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PARECER Nº 1451/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 769/2013. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Vereadora Noemi Nonato, que "dispõe sobre 
a instituição de incentivos ficais em favor de pessoas físicas e jurídicas de direito privado para 
a realização de projetos culturais, e dá outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "a Lei Orgânica do 
Município de São Paulo, em seu art. 191, estabelece que a todos serão garantidos o exercício 
dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, observado o princípio da 
descentralização, com apoio, incentivo e valorização das manifestações culturais. Deste modo, 
cabe ao Poder Público tomar a iniciativa de efetivamente incentivar a difusão da cultura em 
âmbito municipal, objetivo da presente proposição." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Igualmente favorável ao projeto foi a manifestação oriunda da Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

O projeto em tela busca-se objetivamente implementar incentivos fiscais cuja 
sistemática consiste na dedução de impostos devidos na proporção da quantia efetivamente 
despendida a título de doação ou patrocínio de produção cultural que tenham como finalidade i 
- promover o livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; ii - 
fomentar a produção cultural e artística paulistana, com a utilização majoritária de recursos 
humanos locais; e iii - difundir bens, produtos, ações e atividades culturais de valor universal no 
Município de São Paulo. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 04 de outubro de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (P SDB) - Vice-Presidente - Relator 
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Patricia Bezerra (PSDB) - contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/10/2017, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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