
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0770/2019 
Os editais de cultura da Cidade de São Paulo que visam financiar projetos culturais das 

mais diversas expressões artísticas também têm por objetivo trazer cultura ao nosso Município, 
e valorizar aqueles artistas de São Paulo que enriquecem e deslumbram a realidade de nossa 
cidade. Com isso em mente, é essencial garantirmos que os benefícios concedidos por esses 
editais efetivamente impactem a cena cultural em nossa cidade, e não sirva como mero 
instrumento para a contratação de profissionais de outros municípios, e de outros estados. 

Não é a situação que encontramos hoje. Concedidos os benefícios, o que vemos é 
verdadeiro êxodo dos mesmos para outras localidades, com a contratação de profissionais que 
não residem em São Paulo, nem o pretendem fazer. Um Projeto que deveria enriquecer a vida 
cultural e os artistas de nossa Cidade acaba sendo usado como incentivo para instrumentaliza-
la como mero centro financeiro de artistas do país inteiro, o que tira dinheiro de nossa Cidade e 
mantém nossos artistas na mesma situação que a anterior: sem qualquer amparo para sua 
profissão. 

Entenda-se que não há aqui uma oposição à diversidade de origens, experiências e 
vivências na formação cultural de nosso Município. Afinal, São Paulo é uma cidade construída 
em seu passado, presente e futuro por imigrantes dos mais diversos contextos culturais, o que 
faz apenas enriquecer o caldo cultural vibrante de nossa sociedade. Ao mesmo tempo, é 
necessário nos voltarmos para os objetivos principais das políticas públicas municipais em 
relação à cultura, dentre eles, o de fomentar nossa cena cultural local: Esse objetivo perpassa 
certa valorização de nossos artista, o que não acontece quando benefícios concedidos por sua 
Prefeitura servem para beneficiar quase exclusivamente munícipes de outros lugares. 

Com isso em mentes, mostra-se essencial criarmos dispositivos que sane essa 
distorção, e que efetivamente promova nossa cena cultural. Eis que se mostra fundamental a 
alteração aqui pretendida. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/11/2019, p. 165 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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