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PARECER CONJUNTO Nº 1859/2015 DAS COMISSÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 292/2015. 

Apresentado pelo nobre Vereador Netinho de Paula, o Projeto de Lei 292/2015 dispõe 
sobre a reserva de vagas em eventos culturais municipais para artistas locais e dá outras 
providencias 

De acordo com a propositura, ficam reservadas aos artistas locais, 25% das vagas nos 
eventos culturais do município de São Paulo, realizados pelo Poder Público. 

São considerados artistas locais as bandas, grupos de dança, cantores, rappers, DJ's, 
comediantes, circenses e congêneres, que residam no Município de São Paulo. 

Os eventos culturais realizados pelas subprefeituras que compõem a organização do 
município deverão reservar as vagas de acordo com o disposto anteriormente. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o autor apresentou 
"...projeto de lei para valorizar e fomentar, no âmbito do Município, a cultura local. Os artistas 
do município de São Paulo têm que ter espaço garantido para a divulgação de seu trabalho. A 
Cultura local deve ser garantida e propagada pelo município, a fim de promover a cultura local. 
Cabe à Administração Pública implementar políticas afirmativas, no sentido de criar 
mecanismos para amparar os artistas da cidade de São Paulo." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade do projeto. 

A Comissão de Administração Pública, considerando que a iniciativa apresenta-se 
adequada e oportuna no que diz respeito ao interesse público, consigna voto FAVORÁVEL ao 
projeto. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, quantos aos aspectos de interesse 
público e de mérito que deve analisar, entende que a presente matéria deve receber a 
aprovação desta Casa de Leis e, portanto, consigna voto FAVORÁVEL ao projeto. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor, 
visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 14.10.2015. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Andrea Matarazzo - PSDB 

Alessandro Guedes - PT 

Valdecir Cabrabom - PTB 

Jonas Camisa Nova - DEM 

Pastor Edemilson Chaves - PP 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

Reis - PT 
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Claudinho de Souza - PSDB 

Marquito - PTB 

Eliseu Gabriel - PSB 

Quito Formiga - PR 

Ushitaro Kamia - PSD 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto - PSD 

Adilson Amadeu - PTB 

Jair Tatto - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Ota - PROS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/10/2015, p. 165 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

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

