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PARECER Nº 594/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0333/16. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Alfredinho, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a Casa Municipal de Cultura de Cidade Ademar, a ser instalada na 
circunscrição do Distrito de Cidade Ademar, Subprefeitura de Cidade Ademar. 

A propositura busca criar a Casa Municipal de Cultura de Cidade Ademar, sendo que a 
Secretaria Municipal de Cultura deverá regular e disciplinar o seu funcionamento. Ainda prevê 
que a Casa da Cultura terá competência para celebrar convênios com órgãos da administração 
pública direta e indireta, entidades do terceiro setor; e promover oficinas, cursos de 
capacitação e qualificação profissional, debates, palestras, atividades culturais e educacionais 
em geral. 

O art. 4º do projeto estabelece, que a Casa da Cultura de Cidade Ademar terá em seu 
acervo fotografias, pinturas, livros, cds, cerâmicas; além de quaisquer outros objetos que 
tenham como condão a reconstrução e contribuição com as características culturais e 
históricas do Distrito de Cidade Ademar, no Município de São Paulo. 

O projeto merece prosseguir em tramitação. 

No que tange ao aspecto formal, o projeto atende 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). 

Com efeito, a Casa cuja criação é pretendida neste projeto tem por objetivo fomentar a 
cultura nos bairros periféricos, proporcionando aos grupos desfavorecidos o desenvolvimento 
de atividades de cunho social e inclusivo. 

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 24/05/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2017, p. 68 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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