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PARECER Nº 884/2001 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 416/2000. 
Projeto de autoria do nobre Vereador Vicente Cândido da Silva, objetiva instituir o 
"Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo", para apoiar 
a manutenção e criação de projetos de trabalho continuado de pesquisa, essa 
referindo-se tão somente às práticas dramatúrgicas ou cênicas, e produção teatral 
visando ao desenvolvimento do teatro e possibilitando o melhor acesso da população 
em suas peças. 
Determina que o Programa terá item orçamentário próprio com valor nunca inferior a 
600.000 (seiscentas mil) Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESPs, sendo que 
1.800 (um mil e oitocentas) UFESPs serão utilizadas para pagamento dos membros 
da Comissão Julgadora, podendo ainda vincular-se e receber recursos provenientes 
de Fundos Municipais existentes ou a serem criados. 
O Programa selecionará, no máximo, 30 (trinta) projetos por ano de pessoas 
jurídicas, dentro do cronograma e normas estabelecidos, sendo que o julgamento e 
seleção dos projetos, e os valores que cada um receberá, serão decididos por uma 
Comissão Julgadora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
A Comissão Julgadora, composta de 7 (sete) membros, todos com notório saber em 
teatro, com experiência em criação, produção, crítica, pesquisa ou ensino, terá 6 
(seis) membros eleitos pelos projetos concorrentes, com mandato para cada período 
de inscrição, ou seja, janeiro e junho. 
Limita a aprovação dos projetos inscritos em janeiro, ao máximo de 20, não podendo 
ser aplicado mais de 2/3 (dois terços) dos recursos públicos previstos, e o apoio 
financeiro não poderá ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) do orçamento 
apresentado no projeto, devendo o mesmo ser feito em 3 parcelas, a primeira de 
40% na assinatura do contrato, a segunda de 40%, no início da segunda etapa do 
cronograma financeiro e a última, ao término do plano de trabalho, o qual não 
poderá ser superior a 2 (dois) anos. 
No caso de inadimplência, o proponente deverá devolver o total das importâncias 
recebidas, com atualização monetária, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura 
adotar as medidas necessárias para essa cobrança. 
Ressalte-se que relativamente ao mérito, para a Administração Pública é importante 
que se cumpra as metas na área cultural, concedendo estímulos à produção teatral, 
considerando-se que o teatro demonstra realidades inexoráveis do nosso cotidiano, 
sem truques cinematográficos, levando à reflexão de nossas atitudes como cidadãos 
e nos diversos papéis que exercemos, e esse programa tem como objetivo maior 
aprimorar a produção teatral em seus vários aspectos. 
Favorável, portanto, é nosso parecer. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 29/08/01. 
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