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PARECER Nº 1107/2011 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI 199/2011.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Ítalo Cardoso que altera a 
Lei 14.485 de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário oficial de eventos do 
município de São Paulo o Desfile Yayartes – Bloco Carnavalesco Casa da Dona 
YaYá.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, na forma de substitutivo apresentado, com o objetivo de adequar a 
proposição às regras de elaboração legislativa.  
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é meritória, eis que busca inserir no calendário oficial de 
eventos da cidade uma importante manifestação cultural, no caso o Desfile 
Carnavalesco, com o objetivo de homenagear a Senhora Sebastiana de Mello 
Freire, conhecida como Dona YaYá.  
Dona Yayá cresceu em meio aos mais variados tipos de arte; tocava piano, pintava 
e tinha a fotografia por hobbie. Entretanto seu comportamento não era condizente 
com os hábitos tradicionais de uma típica e rica senhora daquela época – início do 
século XX. Dona Yayá teve também uma vida marcada por tragédias. Perdera seus 
familiares muito cedo e sucumbiu a uma doença mental que a impediu de 
administrar ou usufruir de seus bens. Por isso, foi mantida reclusa por vários anos 
até a sua morte em 1961 em sua própria residência no bairro paulistano do Bixiga.  
Sem herdeiros, seus bens foram transferidos à Universidade de São Paulo e a 
residência é hoje conhecida como Casa de Dona Yayá.  
O Grupo União de Mulheres localizado no bairro do Bixiga há muito se esforça para 
preservar o patrimônio histórico-cultural representado pela Casa Dona Yayá, 
promovendo,  
anualmente, o Desfile Yayartes que segue até a Casa da Dona Yayá para 
reverenciar a sua memória.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer na forma do substitutivo da 
CCJLP.  
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