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JUSTIFICATIVA - PL 0333/2016 
A propositura deste pleito visa atender a um antigo desejo da comunidade do Distrito 

de Cidade Ademar, que se realizará com a criação da Casa de Cultura. 

A região de Cidade Ademar é uma das mais vulneráveis do Município de São Paulo, e 
hoje não conta com nenhum equipamento público de cultura relevante em toda a sua extensão. 

A cultura sempre foi uma dimensão central para pensar na socialização, produção de 
identidades e atuação da juventude na sociedade. E ao lado da educação e do trabalho, a 
cultura, em suas múltiplas dimensões, vem se efetivando com iniciativas de estímulo à fruição e 
ocupação do tempo livre, ou mesmo, de uso de atividades culturais como um recurso de 
combate a violência. 

Vale repetir que Cidade Ademar é caracterizada por ser uma região periférica, 
desprovida de equipamentos públicos de cultura e de alta vulnerabilidade social, que necessita 
de um espaço para preservação da história local, com o intuito de proporcionar a comunidade 
acesso aos costumes, seguimentos artísticos, promovendo de forma organizada a integração 
entre o meio ambiente e a cidadania. 

Os munícipes contarão com um importantíssimo espaço de intercâmbio de 
informações, sendo agregadas diversas atividades sobre cultura, cidadania, ecologia, 
reciclagem, música, artesanato, orientação e prevenção sexual, combate ao preconceito, 
discriminação de raça, cor religião etc. 

Ao promover diversas atividades culturais e educativas, este espaço oferecerá 
oportunidade para que os jovens possam desenvolver suas potencialidades artísticas e 
intelectuais, diminuindo desta forma o seu tempo ocioso e por consequência a sua exposição à 
violência. Neste sentido, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta propositura." 
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