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PARECER Nº 757/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0254/09. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Netinho de Paula, que altera 
a redação do caput do artigo 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007 e, também, 
inclui o evento Samba de Laje no calendário oficial do Município de São Paulo. 
Segundo a propositura, esse evento será comemorado todo último domingo de cada 
mês, na comunidade de Vila Santa Catarina, sendo necessário, para tanto, acrescentar 
inciso ao artigo 7º da Lei nº 14.485 de 19 de julho de 2007.  
No mais, conforme se destaca da justificativa, versa a proposta sobre a promoção do 
lazer, mais especificamente, sobre a promoção das rodas de samba, que proporcionam 
descontração à comunidade e divulgam a cultura do tradicional samba de roda.  
A matéria não encontra óbices legais, estando amparada no art. 13, inc. I, e art. 37, 
caput, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
O artigo 30 da Carta Magna permite que o Município proponha leis e, 
conseqüentemente as altere, sempre que a questão social envolver algum interesse 
local, como é o caso em comento. 
Neste diapasão, é certo que, nos termos do artigo 230 da LOM “é dever do Município 
apoiar e incentivar, com base nos fundamentos da educação física, o esporte, a 
recreação, o lazer, a expressão corporal, como formas de educação e promoção social 
e como prática sócio-cultural e de preservação da saúde física e mental do cidadão.” 
(g.n) 
Veja que, se a própria LOM prevê a importância da promoção do lazer, nada impede 
que haja uma comemoração voltada para isso. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Ante o exposto somos  
Pela LEGALIDADE. 
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