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PARECER Nº 880/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 046/2013 .  
O presente projeto de lei, de autoria do Vereador Reis, institui, junto à Secretaria 
Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, destinado a apoiar e suportar 
financeiramente projetos de natureza cultural e artística, bem como a comunicação 
pública e comunitária no Município de São Paulo.  
O projeto em tela prevê as seguintes finalidades para o Fundo Municipal de Cultura:  
I - apoiar as manifestações culturais, com base no pluralismo e na diversidade de 
expressão;  
II - promover o livre acesso da população aos bens, espaços, atividades e serviços 
culturais;  
III - estimular o desenvolvimento cultural do Município em todas as suas regiões, de 
maneira equilibrada, considerando o planejamento e a qualidade das ações culturais;  
IV - apoiar ações de manutenção, conservação, ampliação e recuperação do 
patrimônio cultural material e imaterial do Município;  
V - incentivar a pesquisa e a divulgação do conhecimento sobre cultura e linguagens 
artísticas;  
VI - incentivar o aperfeiçoamento de artistas e técnicos das diversas áreas de 
expressão da cultura;  
VII - promover o intercâmbio e a circulação de bens e atividades culturais com outros 
Estados e Países, difundindo a cultura paulistana;  
VIII - valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da 
sociedade paulistana.  
Nos termos do artigo 3º da iniciativa, estão previstos financiamentos que contemplem 
as áreas artístico-culturais de teatro, dança, circo, ópera e congêneres; produção 
cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres; literatura; 
música; artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras 
congêneres; culturas populares, tradicionais e artesanato; patrimônio cultural, 
inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais 
acervos; humanidades; rádio e televisão comunitária e outros serviços de radiodifusão 
de caráter público e não comercial; cultura digital; cultura afro-brasileira; cultura 
indígena e outras.  
Justifica o autor, dentre outros argumentos, que a cultura é uma das formas de 
pacificação social, de combate à violência em todos os seus níveis, sendo também, 
essencial para o desenvolvimento humano. O Fundo Municipal de Cultura garantirá a 
execução desta política pública que mais do que direito da população, é dever do 
Estado.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da proposta.  
Tendo em vista a relevância social do projeto, quanto ao mérito, a Comissão de 
Administração Pública consigna voto FAVORÁVEL à aprovação da propositura.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes manifesta-se FAVORAVELMENTE à sua 
aprovação.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor 
à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Sala das Comissões Reunidas, em 22/05/2013  
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