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PARECER N° 030/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 333/2016. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho que cria a Casa 
Municipal de Cultura de Cidade Ademar e dá outras providências. 

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

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

Para o autor, o presente projeto tem por objetivo atender a um antigo desejo da 
comunidade do Distrito de Cidade Ademar de criação de uma Casa da Cultura. 

A propositura prevê as seguintes competências para esta Casa: 

. Celebração de convênios com órgãos da administração pública direta e indireta, 
ONGs, Associações de Bairro e outras na região. 

. Pesquisa e preservação de dados e bens relacionados à Cidade Ademar. 

. Integração com entidades ligadas à cultura, direitos humanos, artes, folclore, história, 
bem como informações e valorização do acervo da Casa Municipal de Cultura. 

. Promoção de oficinas, cursos de capacitação e qualificação profissional, debates, 
palestras, atividades culturais e educacionais que visem contribuir para a preservação 
ambiental, inclusão social e fortalecimento da cidadania. 

A região da Cidade Ademar tem inicio com o surgimento de loteamentos vendidos aos 
operários migrantes que vieram de diversas partes do Brasil em busca de uma vida melhor. 
Este território pertencia à região administrativa de Santo Amaro, sendo considerada periférica 
do centro urbano de Santo Amaro e, portanto, com pouca prioridade nos investimentos 
públicos em serviços de saúde, educação, asfalto, zeladoria do bairro, transporte e habitação. 
Esta região é uma das mais vulneráveis do Município de São Paulo e os movimentos sociais, 
as sociedades de amigos de bairro e os embriões de organização popular lutam para buscar 
melhorar suas condições de vida. 

Diante do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes manifesta parecer 
Favorável à propositura. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 28/02/2018. 

Ver. Eliseu Gabriel (PSB) - Presidente 

Ver. Arselino Tatto (PT) - Relator 

Ver. Claudinho de Souza (PSDB) 

Ver. Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) 

Ver. Zé Turin (PHS) 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/03/2018, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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