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Na publicação do Diário Oficial Cidade de  São Paulo pagina 129, coluna 3ª  leia-se 
como segue e não como constou: 

PARECER Nº 509/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0061/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Adriana Ramalho, que dispõe 
sobra a obrigatoriedade de os equipamentos culturais municipais, sob a gestão direta da 
Secretaria Municipal da Cultura, contarem com programação contínua, nos horários dispostos 
nesta lei, todos os dias da semana, e dá outras providências. 

A propositura prevê que referidos equipamentos culturais deverão funcionar das 7h às 
20h, todos os dias da semana, devendo manter programação mínima contendo bibliotecas, 
casas de cultura, centros culturais, espaços de cultura e espaços museológicos. 

No que tange ao aspecto formal, o projeto obedece à regra geral de iniciativa conferida 
a qualquer membro desta Casa (art. 37, "caput", da Lei Orgânica do Município), além de 
atender a aspectos de interesse local, atraindo a competência legislativa municipal (art. 30, 
inciso I, da Constituição Federal). 

No campo material, a propositura atende à competência comum de todos os entes 
federados em "proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência", bem como 
"combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos" (art. 23, incisos V e X, ambos da Constituição Federal). 

Atende, outrossim, ao art. 191 da Lei Orgânica, segundo o qual o Município de São 
Paulo garantirá a todos o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura. 

Para ser aprovado, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em 17/05/2017 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/05/2017, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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