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PROJETO DE LEI 01-00522/2015 do Vereador Netinho de Paula (PDT) 
"Altera a lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia do Breaking, a ser 

comemorado em 30 de março, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica inserida alínea ao inciso LV, do art. 7º da lei 14.485, de 19 de julho de 
2007, com a seguinte redação: 

"Dia do Breaking" (NR) 

Art. 2º Para os fins desta lei, entende-se como Breaking linguagem corporal do Hip 
Hop, que é dançada por B-boys e B-girls. Além de ser considerado dança de rua. 

Parágrafo único. São danças originadas do Breaking: 

I - Looking; 

II - Pooping; 

III - Kumper, 

IV - Freestyle. 

Art. 3º O Poder público deverá incentivar as manifestações culturais relativas ao 
Breaking, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, lazer e recreação, da 
Secretaria Municipal de Educação para o ensino básico (educação infantil, ensino fundamental 
e médio), e da Secretaria Municipal de Saúde, esta ficará a cargo de realizar atividades ligadas 
ao Breaking no sentido de promover melhor qualidade de vida aos jovens do município de São 
Paulo. 

Parágrafo único. Para tanto, caberá ao Poder Público: 

I - estimular o movimento, bem como os artistas e entidades ligadas ao Breaking; 

II - incentivar a realização de manifestações, festas e bailes de acordo com as demais 
normas pertinentes; 

III - inserir o Breaking nas atividades culturais pertinentes promovidas pelo Poder 
Público. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, no que 
couber. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2015. Às Comissões competentes." 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/10/2015, p. 367 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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