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PARECER Nº 1113/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 333/2016. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, "cria a Casa 
Municipal de Cultura de Cidade Ademar, a ser instalada na circunscrição do Distrito de Cidade 
Ademar, Subprefeitura de mesmo nome". O autor estabelece que o órgão gestor da Casa 
Municipal de Cultura de Cidade Ademar seja a Secretaria Municipal de Cultura, responsável 
pela sua regulamentação e disciplinar o seu funcionamento. Conforme prevê o artigo 5° do 
projeto, estão previstas as seguintes competências para este equipamento público: 

Celebrar convênios com órgãos da administração pública direta e indireta, entidades do 
terceiro setor como ONGS, Associações de Bairro, dentre outras de importante relevância para 
região. 

Pesquisar, catalogar e preservar dados e bens relacionados a Cultura de Cidade 
Ademar. 

Criar integração com entidades ligadas a cultura, direitos humanos, artes, folclore, 
política, história da região, bem como informações e valorização do acervo da Casa Municipal 
de Cultura. 

Promover oficinas, cursos de capacitação e qualificação profissional, debates, 
palestras, atividades culturais e educacionais em geral que visem contribuir com a preservação 
ambiental, inclusão social e fortalecimento da cidadania. 

De acordo com a justificativa apresentada pelo Nobre Autor, "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". Ele ainda aponta a 
importância da construção de um equipamento cultural no território. Na sua visão "a cultura 
sempre foi uma dimensão central para pensar na socialização, produção de identidades e 
atuação da juventude na sociedade". 

Colaborando com educação e o trabalho, a cultura - em suas múltiplas dimensões - 
vem se efetivando por meio de iniciativas de estímulo à fruição e ocupação do tempo livre, 
como um relevante recurso de combate a violência. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 23 de agosto de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (P SDB) - Vice-Presidente 

Fernando Holiday - (Democratas) - Relator 

Alfredinho - (PT) 

Atílio Francisco  - (PRB) - substituindo o vereador André Santos 

Senival Moura - (PT) - substituindo o vereador Antonio Donato 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/08/2017, p. 76  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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