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PARECER 1042/2001 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI N° 416/00 
De autoria do nobre Vereador Vicente Cândido, a presente propositura institui o "Programa 
Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo", com a finalidade de apoiar a 
manutenção e a criação de projetos continuados de pesquisa relativa às práticas 
dramatúrgicas ou cênicas, bem como à produção teatral. 
O Programa consiste em destinar, anualmente, 600 mil UFESPs para 30 projetos, que serão 
escolhidos por uma comissão julgadora composta de 7 membros, que receberão uma 
remuneração anual equivalente a 1.800 UFESPs. 
Trata-se, portanto, de um Programa de incentivo financeiro específico ao teatro, no 
Município, a exemplo do que já existe em relação ao cinema (Lei nº 11.291/92) e à 
produção cultural em geral (Lei Mendonça - nº 10.923/90). 
Com relação ao teatro, existe a Lei 11.536/94, mas esta cuida especificamente de incentivar 
a implantação e a manutenção de casas de espetáculos teatrais, ou seja, incentiva a 
construção de novos teatros na cidade. 
Há os Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça: pela legalidade e de 
Administração Pública: favorável. 
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes não pode deixar de dar o seu aval à 
propositura em exame, tendo em vista que se trata de canalizar recursos públicos para uma 
área cultural tão carente de verbas para a implementação de seus projetos. Conforme se lê 
na Justificativa ao projeto, este Programa foi elaborado em conjunto com o movimento 
"Arte contra a Barbárie" e visa justamente a se contrapor à barbárie cultural vigente, ao 
mau gosto, à massificação cultural, à valorização de pseudo-artistas e manifestações 
pseudo-artísticas que descaracterizam a verdadeira arte nacional. 
O projeto cumpre, dessa forma, o que prevêem os artigos 191, 195 e 196 da Lei Orgânica 
do Município, ao apoiar e incentivar a valorização e a difusão de uma manifestação cultural, 
ao estimular os empreendimentos privados voltados à criação artística e ao conceder 
financiamentos e incentivos financeiros ao teatro. 
Assim, em razão do mérito inegável e tendo em vista o interesse público envolvido, somos 
favoráveis à aprovação da matéria. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 25/09/01. 
Beto Custódio - Presidente 
José Olímpio - Relator 
Carlos Giannazi 
Cláudio Fonseca 
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