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A presente propositura tem por objetivo denominar a EMEF Cidade Ademar II - Sérgio
Duarte Mamberti localizada na Rua Engenheiro João Lang, nº 278 - Jardim Martini, São Paulo -
SP, 04439-070.

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é de nítido interesse local, estando
albergada pela competência legislativa prevista no art. 30, I, da Constituição Federal.

Por  se tratar  de matéria sujeita  ao quórum de maioria  simples para deliberação, é
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na
forma do art. 46, X e do art. 81 ambos do Regimento Interno desta Casa.

Importante ressaltar que a propositura tem o aval do Conselho de Escola, conforme ata
da reunião ordinária realizada em 17.09.2021 que segue em anexo.

Assim, com fundamento na legislação municipal, solicitamos a aprovação do presente
projeto de lei.

Biografia

Sérgio Duarte Mamberti nasceu em Santos, em 22 de abril de 1939 - no Estado de São
Paulo e faleceu em 3 de setembro de 2021.

Sérgio  formou-se  no  curso  de  artes  cênicas  da  Escola  de  Arte  Dramática  da
Universidade de São Paulo, fez sua estreia no teatro na peça Antígone América escrita por
Carlos Henrique Escobar, produzida por Ruth Escobar e dirigida por Antônio Abujamra.

Como ator participou de mais de 50 filmes, 12 peças de teatro e 40 programas de
televisão,  entre  novelas,  séries  e  minisséries.  Com  destaque  para  o  Castelo  RáTimBum,
telessérie infantojuvenil e educativa brasileira, exibida pela TV Cultura, entre 9 de maio de 1994
e 24 de dezembro de 1997, totalizando 90 episódios e mais um especial. É considerado um
dos melhores produtos audiovisuais da história da televisão brasileira, e sem dúvida, marcou
toda uma geração, por ser um programa com uma essência educacional de entretenimento
voltado para o público infantil. Quem não se lembra da Frase: Raios e Trovões, dita em todo
episódio pelo carismático Tio Victor, personagem interpretado pelo Sérgio Mamberti?

Além da vivência no mundo artístico, Sergio Mamberti  teve grande atuação política,
tendo  sido  filiado  ao  Partido  dos  Trabalhadores  e  atuado  fortemente  na  área  da  Cultura,
ocupando diversos cargos dentro do Ministério da Cultura, como Secretário de Música e Artes
Cênicas; Secretário da Identidade e da Diversidade Cultural; Presidente da Fundação Nacional
de Artes FUNARTE; Secretário de Políticas Culturais."
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