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PARECER N°2312/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 69/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Ricardo Teixeira e Claúdio 
Fonseca, dispõe sobre a implantação de atividades culturais e recreativas que incentivarão 
mais acesso e conhecimento do folclore, danças e músicas típicas do nosso país. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, na forma do Substitutivo, a fim de adaptar o texto regras de técnica legislativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
Favorável nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável, nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A presente propositura dispõe sobre a implantação de atividades culturais e recreativas 
no intuito de incentivar e proporcionar maior acesso e conhecimento ao folclore, danças e 
músicas típicas do nosso país. Determina que a Prefeitura de São Paulo, por meio de suas 
Prefeituras Regionais, disponibilize o espaço e o equipamento público para as apresentações e 
realizações das atividades de preservação do Folclore brasileiro, como as danças típicas e 
suas músicas (Jongo, Samba de Roda, Tambor da Crioula, Maracatu, Bumba meu Boi e 
outras). Prevê ainda que as atividades devam ocorrer na periodicidade de uma vez ao mês, ao 
menos, e que estas devam ser voltadas ao estímulo, à preservação do Folclore nacional, à 
educação plural e à participação popular. 

Estabelece a criação de um fundo monetário com a participação de empresas locais e 
interessadas, através do mecanismo de Parceria Público-Privadas (PPP), sendo permitido a 
estas empresas a divulgação de seus produtos e a obtenção de descontos tributários com a 
firma desta parceria. 

Este projeto de lei é fruto de iniciativa do Vereador Jovem José Francisco Cassiano de 
Oliveira, do Parlamento Jovem de 2017, aluno da instituição escolar EMEF Jardim Mitsutani I. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, o parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 27/11/2019. 
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ELISEU GABRIEL (PSB) - Presidente 
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TONINHO VESPOLI (PSOL) - Relator 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/11/2019, p. 124 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


