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PARECER Nº 1107/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0106/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Fonseca que visa 
instituir a Semana da Capoeira, cuja programação será coordenada e organizada por uma 
comissão composta por representantes do Poder Executivo e de entidades ligadas ao 
movimento da capoeira. 

A alteração proposta prevê que a comissão organizadora da programação da semana 
da capoeira será composta também por representantes do Poder Executivo da área de 
educação e por representantes de entidades legalmente constituídas originárias do movimento 
da capoeira, não mais prevendo necessariamente representação da Associação Brasileira de 
Capoeira e da Federação Desportiva e Cultural de Capoeira do Estado de São Paulo. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto pode seguir em tramitação na forma do Substitutivo. 

A propositura encontra fundamento no artigo 37, caput, da Lei Orgânica Paulistana, 
segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Ademais, a proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual 
cabe à comuna legislar, nos termos do art. 30, I da Constituição Federal e art. 13, I da Lei 
Orgânica do Município. 

A importância da prática de qualquer esporte encontra amparo na Constituição Federal 
que, em seu art. 217, estabelece ser "dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 
não formais, como direito de cada um". 

O art. 230 da Lei Orgânica Municipal corrobora o exposto ao afirmar ser dever do 
Município apoiar e incentivar "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". 

Vê-se que o Poder Público tem um papel determinante no estímulo e na disseminação 
do esporte. Assim, verifica-se que a propositura apenas objetiva conferir efetividade ao quanto 
estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei Maior Local, considerando que pretende 
valorizar e incentivar a prática de esporte. 

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. 

Diante de todo o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Todavia, considerando-se que a Lei nº 13.774/2004, a qual a proposta pretende alterar, 
foi revogada por meio da edição da Lei nº 14.485/2007, a qual consolidou a legislação 
municipal no tocante às datas comemorativas, eventos e feriados no Município de São Paulo, 
sugerimos o presente Substitutivo. 

 



SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0106/17. 

Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, que consolida a Legislação Municipal 
referente a datas comemorativas, eventos e feriados no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Fica alterada a redação do inciso CCLXVI do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de 
julho de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"a Semana da Capoeira, durante a qual realizar-se-ão palestras, cursos, festivais e 
outros eventos, incluindo o Campeonato Paulistano de Capoeira, cuja final acontecerá no dia 
20 de novembro, podendo participar entidades ou grupos de outras cidades, a critério da 
organização dos eventos, e seguirá as regras internacionais estabelecidas pela Federação 
Internacional de Capoeira e reconhecidas pela Confederação Brasileira de Capoeira, pela 
Federação de Capoeira do Estado de São Paulo e pela Liga de Capoeira da Região 
Metropolitana de São Paulo, devendo a programação da Semana da Capoeira ser coordenada 
e organizada por uma Comissão composta por Representantes do Poder Executivo das áreas 
da cultura, esportes e educação e representantes de Entidades legalmente constituídas 
originárias do movimento da capoeira." (NR). 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 23/08/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB - relator 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

Soninha Francine - PPS - contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/08/2017, p. 75  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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