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PARECER Nº 754/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0121/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Chico Macena, que visa 
alterar a redação do inciso I, do art. 1º, acrescentar o § 2º ao art. 1º, e alterar a 
redação do inciso III do art. 2º, da Lei nº 11.325/92, que dispõe sobre criação a de 
Casas de Cultura por distrito na Cidade de São Paulo.  
Em suma, a propositura pretende alterar a Lei nº 11.325/92, para o fim de prever 
como critério orientador da política de implantação dos referidos órgãos o critério 
da distritalização e não o da regionalização.  
O projeto pode prosseguir em tramitação, já que elaborado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 30, I e V da Constituição 
Federal, que confere à Câmara competência para legislar sobre assuntos de 
interesse local e para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local.  
Em linhas gerais, pretende a propositura estabelecer normas a serem observadas 
pelo Poder Público na formulação da política cultural, revestindo-se do caráter de 
norma geral orientadora da atuação da Administração Pública e estando o seu 
conteúdo alinhado ao disposto na Lei Municipal nº 11.220, de 20 de maio de 1992, 
que institui a divisão geográfica da área do Município em distritos.  
Com efeito, conforme assinalado na justificativa da propositura, o art. 4º da Lei nº 
11.220/92 estabelece que a divisão geográfica da área do Município passa a ser 
referência obrigatória para a Administração Pública Municipal, direta e indireta.  
E conforme se depreende da exposição de motivos do projeto que deu origem à Lei 
nº 11.220/92, a correta divisão distrital da cidade configura-se em importante 
instrumento para as ações de governo “seja na coleta, análise e divulgação de 
dados socioeconômicos, seja no planejamento e organização dessas ações a si 
mesmas, seja na prestação de serviços ao cidadão”.  
Importante reiterar que a propositura estabelece norma de caráter genérico, 
traçando diretriz para a execução de determinada política pública, ou seja, a norma 
restringe-se ao campo de atuação do Poder Legislativo no que tange à elaboração 
das políticas públicas, sem invadir seara tipicamente administrativa, esta sim 
reservada ao Poder Executivo.  
Não obstante, faz-se necessária a apresentação de Substitutivo a fim de efetuar 
também a alteração do § 1º do art. 1º da Lei nº 11.325/92, a fim de alcançar o 
intento da propositura, na medida em que a redação vigente contempla apenas as 
20 (vinte) casas de cultura que foram criadas por meio da referida lei e que 
deveriam ter sido instaladas pelo Município no prazo de 12 (doze) meses a contar 
da respectiva vigência, prazo este já decorrido há muito tempo.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Em vista do exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela 
LEGALIDADE.  
  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0121/11.  
  
Dispõe sobre a alteração da redação do inc. I, do art. 1º, acrescenta o § 2º ao art. 
1º, e altera a redação do inc. III do art. 2º, da Lei nº 11.325/92, sobre a criação de 
Casa de Cultura por distrito na cidade de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Ficam alterados o § 1º e respectivo inc. I do art. 1º da Lei 11.325 de 29 de 
dezembro de 1992, passando a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 1º...  



§ 1º As Casas de Cultura referidas no caput deste artigo e as demais que vierem a 
ser criadas serão instaladas em locais a serem definidos pelo Executivo a partir de:  
I – estudos e critérios de prioridades discutidos em conjunto com a comunidade, 
respeitando o processo de distritalização”. (NR)  
Art. 2º Fica acrescido o § 2º ao art. 1º da Lei 11.325 de 29 de dezembro de 1992, 
passando a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 1º ...  
(...)  
§ 2º O Poder Executivo, para a implantação de suas políticas culturais, após realizar 
a identificação prévia das demandas e das necessidades de equipamentos de 
cultura, buscará implantar novas Casas de Cultura tendo como parâmetro a divisão 
do Município em distritos, bem como suas características quanto à extensão 
territorial e demanda populacional”. (NR)  
Art. 3º Fica alterado o inc. III do art. 2º da Lei 11.325 de 29 de dezembro de 1992, 
passando a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 2º ...  
(...)  
III – facilitar a emergência da produção cultural dos distritos de São Paulo e a 
afirmação de sua pluralidade, respeitando sua diversidade, para superação de toda 
discriminação cultural entre centro e periferia”. (NR)  
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei decorrerão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
30/06/2011.  
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