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GABINETE DO VEREADOR VICENTE CÂNDIDO

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por finalidade gerar uma política
municipal para o desenvolvimento da cultura na cid-ade de São Paulo,
tendo por principal instrumento, a criação de um Programa Municipal de
Fomento ao Teatro Para a Cidade de São Paulo. Este programa, vai•
implementar uma ação cultural continuada, de excelência e qualidade,
que se contraponha à barbárie, pois esta tem como pressupostos
justamente a relação que une violência, massificaçao cultural,
desintegração do ensino, quebra de paradigmas humanistas e perda de
referências.

Esta propositura foi elaborada pelo movimento Arte Contra a
Barbárie, criado em abril de 1999, por companhias de teatro, com a
finalidade de defender políticas culturais voltadas para o teatro. Referido
movimento superou divergências, vinculou-se a outras áreas culturais e
hoje é integrado por diversos intelectuais, além de ser ponto de
referência em outras capitais brasileiras.

São pontos fundamentais do projeto:

1) Apoio aos projetos de trabalho continuado, direcionando o
investimento publico para ações efetivas em contraposição aos
repetidos e desgastados investimentos em produções eventuais,
que, salvo raras exceções, acabam por esgotar-se em si mesmas.

2) Visa o interesse público, pois exige do projeto interessado uma
contrapartida social.

3) Dispensa regulamentação.

4) Equaciona a chamada participação direta da sociedade na
administração pública, pois os projetos serão selecionados por
uma comissão integrada por representantes da sociedade.
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5) Finalmente, por tratar-se de um Programa Público que envolve
cultura e arte, este projeto não se atém ao que está
predominantemente estabelecido, pois exigirá que os
interessados em participar do Programa se organizem e
repensem sua forma de atuação e inserção na sociedade.

Assim, sabendo que políticas culturais são vitais para a
transformação da realidade social, ao combate da exclusão e
principalmente, na formação e educação dos munícipes, solicito, aos
meus nobres pares, a aprovação do presente projeto de lei, pois além do
já exposto, esta propositura encontra-se amparada no artigo 215 da
Constituição Federa ,1 artigo 191 da Lei Orgânica do Município de São
Paulo e incisos V e VII da Lei Municipal 8.2-04/75.

'C-Et-e Cândido
vereador
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