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É inegável o crescimento da atividade cultural na cidade de São Paulo nos últimos 
anos. Pode-se constatar a expansão das áreas de atuação e o fortalecimento de 
novos segmentos, como a cultura digital e a moda; a explosão e o reconhecimento 
da cultura periférica; as articulações em rede; o crescente interesse de grupos e 
coletivos jovens em tomo do tema; a criação e consolidação de programas de 
estímulo à formação e à produção cultural, a construção de novos espaços culturais 
por órgãos de governo e a criação de espaços culturais alternativos por parte de 
coletivos artísticos, das de teatro e dança.  
No entanto, a estrutura da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) não tem 
acompanhado esse ritmo de expansão: o orçamento vigente é inferior a 1% dos 
gastos da Prefeitura; o quadro funcional, já reduzido, tem sofrido perdas sem a 
devida reposição de funcionários; a estrutura administrativa da SMC não é 
atualizada há anos, adaptando-se de maneira precária para o atendimento 
crescente de novas demandas; o Conselho Municipal de Cultura está desativado há 
8 anos; os espaços de debate são informais, sendo ainda incipiente o diálogo 
institucional. A cidade ainda não está inserida no Sistema Nacional de Cultura; a 
legislação pertinente carece de atualização; a integração com outros órgãos da 
municipalidade e outras esferas de governo são potenciais a serem desenvolvidos.  
Em que pesem as intenções e os esforços da nova gestão em alterar esse quadro, 
faz-se necessário unir forças para realizar as mudanças que o cenário requer. O 
interesse e o apoio dos nobres parlamentares, somados à ação da própria 
Secretaria, ao envolvimento dos demais setores do governo e dos parceiros da 
sociedade civil, certamente contribuirão para que a política cultural do município 
seja fortalecida e apropriada pelos diversos segmentos envolvidos.  
Por essas razões, propomos a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura 
na Cidade de São Paulo, potencializando sua inserção no movimento mais amplo 
que está em curso no país.”  
 


