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PARECER Nº 1592/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0001/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Dalton Silvano, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, 
bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem com 
financiamento público municipal, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

De acordo com a justificativa, a proposta visa a fomentar a participação de artistas 
locais em eventos musicais a serem sediados neste Município, oportunizando a que 
apresentem seu trabalho, tenham maior exposição e impulsionem suas trajetórias. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento da tramitação do presente projeto 
de lei, haja vista que elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, 
conforme se demonstrará. 

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, inexistindo, ainda, 
qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria em 
questão. 

Em outro aspecto, consoante o disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, expressão que, segundo Dirley da 
Cunha Junior (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, 
p.841), representa não aquele interesse exclusivo do Município, mas seu interesse 
predominante, que o afeta de modo mais direto e imediato. 

No que diz respeito ao tema envolvido na proposta, cuida-se da promoção da cultura 
no âmbito do Município de São Paulo, em estrita sintonia com o ordenamento jurídico vigente, 
que estabelece o dever dos entes federativos de proteger o patrimônio cultural e assegurar aos 
cidadãos o acesso à cultura. 

A Constituição Federal estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, bem como apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais (art. 215). 

O projeto também está em estrita consonância com o disposto no art. 191 da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, o qual expressamente assegura que cabe ao Município 
de São Paulo garantir "a todos o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, 
observado o princípio da descentralização, apoiando e incentivando a valorização e a difusão 
das manifestações culturais". 

Mais especificamente, o art. 193, inciso I da Lei Orgânica estabelece: 

Art. 193 - O Poder Público Municipal promoverá através dos órgãos competentes: 

(...) 

IV - programas populares de acesso a espetáculos artísticos-culturais e acervos das 
bibliotecas, museus, arquivos e congêneres; 
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V - promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais que atuam na área 
de cultura; 

VI - a participação e gestão da comunidade nas pesquisas, identificação, proteção e 
promoção do patrimônio histórico e no processo cultural do Município. 

Ademais, no que concerne aos direitos culturais, é assente na doutrina que estes se 
situam entre os direitos fundamentais 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, 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". (in "O Direito 
Constitucional e a Efetividade de suas Normas, Limites e Possibilidades da Constituição 
Brasileira", 8ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, p. 97) 

Assim, verifica-se que a propositura apenas objetiva conferir efetividade ao quanto 
estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei Maior Local, considerando que pretende 
valorizar e incentivar a cultura. 

Para aprovação, a propositura deverá contar com o voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII da Lei Orgânica Municipal. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo. 

 

SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0001/18. 

Cria o Programa Artistas do Bairro que estabelece a obrigatoriedade de 
disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou 
instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem financiamento público 
municipal, no âmbito do Município de São Paulo e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º É obrigatória à oferta de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, 
cantores e instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem financiamento 
público municipal. 

Parágrafo único. Equipara-se ao financiamento público, para fins dessa lei, toda e 
qualquer disponibilização de espaços públicos, suporte físico, estrutural, de pessoal ou de 
outra natureza, emanado do poder público municipal, destinado à realização do evento 
principal. 

Art. 2º Fica instituído o "Programa Artista do Bairro" no município de São Paulo, a ser 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura. 

Art. 3º Consideram-se grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais aqueles 
residentes no município; no caso de pluralidade de componentes, aquela coletividade que 
contemple a maioria de integrantes que no município tenha sua residência. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 17/10/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Dalton Silvano - DEM 

Edir Sales - PSD 
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Reis - PT - Relator 

Sandra Tadeu - DEM 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/2018, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


