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PARECER N° 842/2017 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 295/2016. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, altera a Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana Municipal "Canto Coral - arte e 
cidadania", a ser comemorada, anualmente, na última semana do mês de agosto e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo. 

O presente Projeto visa alterar o art. 7 da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, a fim 
de incluir a Semana Municipal do Canto Coral - arte e cidadania. De acordo com o autor, o 
conjunto coral é uma forma primordial de organização social e exercício de democracia, vez 
que o cantor aprende a mandar, a obedecer e a produzir coletivamente valorizando o produto 
criado por todos os participantes. A prática do coral tem por benefício o desenvolvimento 
humano, contribuindo, fisicamente, no fortalecimento dos pulmões, flexibilidade dos órgãos de 
fonação, estimulando o raciocínio e aperfeiçoamento do sentido auditivo; moralmente, ajuda na 
formação do caráter, pelas boas ideias contidas nas canções, no desenvolvimento do senso 
crítico, formando "bons ouvintes" e, socialmente auxilia na convivência em grupo e no respeito 
mútuo. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo favorável, nos termos do substitutivo da 
CCJLP, o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 21/06/2017. 

Ver. Claudio Fonseca (PPS) - Presidente 

Ver. Aline Cardoso (PSDB) 

Ver. Arselino Tatto (PT) 

Ver. Celso Jatene (PR) 

Ver. Toninho Vespoli (PSOL) - Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/06/2017, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

