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PARECER Nº 1296/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
O PROJETO DE  LEI Nº 116/2010.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Eliseu Gabriel, que dispõe sobre a 
criação e instalação de Casa de Cultura Municipal no Distrito de Pirituba e dá outras 
providências.  
A propositura busca criar e instalar Casa de Cultura Municipal no Distrito de Pirituba, 
zona noroeste da capital paulistana.  
Em consonância com os objetivos da iniciativa, está prevista a destinação de próprio 
público já existente ou determinar a construção, aquisição de imóvel para instalação e 
funcionamento da Casa de Cultura de Pirituba, seguindo os parâmetros descritos no 
parágrafo único do Artigo 1°, assim descrito:  
“I – a sede terá acesso facilitado aos munícipes do Distrito e deverá ser instalada em 
local geograficamente central, servido por transporte público municipal;  
II – o imóvel eventualmente escolhido para a sede deverá possuir instalações para a 
realização de atividades culturais e interativas com a população, além de possibilidade 
de abrigar mostras e exposições artísticas e culturais;  
III – as instalações deverão respeitar as posturas municipais edilícias relativas à 
acessibilidade.”  
Na visão do autor, a iniciativa é justificada porque considera a cultura como forte 
agente de identificação pessoal e social. Ele também entende que tal equipamento 
poderá ser importante veículo para possibilitar positiva transformação na população 
que dele vier a desfrutar.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE do projeto na forma de SUBSTITUTIVO que 
adéqua a redação do projeto à melhor técnica legislativa existente.  
Em face do exposto, considerando que o projeto possibilita o incremento de 
equipamentos públicos à disposição da população, a Comissão de Administração 
Pública é favorável à propositura nos termos do SUBSTITUTIVO apresentado pela 
douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 07 de agosto de 2013.  
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