

RICARDO NUNES (PMDB) 

OTA (PSB) 

RODRIGO GOMES (PHS) 

RODRIGO GOULART (PSD) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/04/2017, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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