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PARECER N° 386/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 522/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula, altera a Lei 

N° 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São 
Paulo o "Dia do Breaking", a ser comemorado em 30 de março e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação participativa exarou parecer pela 
legalidade, na forma de substitutivo a fim de adaptar o texto às regras da técnica legislativa. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável, aos termos da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. 

Segundo o autor, a inclusão do Evento no Calendário da Cidade de São Paulo será 
extremamente importante para as diversas atividades culturais desenvolvidas na cidade, 
proporcionando aos jovens e demais apreciadores da dança novos conceitos e valores, 
promovendo a integração social, elevando a autoestima, retirando os jovens das ruas, pois, 
muitos acabam tornando se profissionais da dança, o "breaking" é visto também como forma de 
lazer e diversão nas comunidades. 

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 parecer com apresentação de substitutivo, retirando o Art. 3º, na medida em que 
data comemorativa não requer regulamentação. 

 

SUBSTITUTIVO N° DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 522/2015. 

Altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da 
Cidade de São Paulo o Dia do Breaking, a ser comemorado em 30 de março, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo R E S O L V E: 

Art. 1º Altera o inciso LV do art 7º da Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 7º............. 

......................... 

LV - 30 de março: 

a)  o Dia do Futebol Society; 

b)  o Dia do Breaking;" (NR) 

Art. 2º Para os fins desta lei, entende-se como Breaking a linguagem corporal do Hip 
Hop, que é dançada por B-boys e B-girls. Além de ser considerada dança de rua. 

Parágrafo único. São danças originadas do Breaking: 

I- Looking; 

II - Pooping 
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III- Kumper; 

IV- Freestyle 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário." 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 23/03/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/03/2016, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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