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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 370/2014. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, institui a Casa 

de Cultura de Vila Matilde. 

O projeto prevê que o Executivo Municipal, a seu critério, destinará próprio público já 
existente ou determinar a construção, aquisição de imóvel para instalação e funcionamento da 
Casa de Cultura de Vila Matilde. 

Nos termos do projeto, a Casa da Cultura de Vila Matilde terá em seu acervo vários 
objetos a fim de reconstituir a contribuição cultural do histórico Distrito de Vila Matilde no 
Município de São Paulo. 

Será competência da casa da Cultura de Vila Matilde as seguintes atribuições: 

I - celebrar convênios órgãos de pesquisas em geral para fortalecer as atividades da 
Casa de Cultura. 

II - pesquisar, catalogar e preservar dados e bens relacionados com a Cultura de Vila 
Matilde. 

III - reunir-se e entrosar-se com entidades ligadas à cultura, aos direitos humanos, às 
artes, ao folclore, à política, à cultura em busca de informações e valorização do acervo da 
Casa de Cultura. 

IV - Promover oficinas, cursos de capacitação e qualificação profissional, oficinas, 
debates, palestras, atividades culturais e educacionais em geral que visem contribuir com a 
preservação ambiental, inclusão social e fortalecimento da cidadania. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se a criação de espaço voltado para o segmento 
artístico, promovendo de forma organizada a integração entre cultura, arte e cidadania. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
Legalidade do projeto. 

O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual a 
Comissão de Administração Pública posiciona-se FAVORAVELMENTE a sua aprovação. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, considerando a importância da 
ampliação da disseminação cultural no município, manifesta-se FAVORAVELMENTE à 
propositura. 

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 25/11/2015. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Laércio Benko (PHS) 

Alessandro Guedes (PT) 
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Pastor Edemilson Chaves (PP) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis (PT) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) 

Adilson Amadeu (PTB) 

Milton Leite (DEM) 

Jair Tatto (PT) 

Ota (PROS) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2015, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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