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PARECER Nº 1376/2002 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 004/2002. 
Projeto de autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki, visa a instituir incentivo fiscal para a 
realização de projetos culturais, criar o Fundo Especial de Promoção das Atividades 
Culturais - FEPAC e revogar a Lei nº 10.923, de 30 de dezembro de 1990. 
Tendo em vista que a atual Lei já completou 11 anos de existência, pelo grande incremento 
gerado em algumas áreas da produção cultural, a qualificação das mesmas e a expansão do 
mercado cultural que abarcou novas formas de manifestações culturais de grupos 
socialmente excluídos, consideramos a matéria modernizadora e atualizadora da referida 
"Lei Mendonça", incluindo grupos, espaços e ações provenientes de movimentos sociais nos 
benefícios do incentivo cultural. 
É necessário responder aos desafios postos pelo desenvolvimento cultural da cidade 
aproveitando a experiência acumulada durante a vigência da Lei atual que, sem dúvida, foi 
a grande responsável pelo volume de recursos mobilizados para a cultura paulistana. Desta 
forma o projeto amplia o conceito de cultura para além da expressão artística: cidadania 
cultural, desenvolvimento cultural, valores humanos e processos educativos na cultura. 
Dentre outros pontos, democratiza o acesso aos benefícios da Lei, possibilitando o apoio à 
dinâmica de circuitos culturais mais abrangentes através da dinamização do FEPAC; 
introduz a análise do mérito dos projetos quanto à sua contribuição real e potencial para as 
dinâmicas culturais da cidade, criando uma secretaria técnica que produz informações, 
fiscaliza e avalia resultados, o que gera uma maior transparência quanto à utilização dos 
recursos e integra o Conselho Municipal de Cultura no sistema decisório da Lei, garantindo a 
devolução social do produto cultural financiado; e, por fim, envolve efetivamente as 
empresas no apoio à diversidade das dinâmicas culturais da cidade e possibilita 
mecanismos para a desburocratização dos procedimentos de acesso à Lei. 
Diante do exposto, favorável é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 25/09/02. 
Carlos Alberto Bezerra Jr. - Presidente - Voto de qualidade - parágrafo único do art. 50 do 
R. I. 
Claudio Fonscea - Relator 
Carlos Neder 
Erasmo Dias - Contrário 
Myryam Athie - Contrário 
Vanderlei de Jesus - Contrário 
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