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PARECER Nº 34/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE SOBRE O PROJETO DE LEI 81/2015. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Netinho de Paula, declara o 
Samba Rock movimento cultural, dançante e musical de caráter popular no Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 

O presente projeto visa destacar um gênero musical, o samba rock, heterogêneo por 
natureza, com forte identificação junto à história recente dessa cidade, principalmente 
relacionada ao momento de lazer que é um baile. 

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

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar pelas razões que seguem. 

Como o autor identifica em sua justificativa, em São Paulo houve importantes artistas 
que se dedicaram ao gênero e, mais recentemente, novos artistas e grupos musicais se 
destacaram a partir do samba rock, sendo que um de seus elementos, a dança, teve grande 
difusão e vendo se consolidando ao ponto de ser "inserida nas academias de dança junto a 
ritmos de dança de salão". 

Trata-se da declaração de que esse movimento cultural, dançante e musical possui 
caráter popular, de raízes afro, e, portanto, deve receber a atenção e reconhecimento do poder 
público em relação a sua difusão e preservação, incluindo tal gênero musical em suas ações 
culturais e educacionais em razão de sua importância em termos identitários bem como uma 
forma de dar conhecimento e possibilitar valoração cultural de elementos étnicos de grupos 
que historicamente foram marginalizados. 

Diante do exposto, posicionamo-nos favoravelmente à propositura. 

 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 17/02/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/02/2016, p. 111 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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