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"Altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007, para
incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo

o Dia Internacional do Uchinanchu. ”

de 2007, com a seguinte redação:

o Dia Internacional do Uchinanchu, com o objetivo de debater e incentivar a
preservação da tradição e dos valores culturais da Comunidade Okinawana,

para que seja possível transmitir o legado dos pioneiros da Imigração

Okinawana no Brasil." (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,
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JUSTIFICATIVA

O Dia Internacional do Uchinanchu1 tem por objetivo preservar e difundir no
Brasil os valores e as tradições da cultura e histórias da Comunidade Okinawana.

A data, 30 de outubro, já é comemorada na Província de Okinawa como dia
Mundial do Uchinanchu e, foi idealizada em 2016 pelos latinos americanos Andres

Higa e Andres Tadashi Y. Urbina como forma de valorizar os costumes, a cultura e

histórias dos descendentes de Okinawa que vivem não somente no Japão, mas em
todo o mundo. Atualmente, a cultura okinawana ultrapassou barreiras étnicas e
linguísticas, sendo admirada e preservada mesmo por não descendentes sanguíneos
(https://www.mundook.com.br/comemoracao-do-dia-mundial-do-uchinanchu-na-aokb-

em-27-de-outubro/).
Nos dias de hoje, a comunidade okinawana representa 10% de toda a

comunidade japonesa no Brasil, ou seja, algo em torno de 160 mil pessoas. No País,
existem 44 associações okinawanas.

Apenas esses números dão uma noção da importância da representatividade

no Brasil da comunidade okinawana e mostram por que o espírito uchinanchu é tão
forte e tão preservado. Ser "uchinanchu" é muito mais que carregar e ser herdeiro de
uma cultura milenar. Ser uchinanchu é, na verdade, um estado de espírito - o espírito

okinawano que vem se desenvolvendo ao longo de sua História, de modo tão peculiar,
que os diferencia radicalmente de todos os descendentes de outras províncias
japonesas.
Eles trazem dentro de si, a herança de Uchina ou Ryukyu, que foi um reino

independente até o século XVIII, conhecido como —a terra da cortesiall pela posição
estratégica entre a China, Taiwan, Filipinas, Indonésia, Japão. Esse temperamento
expansivo, comunicativo e caloroso dos okinawanos teve origem justamente nesse
intenso contato que o reino manteve com essas culturas de forma dinâmica,
hospitaleira, cortês e diplomática.

Celebrando

essa

data

pretende-se,

também,

identificar

e

preservar

internacionalmente os valores dos descentes de Okinawa, divulgando-os de forma
1 0 termo significa “pessoa de Okinawa", referindo-se aos okinawanos e seus descendentes
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ampla, de modo a transmitir o legado da cultura para as próximas gerações, e, em

nosso país, compartilhá-los com a sociedade brasileira.
Diversos eventos culturais de grande porte são realizados por okinawanos aqui

em São Paulo, como por exemplo o Okinawa Festival que atrai

não somente

descendentes, como toda a população (https://okinawafestival.com.br/).

Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta edilidade para

aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público.
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Realizada a pesquisa legislativa, a respeito do assunto foi localizado:
Lei Municipal nº 14.485, de 19 de julho de 2007, que consolida a legislação municipal
referente a datas comemorativas, eventos e feriados do Município de São Paulo
(especialmente art. 7º);

—

.

A

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do

Senhor Presidente.

São Paulo, 18 de novembro de 2019.
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Procuradora Superv' ora do Setor de Pesquisa e Análise Prévia
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Palácio Anchieta
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DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
PARECER_Nº 24445!
PATIVA
O
PARTIC
SOBRE
PROJETO DE LEI Nº 0717/19.
LEGISLACAO

de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Aurélio Nomura, que dispõe sobre
a inclusão do Dia Internacional do Uchinanchu no Calendário de Eventos da Cidade de São

Trata—se

Paulo.

Segundo a propositura, esse evento será comemorado anualmente no dia 30 de outubro,
sendo necessário para tanto, acrescentar alinea ao inciso CCLXI do artigo 7º da Lei nº
14.485, de 19 de julho de 2007.

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, eis
que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa.
Com efeito, o artigo 30, inciso I, da Carta Magna permite que o Município edite leis sempre
que a questão social envolva algum interesse local, como é o caso em comento.
Assim, a matéria não encontra óbices legais, estando amparada no art. 13, inciso
caput, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

i,

e art. 37,

Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria Simples para deliberação, é
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e
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