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PARECER CONJUNTO Nº 505/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/13  
Trata-se do Projeto de Resolução nº 15/13, de autoria do Vereador Nabil Bonduki, 
que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura na Cidade 
de São Paulo, e dá outras providências.  
Em sua justificativa o autor deste Projeto de Resolução destaca diversos problemas 
relativos ao desenvolvimento da cultura no município, tais como a falta de recursos 
financeiros e de quadro funcional da Secretaria Municipal de Cultura; a desativação 
do Conselho Municipal de Cultura há oito anos; a legislação pertinente necessitando 
de atualização e outros problemas. Considerou que se faz necessário unir forças 
para realizar as mudanças que o cenário requer, propondo somar o interesse e o 
apoio dos parlamentares com a ação da própria Secretaria, com o envolvimento dos 
demais setores do governo e de parceiros da sociedade civil, o que deverá 
contribuir para que a política cultural do município seja fortalecida e apropriada 
pelos diversos segmentos envolvidos.  
A Comissão de Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa se 
manifestou pela legalidade deste Projeto de Resolução, mas propôs um Substitutivo 
ao mesmo.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente se manifesta 
favoravelmente à aprovação deste Projeto de Resolução, na forma do Substitutivo 
proposto, por considerar que os seus propósitos são meritórios pelo interesse 
público de que encontra revestido.  
A Comissão de Administração Pública também entende que os propósitos contidos 
neste Projeto de Resolução são benéficos para o munícipe e igualmente se 
posiciona favoravelmente a sua aprovação, na forma do Substitutivo proposto.  
A Comissão de Educação Cultura e Esportes, dentro de sua competência específica 
de opinar sobre todas as proposições e matérias relativas aos serviços, 
equipamentos e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de 
lazer voltados à comunidade, também se posiciona favoravelmente ao Substitutivo 
proposto.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
nada a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução desta Resolução 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário, e se posiciona também favoravelmente a esta propositura, na forma do 
Substitutivo proposto.  
Sala das Comissões Reunidas, em 24/4/2013  
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE  
Dalton Silvano - PV  
José Police Neto – PSD  
Nabil Bonduki – PT  
Toninho Paiva - PR  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Atílio Francisco – PRB  
Coronel Camilo – PSD  
Gilson Barreto - PSDB  
Marquito – PTB  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Edir Sales – PSD  
Floriano Pesaro - PSDB  
Jean Madeira – PRB  
Orlando Silva - PCdoB  



Reis – PT  
Toninho Vespoli - PSOL  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Aurélio Nomura – PSDB  
Jair Tatto - PT  
Marta Costa – PSD  
Paulo Fiorilo – PT  
Ricardo Nunes – PMDB  
Wadih Mutran - PP  
 


