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"Dispõe sobre a implantação de atividades culturais e recreativas que incentivarão mais 
acesso e conhecimento do folclore, danças e músicas típicas do nosso país. 

Art. 1º A Prefeitura de São Paulo, por meio de suas Prefeituras Regionais, 
disponibilizará o espaço e o equipamento público, bem como as praças públicas do Município 
de São Paulo para a apresentação e a realização de atividades de preservação do Folclore 
brasileiro, das danças típicas e suas músicas, como Jongo, Samba de Roda, Tambor de 
Crioula, Maracatu, Bumba meu Boi, Carimbó e etc. 

Art. 2° As atividades deverão ser voltadas ao estímulo, à preservação do Folclore 
nacional, à educação plural e à participação popular. 

Art. 3° As atividades deverão ocorrer ao menos uma vez por mês nas praças públicas 
do Município de São Paulo. 

Art. 4º Deverá haver especial público às apresentações de música, teatro, danças do 
folclore e apresentações de circo com a participação da comunidade. 

Art. 5° Deverá ser instituída a criação de um fundo monetário com as participações das 
empresas locais e interessadas, por meio das PPPs - Parceria Público-Privadas. 

Art. 6º As empresas parceiras participantes das PPPs poderão divulgar os seus 
produtos e obter descontos nos impostos com esta parceria. 

Art. 7° A infraestrutura necessária ficará a cargo da Prefeitura de São Paulo, por meio 
de seus representantes e deverá atender ao menos 20% das praças do Município de São 
Paulo, dando preferência às periferias, pois são regiões que necessitam de mais acesso à 
cultura. 

Art. 8° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

Art. 9° A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões. 

Às Comissões competentes." 
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