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PARECER Nº 27/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0529/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Cláudio Fonseca que cria 
marco da música sertaneja de raiz, com a instalação de um totem informativo no Jardim da 
Praça Júlio Mesquita, localizada no centro da Cidade de São Paulo. 

Segundo a justificativa, o projeto visa frisar a importância da música de raiz 
popularmente denominada "Música Caipira", em homenagem a população migrante de áreas 
rurais que frequentam o centro da Cidade de São Paulo. 

O projeto pode prosseguir em tramitação, pois elaborado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, tendo em vista que versa sobre tema que é de interesse 
local e que atrai a competência legislativa do Município, nos termos dos artigos 30, inciso I, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, e 13, inciso I, da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo. 

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 215, inciso I, determina ser dever do 
Estado a valorização do patrimônio cultural: 

"Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 

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

3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: 

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;" 

Destarte, o Município detém competência para fomentar a Cultura, como no caso da 
presente iniciativa que presta homenagem a um estilo musical popular, conforme prevê a 
Constituição Federal: 

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

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

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;" 

Nesta senda, a Lei Orgânica do Município traz como matriz programática: 

"Art. 191 - O Município de São Paulo garantirá a todos o exercício dos direitos culturais 
e o acesso às fontes de cultura, observado o princípio da descentralização, apoiando e 
incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais." 

Diante de todo o até aqui exposto, verifica-se que a propositura em análise encontra-se 
em consonância com os mandamentos constitucionais e legais, podendo seguir em tramitação, 
na forma do substitutivo que segue. 

Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/02/2019, p. 81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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