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PARECER CONJUNTO N° 540/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 61/2017.  

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Adriana Ramalho, “dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos equipamentos culturais municipais, sob gestão direta da Secretaria 
Municipal de Cultura, contarem com programação continua, nos horários dispostos nesta lei, 
todos os dias da semana, e dá outras providências". 

Conforme a exposição de motivos apresentada pela autora, “ao redor do mundo a 
cultura tem tomado novos caminhos de desenvolvimento e cumprido o papel de construir 
caminhos para a recuperação e reocupação do espaço público, principalmente em regiões 
degradadas dos grandes centros urbanos. No Brasil, a cultura já representa, segundo dados 
recentes, cerca de 5% do PIB, tem a maior média salarial, representa o maior nível de 
empreendedorismo, de protagonismo jovem e maior capacidade de gerar valor agregado. 
Neste momento de grave crise fiscal no país como um todo, é de suma importância o 
desenvolvimento de novos modelos de gestão que possibilitem à área cultural a produção de 
valores, seja do ponto de vista humano seja do ponto de vista econômico, gerando empregos e 
novas cadeias de produção que possam, em curto tempo, tornarem-se sustentáveis.” 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

Nos termos do projeto, o Poder Público Municipal, por meio da Secretaria Municipal de 
Cultura, deverá implantar, promover e manter programação nos equipamentos culturais sob 
sua gestão direta, com horário de funcionamento das 7h às 20h, todos os dias da semana, com 
agenda mínima, especialmente nas: i - bibliotecas; ii - casas de cultura; iii - centros culturais;  
iv - espaços de cultura; e v - espaços museológicos. 

Esta programação ampliada desenvolvida nos equipamentos culturais deverá 
contemplar as características locais e regionais, tais como: compatibilidade com as demandas 
do entorno e perfil do público frequentador. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável.  

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer.  

Sala das Comissões Reunidas, 17.05.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/05/2017, p. 132 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

