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PARECER CONJUNTO Nº  1173/2016  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E 

DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 129/16. 
De autoria do Nobre Vereador Alfredinho, o Projeto de Lei nº 129/16 "institui o 

"Programa Municipal de Fomento ao Circo para a Cidade de São Paulo" e dá outras 
providências." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste Projeto de Lei, não obstante na forma de um SUBSTITUTIVO. 

De acordo com a justificativa apresentada, "essa lei será significativa para que 
possamos fortalecer, incrementar e expandir a atividade dos artistas Circenses no Município de 
São Paulo, e garantir que o espetáculo popular mais democrático da Cidade mantenha 
sobrevida e atuação nas nossas periferias e grandes centros, encantando e divertindo a todos." 

Nos termos do projeto, fica instituído o "Programa Municipal de Fomento ao Circo para 
a Cidade de São Paulo", vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de apoiar 
a itinerância, produção, circulação, criação artística, memória, pesquisa, formação circense e 
escolas de circo com cunho artístico visando o desenvolvimento do circo e o melhor acesso da 
população a ele. 

O "Programa Municipal de Fomento ao Circo para a Cidade de São Paulo" terá 
anualmente item próprio no orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, com valor nunca 
inferior a 3,5% (três e meio por cento) do Orçamento aprovado para a Secretaria Municipal de 
Cultura. Desse valor, a Secretaria Municipal de Cultura poderá utilizar até 1% para pagamento 
dos membros da Comissão Julgadora, assessorias técnicas, acompanhamentos, serviços e 
despesas decorrentes da execução do Programa. 

No âmbito da análise da Comissão de Administração Pública, pelo exposto e 
considerando a iniciativa de relevante interesse público, esta Comissão consigna voto 
FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, considerando os aspectos que lhe 
compete analisar, também se posiciona favoravelmente à aprovação da propositura conforme 
SUBSTITUTIVO apresentado pela CCJLP. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor 
à aprovação da propositura, posicionando-se com parecer favorável a sua aprovação nos 
termos do substitutivo apresentado pela CCJLP. 

Sala das Comissões Reunidas, em 21 de junho de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/07/2016, p. 104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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