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PARECER N° 1025/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 407 /2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula declara o 
Aristocrata Clube como patrimônio cultural imaterial do município de São Paulo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo. No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que 
se deve analisar, entende-se que o “Aristocrata Clube” qualifica-se como importante 
empreendimento político-cultural da população negra paulistana, pois significou a possibilidade 
da afirmação de modos de sociabilidade até então negados à população afrobrasileira nas 
instituições semelhantes. 

Segundo o autor da propositura, no auge do Aristocrata Clube, na década de 70, as 
festas e bailes de gala atraíam até cinco mil pessoas, incluindo artistas, políticos e celebridades 
como Cartola, Wilson Simonal, Jânio Quadros, Sara Vaughan e Muhammad Ali. Ressalte-se 
que, de acordo com a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural – UNESCO/2001,“...o 
patrimônio cultural, em todas as suas formas, deve ser preservado, valorizado e transmitido às 
futuras gerações como testemunho da experiência e das aspirações humanas, a fim de nutrir a 
criatividade em toda sua diversidade e estabelecer um verdadeiro diálogo entre as culturas”. 
Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o nosso parecer ao substitutivo apresentado pela CCJLP. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 17.06.2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/06/2015, p. 99-100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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