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PARECER Nº 942/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

69/2018. 
De autoria dos nobres Vereadores Ricardo Teixeira e Cláudio Fonseca, o presente 

projeto de lei "dispõe sobre a implantação de atividades culturais e recreativas que incentivarão 
mais acesso e conhecimento do folclore, danças e músicas típicas do nosso País." 

O projeto de lei trará mais conhecimento aos jovens, resgatando a história da cultura 
brasileira que muitos não conhecem, promovendo a revitalização dos espaços públicos, 
trazendo um maior repertório cultural e musical, despertando o gosto por culturas diferentes 
das regiões brasileiras para os jovens e adultos da Cidade de São Paulo. 

Estabelece que as Prefeituras Regionais deverão disponibilizar o programa, fornecendo 
o espaço e equipamento público para a apresentação e a realização de atividades de 
preservação do Folclore Brasileiro, das danças típicas e suas músicas, tais como: Jongo, 
Samba de Roda, Tambor de Crioula, Maracatu, Bumba meu Boi, Carimbó entre outros, 
devendo essas atividades serem realizadas ao menos uma vez por mês. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei, na forma de substitutivo, para adequar a redação do projeto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98. 

Quanto ao mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
considerando os aspectos que lhe compete analisar, posiciona-se favoravelmente à aprovação 
deste projeto de lei na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 12/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/06/2019, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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