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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre o alvará para atividades culturais 

realizadas em espaços públicos. 

  

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que de acordo com o Art. 5º da Lei Complementar 

nº 398/2016 que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Taubaté, e trata da política 

pública municipal: 

 

Art. 5º Cabe ao Poder Público Municipal planejar e 

implementar políticas públicas para: 

 I - assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura 

como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e 

criação;  

II - universalizar o acesso aos bens e serviços culturais;  

III - contribuir para a construção da cidadania cultural;  

IV - reconhecer, proteger, valorizar e promover a 

diversidade das expressões culturais presentes no Município;  

V - combater a discriminação e o preconceito de qualquer 

espécie e natureza;  

VI - promover a equidade social e territorial do 

desenvolvimento cultural;  

VII - qualificar e garantir a transparência da gestão cultural;  

VIII - democratizar os processos decisórios, assegurando a 

participação e o controle social;  

IX - estruturar e regulamentar a economia da cultura, no 

âmbito local;  
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X - consolidar a cultura como importante vetor do 

desenvolvimento sustentável;  

XI - intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos 

interculturais;  

XII - contribuir para a promoção da cultura da paz. 

 

Considerando que no município há diversos grupos que realizam 

atividades culturais em locais públicos; 

 

Considerando que os organizadores desses movimentos 

solicitam autorização do Poder Executivo para realização desses movimentos, diretamente a 

Secretaria de Planejamento; 

 

Considerando que há um requerimento elaborado pela Secretaria 

de Planejamento para solicitação de Alvará para realização de um evento , até mesmo para as 

manifestações culturais, como por exemplo o Terça Sintonia, que é realizado mensalmente na 

Praça Doutor Souza Alves , popularmente conhecida como Praça da Eletro, e um dos 

documentos obrigatórios é a cópia autenticada do contrato com a empresa de segurança; 

 

Considerando que são atividades culturais com o intuito de 

disseminar cultura e são realizadas sem fins lucrativos, e, consequentemente, não há 

possibilidade de contratar uma empresa especializada em segurança. 

 

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 



REQUERIMENTO 
 

REQ038.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

I- Considerando a Lei Complementar vigente, sobre o 

Sistema de Cultura Municipal, que compete a Administração Pública, assegurar os meios 

para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade 

de expressão e criação, qual o procedimento da Secretaria de Planejamento de alvará para 

realização de movimentos culturais em praças públicas? 

 

II- Levando em consideração que manifestações culturais 

realizadas em praças públicas não têm fins lucrativos para contratar empresa de 

segurança, há possibilidade de se criar um novo critério para o alvará, no item em questão, 

para esses grupos? 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 19 de março de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


