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Institui, no Município de São Paulo, o Dia
Municipal da Música Eletrônica, e dá
outras providências.
auto DECRETA:
Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Dia Municipal da
Música Eletrônica, a ser comemorado, anualmente, no último domingo de
setembro.
Parágrafo único. O Dia Municipal da Música Eletrônica deverá constar do
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Paulo.
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Art. 2°. No Dia Municipal da Música Eletrônica, será autorizada a realização de
parada de trios elétricos com apresentações de música eletrônica.
Art. 3°. Visando à realização do evento de que trata o artigo anterior, fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a firmar convênios e parcerias.
Art. 4°. As entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, voltadas à promoção
da música eletrônica, com sede no Município de São Paulo, deverão ser
convidadas a participar da organização do evento.
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Art. 5°. Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar dá data
de sua publicação.
Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, em
`i5 AeR 2005
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São Paulo
JUSTIFICATIVA

A oficialização de um dia para celebração da cultura de
música eletrônica, com a realização de uma grande parada comemorativa desse
gênero musical, faz todo sentindo numa cidade com as características de São
Paulo.
Nos últimos anos, a música eletrônica tem se
destacado como uma das mais importantes e novas manifestações culturais da
cidade. O que não é surpresa, uma vez que esse gênero musical teve um
crescimento marcante na maioria das grandes metrópoles mundiais e São Paulo,
com todas as suas características de modernidade, não ficaria de fora desse
movimento.
Por um lado, esse destaque se dá pelo aspecto cultural
em si. A valorização de novos ritmos e expressões, a fusão musical com
elementos tradicionais de nossa cultura, a facilitação da produção através dos
avanços tecnológicos fazem da música eletrônica uma expressão cultural
abrangente e democrática.
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Por outro lado, o destaque se dá pelo importante papel
social que esse gênero musical alcança na cidade. São centenas de casas de
espetáculo especializadas, inúmeros projetos públicos e privados que acontecem
todos os anos, eventos de vulto que já se incorporaram à agenda da cidade que
somados geram muitos empregos e oportunidades. Além disso, a profissão de DJ,
principal operador do estilo musical, surge como uma alternativa de renda para
muitos jovens do município, que podem exercer essa função em lugares tão
distintos quanto casas noturnas, desfiles de moda, shows, festivais ou
restaurantes.
Os artistas paulistanos desse gênero musical têm sido
grandes representantes de nossa cultura mundo afora. A música eletrônica de São
Paulo representa o Brasil em vários festivais e paradas internacionais, divulgando
a cidade nos centos culturais mais avançados do mundo.
Ademais, a sociedade civil tem se organizado em torno
da música eletrônica. Entidades como a AME (Associação de Amigos da Música
Eletrônica), criada para valorizar todos os aspectos dessa cultura, dá expressão
política e voz de participação a todos aqueles que vivem em torno desse universo
e reforçam a iniciativa de criação desse dia comemorativo.
O Dia Municipal da Música Eletrônica reforça os
aspectos culturais, sociais e de participação da juventude expostos neste
documento e confere à cidade mais um símbolo de modernidade e vanguarda.
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PARECER N°
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 0058/05

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Soninha, que visa
instituir o Dia Municipal da Música Eletrônica, a ser comemorado anualmente no
último domingo do mês de setembro.
A matéria não encontra óbices legais, estando amparada nos arts. 13, inciso I, e
37, "caput", ambos da lei Orgânica do Município de São Paulo.
Por se tratar de matéria sujeita ao quárum 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

Todavia, a fim de adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa bem
como a fim de sanar a ilegalidade contida no artigo 2° que obriga o Executivo a
autorizar a realização de parada de trios elétricàs com apresentações de música
eletrônica, determinando a prática -de ato concreto de governo, sugerimos o
seguinte Substitutivo:
SUBSTITUTIVO N°

/2005 AO PROJETO DE LEI N° 0058/05
Institui o Dia Municipal da Música
Eletrônica, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Dia Municipal da
Música Eletrônica, a ser comemorado anualmente no último domingo do mês de
setembro.
Parágrafo único. O dia ora instituído passará a constar do Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Paulo.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Art. 2° Para a comemoração do Dia Municipal da Música Eletrônica poderá ser
autorizada a realização de parada de trios elétricos com apresentações de música
eletrônica.
Art. 30 As entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Município
de São Paulo, voltadas à promoção da música eletrônica, poderão ser convidadas
a participar da organização do evento.
Art. 4° Para a consecução dos objetivos desta lei poderão ser firmados convênios
e parcerias com outras esferas da Administração Pública e/ou da iniciativa
privada.
Art. 5° Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de
sua publicação.
Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
_
.
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, (5 /6 105
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PARECER N`
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 58/2005.

De autoria do Nobre Vereadora Soninha, a presente matéria visa instituir o
Dia da Música Eletrônica no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo,
a ser comemorado, anualmente, no último domingo de setembro.
Segundo a propositura, o Executivo poderá autorizar, no dia da citada
comemoração, a realização de parada de trios elétricos com apresentações de
músicas eletrônicas, bem como poderá firmar convênios e parcerias visando dar
suporte ao evento.
A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a propositura encontra
amparo na Lei Orgânica do Município e proferiu parecer pela legalidade (fl. 04),
oferecendo, entretanto, substitutivo a fim de adaptar a matéria à melhor técnica de
elaboração legislativa.

•

No âmbito de competência desta Comissão, a iniciativa reveste-se de
interesse público e merece prosperar, pois se trata de valorizar um gênero musical e
uma expressão cultural que atinge grande parte dos jovens no Brasil. Nosso país
conta com inúmeros artistas da música eletrônica se apresentado no exterior, e eles
têm difundido a música e a cultura brasileiras, sendo justa a homenagem ora
proposta de inserir no Calendário Oficial da Cidade essa data comemorativa.
Em face do exposto, favorável é nosso parecer nos termos do substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, Lk,
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CÂMARA MUNICIPAI;bE SÃO PAULO
16- PAR
16- 1020/2005
PARECER N°
PROJETO DE LEI N° 58/2005

DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora
Soninha, visa instituir, no âmbito do Município de São Paulo, o "Dia
Municipal da Música Eletrônica", a ser comemorado, anualmente, no último
domingo de setembro.
De acordo com seu art.

2°,

nesse dia será autorizada a

realização de parada de trios elétricos com apresentações de música
eletrônica.
A douta Comissão de Constituição e Justiça apresentou
substitutivo de melhor técnica de elaboração legislativa bem como para
sanar ilegalidade no art. 2° que determina a prática de ato concreto de
governo.
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, nos termos do •
substitutivo supracitado, tendo em vista que as despesas decorrente
execução desta propositura corpçrão por conta de

ções orçam

próprias.
o, em 23 _ 09 -
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Sra. Kathya,
Oficiar ao Executivo encaminhando cópia autêntica, providenciar
carta de lei e registro.
n9 /10/U105

JOSÉ Clrâ?PattlW
ZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

Sr. Supervisor,
Oficiado conforme despacho de V.Sa.

05 /10/3005
/4THY, R A MORA I Ce nF
Assistente Pan...00a

Cell). 0233

•

SEGUE

juntado

nesta data,

documento ..„

e papel para informaçâo, rubricado

sob tolha
Em
(a)

1

1

Polha

righ

-S2LP

.do proc.
da

RWAtARICURYALVES DOS . SANTOSR/
.

.

.

•

•

. .

Câmara .911unic4ial de São Paulo
São Paulo,
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de outubro de 2005.
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Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência cópia autêntica da lei aprovada pela
Câmara em 05 de outubro do corrente, de acordo com o inciso I do Art. 84 do
Regimento Interno, relativa ao Projeto de Lei n o 58/05, de autoria da Vereadora
Soninha, que institui o Dia Municipal da Música Eletrônica, e dá outras
providências.
Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

•.
TO TRIPOLI
idente

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Serra
Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.
JãS/krms

n —.Q.L.5.1.d0 o5.

e
10SMARI CURY ALVES DOS SANTOS
jraairjel=ti 1st

Câmara Municipal de São Pau (o

Cópia autêntica. LEI DECRETADA NOS TERMOS DO INCISO I DO
ARTIGO 84 DO REGIMENTO INTERNO. Cópia extraída de fls. n o 04/05 do
• Processo. (PROJETO DE LEI N o 58/05). (Ver. Soninha - PT). Institui o Dia
Municipal da Música Eletrônica, e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO decreta: Art.

10

Fica instituído, no âmbito do Município de São

Paulo, o Dia Municipal da Música Eletrônica, a ser comemorado anualmente no
último domingo do mês de setembro. Parágrafo único. O dia ora instituído
passará a constar do Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São
Paulo. Art. 2° Para a comemoração do Dia Municipal da Música Eletrônica poderá
ser autorizada a realização de parada de trios elétricos com apresentações de
música eletrônica. Art. 3° As entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos,
111

com sede no Município de São Paulo, voltadas à promoção da música eletrônica,
poderão ser convidadas a participar da organização do evento. Art. 4° Para a
consecução dos objetivos desta lei poderão ser firmados convênios e parcerias
com outras esferas da Administração Pública e/ou da iniciativa privada. Art. 5°
Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
publicação. Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Art. 7°
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
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KATHYA E°RALES DE SOUZA
Assis-TF[11e Parlamentar

, Assistente

Parlamentar,

padrão

"QPA-05-A" extraí a presente cópia fielmente de fls. do livro competente n o 57 e
ZUZI—ASSATO

digitei. Eu Agentete ddt6kpoio Legislativo , Agente de Apoio Legislativo, padrão "QPL-12"

a

conferi. São Paulo, 05 de outubro de 2005. Supervisor de Finalização do
qQ.D.GAISP
TRDIN ANDREONI
JOSE CR STINO SOUZA SANTOS
Subsecreri de Apoio Legislativo
Processo Legislativo, Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo Nisto, Subsecre
ÂNGEL,
ÂNGELiE

Subsecretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.aa) Roberto Tripoli; Antonio Goulart; Aurélio Miguel; Arselino Tatto; Agnaldo
Timóteo; Ademir da Guia; Toninho Paiva.
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Câmara

LEI No

4Ó proc.

DE

.911unicipal de São Paulo
DE

DE 2005

Institui o Dia Municipal da Música
Eletrônica, e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara, nos termos do inciso I, do art. 84 do
Regimento Interno, decretou a seguinte lei:
Art. 1 0 Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Dia
Municipal da Música Eletrônica, a ser comemorado anualmente no último domingo do
mês de setembro.
Parágrafo único. O dia ora instituído passará a constar do Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Paulo.
Art. 2° Para a comemoração do Dia Municipal da Música Eletrônica
poderá ser autorizada a realização de parada de trios elétricos com apresentações de
música eletrônica.
Art. 3° As entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede
no Município de São Paulo, voltadas à promoção da música eletrônica, poderão ser
convidadas a participar da organização do evento.
Art. 4° Para a consecução dos objetivos desta lei poderão ser
firmados convênios e parcerias com outras esferas da Administração Pública e/ou da
iniciativa privada.
Art. 5° Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua publicação.
Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Câmara Municipal de São Paulo, 06 de outubro de 2005.

JaS/krms

•

Câmara Municipal de São Pauto
São Paulo, 13 de outubro de 2005.

Recebi ofício SGP-23 n o 4570, de 13/10/05,
encaminhando ao Executivo cópia autêntica de lei decretada pela Câmara,
relativa ao Projeto de Lei n o 58/05, de autoria da Vereadora Soninha.
(inciso I do art. 84 do R.I.)

•

S.G.M.-A.T.L.
09 NOV 2005
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03 NOV 2005

PP.OTOCOLO LEGISLATIVO
• • ...O.P./CIN....4

Senhor Presidente

•

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do
disposto no artigo 42, § 7°, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, caberá
a essa E. Câmara a promulgação da lei relativa ao Projeto de Lei n° 58/05, que
institui o Dia Municipal da Música Eletrônica, a ser comemorado, anualmente, no
último domingo do mês de setembro, tendo-lhe sido reservado o número 14.082.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus
protestos de apreço e consideração.

JOWERRA
feito

Ao
Excelentíssimo Senhor
ROBERTO TRIPOLI
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Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
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Sr. Orlando,
Juntar Of. ATL n 2 214/05 ao PL n 2 58/05. Oficiar ao Executivo encaminhando
cépia autentica de lei promulgada e preparar carta de lei promulgada.
07/11/05
JOSÉÇERMWUZA SANTOS
Supenisot de Natação do Proc. Legislativo

Sr. Supervisor,
Providenciado conforme solicitação de V.Sa.
07/11/05
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Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência cópia autêntica da Lei n o 14.082, de
31 de outubro de 2005, promulgada pela Câmara, de acordo com o § 7 0 do
artigo 42 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que institui o Dia Municipal
da Música Eletrônica, e dá outras providências, relativa ao Projeto de Lei no
58/05, de autoria da Vereadora Soninha.
Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

O TRIPOLI
Idente

Sua Excelência o Senhor
Doutor José Serra
Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.
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Câmara .Municipat cle São Paulo

•

Cópia autêntica. LEI N o 14.082 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005. (PROJETO
DE LEI N o 58/05). (Ver. Soninha). Institui o Dia Municipal da Música Eletrônica, e
dá outras providências. Roberto Tripoli, Presidente da Câmara Municipal de São
Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o g 7 0 do
artigo 42 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei: Art.
1 0 Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Dia Municipal da Música
Eletrônica, a ser comemorado anualmente no último domingo do mês de
setembro. Parágrafo único. O dia ora instituído passará a constar do Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Paulo. Art. 2° Para a
comemoração do Dia Municipal da Música Eletrônica poderá ser autorizada a
realização de parada de trios elétricos com apresentações de música eletrônica.
Art. 3° As entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no
Município de São Paulo, voltadas à promoção da música eletrônica, poderão ser
convidadas a participar da organização do evento. Art. 4 0 Para a consecução dos
objetivos desta lei poderão ser firmados convênios e parcerias com outras esferas
da Administração Pública e/ou da iniciativa privada. Art. 5° Esta lei será
regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
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dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Art. 7 0 Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de São Paulo, 07 de novembro de 2005. O Presidente, a)
Roberto Tripoli. Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal

•

,

de São Paulo, em 07 de novembro irlç 2005. O Secretário Geral Parlamentar, a)
Breno Gandelman. Eu,
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, Agente de Apoio Legislativo,

padrão "Q13421-10" extraí a presente cópia fielmente do original e digitei. Eu,
CREUSA LEOt 1AARtAS ALVES
o islativo
Agente
,

conferi.

Agente de Apoio Legislativo, padrão "QPL-13"

a

São Paulo, 07 de novembro de 2005. Supervisor de Finalização do

Processo Legislativo,
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JOSÉ
IIVA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo .Visto,

ÂNGELffRDIN ANDR—EONI
Subsecre r de Apoio Legislativo

Subsecretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.aa) Roberto Tripoli; Antonio Goulart; Aurélio Miguel; Arselino Tatto; Agnaldo
Timóteo; Ademir da Guia; Toninho Paiva.
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Câmara .Municipal de São Paulo

LEI N o 14.082 DE 31 DE OUTUBRO DE 2005

(PROJETO DE LEI N o 58/05)
(VEREADORA SONINHA)
Institui o Dia Municipal da Música
Eletrônica, e dá outras
providências.
Roberto Tripoli, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz
saber que a Câmara Municipal de São Paulo, de acordo com o § 70 do artigo 42
da Lei Orgânica do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:
Art. 1 0 Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Dia
Municipal da Música Eletrônica, a ser comemorado anualmente no último
domingo do mês de setembro.
Parágrafo único. O dia ora instituído passará a constar do
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Paulo.
Art. 2° Para a comemoração do Dia Municipal da Música
Eletrônica poderá ser autorizada a realização de parada de trios elétricos com
apresentações de música eletrônica.
Art. 3 0 As entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, com
sede no Município de São Paulo, voltadas à promoção da música eletrônica,
poderão ser convidadas a participar da organização do evento.
Art. 4° Para a consecução dos objetivos desta lei poderão ser
firmados convênios e parcerias com outras esferas da Administração Pública e/ou
da iniciativa privada.
Art. 5° Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua publicação.
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Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de São Paulo, 07 de novembro de 2005.
idente,

Publicada na Secretaria Geral' Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo,
em 07 de novembro de 2005.
O Secretário Geral Parlamentar,
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Câmara Municipal de São Paulo
São Paulo, 08 de novembro de 2005.

Recebi ofício SGP-23 n o 5052, de 08/11/05,
encaminhando ao Executivo cópia autêntica da Lei n o 14.082, de 31/10/05,
promulgada pela Câmara, de acordo com o § 7 0 do art. 42 da LOMSP, relativa ao
Projeto de Lei n o 58/05, de autoria da Vereadora Soninha.

•

RE,CEBIDO
SGM/ATL

02E214(
*arrote çim ptgirdres fintoneffi
RF: 546.j:52.2.00
SGM/ATL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Papel para informação, rubricado como folha n •
do processo n°

D4

5g

de 200

4 O s."

)

(a )

ROSMARM
Agente

À

SGP 33
Sra. Supervisora,
Para arquivar.
Em, 23.11.2005.

JOSÉ CRIM SOUZA SANTOS
Sopenisor de %reação do Proc. Legislativo
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Certidão
Os intervalos de folhas do presente documento foram autenticados
digitalmente no sistema SPLegis por:

- Fls. 1 à 30 do documento: ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.saopaulo.sp.leg.br

