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PARECER N° 1594/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 339/2015 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho altera a Lei n.° 
14.485 de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário oficial do Município da Cidade de São 
Paulo, O Dia Municipal do Reggae, a ser comemorado todo dia 11 de maio de cada ano, e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa – CCJLP ]exarou 
parecer de legalidade com substitutivo para adaptar o texto às regras de técnica legislativa. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve analisar, entende-se que o 
reggae é o resultado de uma evolução musical que começou com a forma folclórica, 
fundamentada nas canções dos negros escravizados.  

A principal característica da sua temática é a crítica social, envolvendo questões sobre 
desigualdade, preconceito, fome e outros problemas sociais. O reggae recebeu, em suas 
origens, uma forte influência do movimento rastafari, que defende a ideia de que os 
afrodescendentes devem ascender e superar sua situação através do engajamento político e 
espiritual. Mas a magia do reggae, talvez, esteja no fato de conseguir mobilizar a população 
negra, mostrar a insatisfação para com a realidade, a discriminação racial sofrida e criar uma 
atmosfera de valorização das raízes negras, buscando reverter, assim, a opressão. 

É importante que se diga que o reggae no Brasil sofreu uma grande indiferença do 
poder e da mídia que viam nas suas músicas manifestações próprias das favelas. 

O reggae, até nossos dias, continua sendo um canto de descontentamento do povo, 
um grito de denúncia em favor da transformação social. Segundo os próprios músicos do 
gênero a palavra teria vindo de “raggedy”, adjetivo muito utilizado no dia-a-dia jamaicano que 
denota algo deteriorado, surrado ou muito usado. 

Desde 2012 o Dia Nacional do Reggae é comemorado em 11 de maio. Esta data foi 
escolhida por coincidir com a morte de Bob Marley, o principal representante da história do 
reggae.  

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 16.09.15. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/09/2015, p. 103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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