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PARECER N° 1175/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N°399/2016.
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Nabil Bonduki e Toninho
Vespoli, dispõe sobre a abertura da Rua 24 de Maio, para realização de atividades culturais
públicas e gratuitas, sob a denominação de "24 de Maio - a Rua do Hip Hop e das culturas de
Rua de São Paulo", e dá outras providências.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela
legalidade.
A Comissão de Administração Pública emitiu parecer contrário.
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e
Gastronomia exarou parecer favorável.
Em busca de valorizar a arte de rua e as culturas populares, os legisladores indicam a
Rua 24 de Maio, região central da cidade para que, sempre no primeiro sábado de cada mês,
sejam realizadas atividades culturais, como Hip Hop e artes em geral. A arte de rua e as
manifestações culturais populares sofrem com a falta de espaço na cidade para suas
performances culturais. Em geral a cidade não oferece espaços adequados para essas
manifestações de artes e culturas de rua, quando não, sofrem forte repressão policial por parte
do poder concedente. A iniciativa aponta no sentido de criar espaços democráticos na busca
por uma cidade inclusiva, tolerante e vibrante, onde qualquer manifestação artística seja
respeitada, valorizada e tenha lugar na cidade.
Face ao exposto a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, portanto, favorável é o
parecer.
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 14/08/2019.
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