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JUSTIFICATIVA - PL 0061/2017 
Ao redor do mundo a cultura tem tomado novos caminhos de desenvolvimento e 

cumprido o papel de construir caminhos para a recuperação e reocupação do espaço público, 
principalmente em regiões degradadas dos grandes centros urbanos. No Brasil, a cultura já 
representa, segundo dados recentes, cerca de 5% do PIB, tem a maior média salarial, 
representa o maior nível de empreendedorismo, de protagonismo jovem e maior capacidade de 
gerar valor agregado. Neste momento de grave crise fiscal no país como um todo, é de suma 
importância o desenvolvimento de novos modelos de gestão que possibilitem à área cultural a 
produção de valores, seja do ponto de vista humano seja do ponto de vista econômico, 
gerando empregos e novas cadeias de produção que possam, em curto tempo, tornarem-se 
sustentáveis. 

Entendemos a cultura como campo social estratégico para a organização e 
desenvolvimento de uma nação. Salvaguardar o nosso patrimônio, os nossos acervos, os 
nossos equipamentos, a nossa cultura material e imaterial, assim como para ampliar de modo 
responsável os gastos com eventos que sejam do interesse da população e do executivo 
municipal na cidade de São Paulo. Um país que investe em cultura, investe em seu futuro. 

A Secretaria Municipal de Cultura possui uma rede razoavelmente capilarizada de 
espaços culturais que, se racionalmente aproveitada, poderá ajudar a democratizar o acesso a 
bens culturais. São aproximadamente 104 espaços de gestão direta (museus, bibliotecas, 
casas de cultura e centros culturais), mais 74 com gestão compartilhada (bosques e pontos de 
leitura, o auditório do Ibirapuera e os 48 CEUs). 

Apesar disso, dos 96 distritos da cidade, dezessete não contam com nenhum 
equipamento cultural à disposição da população. A importância dessa rede de equipamentos 
municipais é ainda mais destacada se levarmos em conta que estes são muitas vezes os 
únicos equipamentos públicos instalados para a ação do Estado nas áreas de maior 
vulnerabilidade socioeconómica em nossa cidade. 

Por essas razões apresentamos o presente Projeto de Lei, pois mostra-se necessário 
que seja dado um melhor aproveitamento desses espaços já existentes, incentivando o acesso 
e a participação cultural, em observâncias às diretrizes preconizados pelo Plano Municipal de 
Cultura. Assim, valorizando a rede que já está à disposição da população, o Poder Executivo 
Municipal poderá concentrar esforços para assegurar a disponibilidade de equipamentos 
culturais em todos os Distritos do município de São Paulo. 

Ciente de que os vereadores entenderão a importância do presente projeto, contamos 
com o apoio de todos. 
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