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PARECER Nº 210/2003 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 609/02. 
Projeto de autoria do nobre Vereador Antônio Goulart visa a acrescer parágrafo ao artigo 1º 
da Lei nº 11.325, de 29 de dezembro de 1992, que "dispõe sobre a criação de Casas de 
Cultura na Secretaria Municipal de Cultura", para que se destine obrigatoriamente à Cultura 
Sertaneja, uma das 20 (vinte) Casas por ela criadas. 
Em sua justificativa o nobre autor, rememorando compositores, cantores e artistas, alerta 
para a renovação cíclica da cultura sertaneja, que por seus aspectos peculiares deve ter 
uma casa de cultura orientada a sua difusão. 
As Casas de Cultura destinam-se à coordenação, promoção e desenvolvimento de 
atividades artísticas e culturais variadas, tais como espetáculos de teatro e música, 
palestras e sessões de vídeo, oferecendo oficinas de arte nas quais são ministradas aulas 
sobre determinados temas definidos pelas Associações locais e comunitárias, consoante o 
artigo 3º daquela Lei. 
Cabe realçar, ainda, que nos termos legais esses equipamentos devem garantir um espaço 
de democratização do acesso aos bens culturais e a superação de preconceitos de qualquer 
natureza, desenvolvendo junto à população hábitos de convivência cultural pluralista e 
comunitária, multiplicando as ações artísticos-culturais locais e regionais. 
Destarte o projeto não apresenta critérios para definir qual Casa de Cultura deverá ser 
destinada à Cultura Sertaneja, restringindo-se a pluralidade de manifestações culturais 
existentes, como a preservação de folclores das diversas partes de nosso país, decorrente 
dos mais variados migrantes que habitam nossos bairros e regiões onde há essas Casas. 
Favorável é nosso parecer no mérito e pelas razões supra entendemos que a cultura 
sertaneja deverá ser divulgada em todas as Casas de Cultura, e não exclusivamente em 
uma delas, pelo menos uma vez por semana, pois ela tem raízes na cultura de todos os 
Estados brasileiros, razão pela qual apresentamos o seguinte substitutivo: 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI 
Nº 609/02. 
Acresce parágrafo ao art. 1º da Lei nº 11.325, de 29 de dezembro de 1992, e dá outras 
providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.325, de 29 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a 
criação de Casas de Cultura na Secretaria Municipal de Cultura, fica acrescido do § 2º, com 
a seguinte redação: 
"§ 2º - Destinar-se-á, em todas as Casas de Cultura de que trata o "caput" deste artigo, à 
divulgação da cultura sertaneja, obrigatoriamente uma vez por semana, em suas mais 
diversas formas." 
Art. 2º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
da data de sua publicação. 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 26/03/03. 
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