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REQUERIMENTONº 6 /2019

Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui o Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o
sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 5 de requalificação dos equipamentos culturais atendendo às

normas de segurança e acessibilidade, com conectividade e integração aos espaços
públicos.

Requeiro, nos termos regimentais, que a Secretaria Municipal de Cultura
encaminhe a esta Subcomissão os seguintes documentos:

i - relatório detalhado com o diagnóstico e ações para adequação às normas de

segurança os equipamentos culturais, com identificação dos equipamentos que possuem
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

ii — relatório detalhado das ações para adequação a acessibilidade ergonômica e

mobiliária;

iii - relatório dos equipamentos requalificados em 2017 e 2018 e as despesas
liquidadas com manutenção permanente por equipamento e contrato;

iv — diagnóstico da integração dos equipamentos culturais com as redes de

transporte;

v - relação de equipamentos com sistema de Wi-Fi Livre instalado, referente a 2017

e2018;
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Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui o Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o
sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 6 de implantação da rede de equipamentos culturais de

abrangência local e regional em todos os territórios da cidade, em pleno funcionamento e

contemplando múltiplos usos.

Requeiro, nos termos regimentais, que a Secretaria Municipal de Cultura

encaminhe a esta Subcomissão os seguintes documentos:

i - relatório dos equipamentos culturais multiuso, de abrangência regional,

implantados em quatro regiões administrativas não atendidas pelos centros culturais

existentes: Noroeste, Sul 1, Sul 2 e Sudoeste. Constando os respectivos valores liquidados

com pessoal, contratos de manutenção e programação artística.

ii - relatório dos novos equipamentos culturais multiuso, de abrangência regional,

implantados nas regiões administrativas Leste 1 e Centro. Constando os respectivos valores

liquidados com pessoal, contratos de manutenção e programação artística.

iii - relatório dos equipamentos culturais multiuso, de abrangência local, em
funcionamento por distrito; Constando os respectivos valores liquidados com pessoal,
contratos de manutenção e programação artística.

iv - relatório dos distritos com sala de cinemas, constando os respectivos valores

liquidados com pessoal, contratos de manutenção e programação artística.

v - relação das casas de cultura do hip hop criadas nas regiões leste, sul, centro e

noroeste. Constando os respectivos valores liquidados com pessoal, contratos de

manutenção e programação artística.
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Vi — informe se o Grupo de Trabalho intersecretarial para aprofundamento do

modelo de gestão compartilhada foi instalado e se o estudo da vinculação dos Núcleos de

Ação Cultural à Secretaria Municipal de Cultura foi realizado.

vii - informe se foram realizadas parcerias ampliadas com outros órgãos municipais

para ampliação da rede de equipamentos de uso cultural.

Sala da Comissão de Finan as e . çamento, em

APROVADO
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Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui o Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o
sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 7 que estabelece a criação de novos arranjos institucionais

para gestão colaborativa de equipamentos culturais e estímulo a espaços culturais

independentes.

Requeiro, nos termos regimentais, que a Secretaria Municipal de Cultura
encaminhe a esta Subcomissão os seguintes documentos:

i - cópia dos processos administrativos que instauraram os modelos de gestão
compartilhada com instituições da sociedade civil (Auditório Ibirapuera, Centro de
Referência da Dança da Cidade de São Paulo, Vila Itororó, residência do Clube de Choro

no Teatro Artur de Azevedo e Chácara do Jockey).

ii - relatório do mapeamento das ocupações existentes e da política de

regulamentação e apoio aos espaços públicos ocupados.

iii - informe todas medidas realizadas para implementação do programa de apoio a

bibliotecas comunitárias.
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Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui o Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o
sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 8 de promoção da ocupação dos espaços públicos com
práticas e atividades artístico-culturais.

Requeiro, nos termos regimentais, que a Secretaria Municipal de Cultura

encaminhe a esta Subcomissão os seguintes documentos:

i - relatório do investimento intersecretarial em infraestrutura e acessibilidade em

espaços públicos com maior recorrência de atividades culturais;

ii - ato que estabelece os procedimentos para facilitar a realização de atividades

culturais em espaços públicos;

iii - as leis e decretos para ocupação dos espaços públicos por eventos e

manifestações culturais temporárias foram revistas e aprovadas.

iv - a regulamentação dos Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem.

V-

Sala da Comissão de Finanças e
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Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui 0 Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o
sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 9 de conservação dos bens e paisagens culturais, monumentos

e obras artísticas e áreas de potencial arqueológico com instrumentos de reconhecimento e

proteção diversificados e implantados em sua plenitude.

Requeiro, nos termos regimentais, que a Secretaria Municipal de Cultura

encaminhe a esta Subcomissão os seguintes documentos:

i - relatório sobre a situação dos estudos de todos os imóveis com abertura de

processo de tombamento até março de 2016;

ii - relatório dos cinco planos de conservação monitorados e apoiados;

iii - relação de estudos específicos de reconhecimento e proteção de bens culturais e
áreas de potencial arqueológico realizados.

iv - lista de bens reconhecidos por meio do Selo de Valor Cultural;

Sala da Comissão de Finança cf. amento, em
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Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui o Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o
sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 10 de valorização da educação patrimonial para produção e

difusão de conhecimento acerca dos bens culturais reconhecidos como patrimônio.

Requeiro, nos termos regimentais, que a Secretaria Municipal de Cultura
encaminhe a esta Subcomissão os seguintes documentos:

i - relatório dos eventos realizados para promoção da reflexão e difusão acerca dos

patrimônios, acervos, arquivos, arqueologia, museus e memória.

ii - as publicações especializadas realizadas por ano sobre patrimônio, acervos,
arquivos, arqueologia, museus e memória.

iii - relatório da metodologia de educação patrimonial por meio da recaracterização
e dos inventários participativos.
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Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui o Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o

sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 11 de fortalecimento dos espaços museológicos para gestão e
difusão dos acervos e bens culturais.

Requeiro, nos termos regimentais, que a Secretaria Municipal de Cultura

encaminhe a esta Subcomissão os seguintes documentos:

i - atos que instituíram o Sistema Municipal de Museus;

ii - relatório sobre a integração ao circuito de exposições dos centros culturais e

espaços museológicos municipais;

iii - relatório sobre as ações educativas desenvolvidas em todos os espaços
museológicos;

iv - relatório sobre os centros de memória implantados por subprefeitura;

v - relatório do mapeamento de espaços inde oendentes de memória;
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Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui o Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o

sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 12 de formulação e implantação de uma política integrada de

gestão e difusão de acervos arquivísticos, bibliográficos e museológicos.

Requeiro, nos termos regimentais, que, a Secretaria Municipal de Cultura
encaminhe a esta Subcomissão os seguintes documentos:

i - o plano integrado de expansão e qualificação das reservas técnicas e dos espaços
de guarda de acervos do município;

ii — relatório sobre o sistema integrado de gestão de acervos;

iii — relatório sobre os bens patrimoniais inventariados e catalogados.

iv — relatório sobre as medidas implementadas para ampliação do acesso aos
acervos por meio da digitalização e disponibilização para consulta online;

v — relatório do mapeamento das tecnologias assistivas e interfaces amigáveis para
disponibilização de acervos.

vi — relatório sobre a aquisição e renovação permanente dos acervos bibliográficos.
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Á Subcomissão do Plano Municipal de Cultura,

Considerando as disposições do Decreto nº 57.484, de 29 de novembro de 2016,

que institui o Sistema Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e o Plano Municipal
de Cultura de São Paulo, bem como o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o
sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Considerando a meta 2 de reestruturação e regionalização da Secretaria Municipal
de Cultura.

Requeiro, nos termos regimentais, que seja convidado representante da Secretaria

Municipal de Cultura e especialistas para discutir a implementação de uma política para
viabilizar a regionalização do orçamento da cultura, para reunião da subcomissão de 07 de

agosto de 2019.
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