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PARECER Nº 1084/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0116/10  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Eliseu Gabriel, que visa 
criar a Casa da Cultura Municipal no Distrito de Pirituba.  
A proposta merece  prosperar.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
cidadãos.  
Além disso, a proposta objetiva a promoção da arte e cultura que são imperativos 
constitucionais a serem observados pelo Poder Público na consecução de políticas 
públicas, consoante se depreende do art. 215, caput, § 3º do art. 216, todos da CF, 
conforme abaixo transcrito:  
Art. 215 O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.  
Art. 216........................................................................................................  
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais.  
Por seu turno, a Lei Orgânica Paulistana preconiza:  
“Art. 7º É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, 
difusos e sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição 
Estadual, e daqueles inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas 
competências municipais específicas, em especial no que respeita a:  
[...]  
VIII - acesso a equipamentos culturais, de recreação e lazer.  
Art. 191 O Município de São Paulo garantirá a todos o exercício dos direitos 
culturais e o acesso às fontes de cultura, observando o princípio da 
descentralização, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.  
Cabe consignar que, no que concerne aos direitos culturais, é assente na doutrina 
que estes se situam entre os direitos de segunda dimensão, juntamente com os 
sociais e econômicos e demandam uma ação positiva por parte do Estado.  
Ressalte-se que, para o eminente Luiz Roberto Barroso - in O Direito Constitucional 
e a Efetividade de suas Normas, Limites e Possibilidades da Constituição Brasileira, 
8ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, p. 97, tais direitos culturais “têm papel de 
destaque no aprimoramento da democracia, nesse sentido, a democracia cultural 
conduz ao aprimoramento da democracia política, na medida em que o indivíduo, 
ciente do seu papel no mundo, inserido socialmente e participante da vida cultural, 
também é mais ativo politicamente. Ademais, a cultura, reconhecidamente, é fator 
preponderante para o desenvolvimento, mesmo porque a cultura também favorece 
o crescimento econômico, diante da sua significativa capacidade de produção de 
bens, emprego e renda.”  
Por fim, oportuno observar que nesta seara – da fixação das linhas gerais a serem 
observadas quando da prestação de determinado serviço público – é inquestionável 
o cabimento de regramento legal oriundo de iniciativa parlamentar, posto que na 
hipótese serão fixados, de modo geral e abstrato, os parâmetros que devem 
nortear a prestação do serviço e não regrada de forma específica e minuciosa a sua 
execução.  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros para 
deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica 
Paulistana.  



Ante todo o exposto e diante da premente necessidade do Poder Público promover 
a cultura, somos  
Pela LEGALIDADE e CONSTITUCIONALIDADE, no entanto para adequar o projeto à 
melhor técnica legislativa, acatando a sugestão do autor às fls. 18, propomos o 
substitutivo que segue :  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0116/10.  
Dispõe sobre criação e instalação de Casa de Cultura Municipal no Distrito de 
Pirituba e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica criada, em consonância com o artigo 193, inciso I da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo, a Casa de Cultura Municipal no Distrito de Pirituba, zona 
noroeste da capital paulistana.  
Parágrafo único. Caberá ao Executivo Municipal, a seu critério, destinar próprio 
público já existente ou determinar a construção, aquisição de imóvel para 
instalação e funcionamento da Casa de Cultura de Pirituba, onde haverá obediência 
aos seguintes parâmetros e princípio gerais:  
I – a sede terá acesso facilitado aos munícipes do Distrito e deverá ser instalada em 
local geograficamente central, servido por transporte público municipal;  
II – o imóvel eventualmente escolhido para a sede deverá possuir instalações para 
a realização de atividades culturais e interativas com a população, além de 
possibilidade de abrigar mostras e exposições artísticas e culturais;  
III – as instalações deverão respeitar as posturas municipais edilícias relativas à 
acessibilidade.  
Art. 2º As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º 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 
08/08/2012.  
ARSELINO TATTO - PT - PRESIDENTE  
JOSÉ AMÉRICO - PT - RELATOR  
ABOU ANNI - PV  
ADOLFO QUINTAS - PSDB  
CELSO JATENE - PTB  
EDIR SALES - PSD  
MARCO AURÉLIO CUNHA - PSD  
QUITO FORMIGA - PR  
SANDRA TADEU - DEM  
 
 


