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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 001/11 
 
Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural, Educacional e 
Beneficente de Votorantim “Cultura Votorantim”. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 
 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Cultural, 
Educacional e Beneficente “Cultura Votorantim”, com sede à Rua João 
Walter, nº 289, Sala 04, Bairro Centro, nesta cidade. 

 
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução desta Lei 

correrão por conta das verbas próprias consignadas no Orçamento. 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de fevereiro de 2011. 
 
 
 
 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA: 
 

A Associação Cultura, Educacional e Beneficente “Cultura 
Votorantim” tem por finalidade apoiar e desenvolver ações e projetos 
nas áreas social, educacional, cultural e artística, promovendo a 
reinserção, e tem como público alvo, todos os segmentos (família, 
criança, adolescente e idoso) e, em especial, os que se encontram em 
situação de risco social. 

 
Desde a sua fundação, em 22 de junho de 2009, a referida 

entidade promoveu e desenvolveu diversos projetos nas áreas em 
que se propõe.  

 
Citamos aqui alguns de seus projetos realizados: 

 
� O “Carnaval da Inclusão”, que proporciona aos internos de 

hospitais psiquiátricos, contato com a comunidade em 
momento de lazer e diversão. 

 
� Intermediação junto ao Poder Público, para a vinda da 

Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida em 
nossa cidade.  

 
� Como se trata de uma ação cultural que faz parte de um 

projeto do Governo do Estado de São Paulo, a associação 
desenvolveu o Projeto “TV Cela”, o qual realizou dezenas 
de ações na Cadeia Feminina de Votorantim, e tem como 
objetivo proporcionar às reeducandas a inclusão através da 
comunicação. 

 
� Integra o Grupo de Entidades da Associação dos Usuários 

do Canal Comunitário da Cidade de Votorantim, responsável 
pelo Canal de TV Comunitária da cidade, a TV Votorantim. 

 
� Promove a reflexão política e sobre os direitos humanos, 

tendo trazido para a cidade nomes expressivos do cenário 
nacional, como: Sr. Plínio de Arruda Sampaio e o Jurista 
Dr. Hélio Bicudo. 
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� Mantém uma coluna semanal na Rádio Jovem Pan, na qual 
promove os artistas e as ações culturais da cidade, 
difundindo ações positivas. 

 
� Foi parceira na criação da Academia Votorantinense de 

Letras, Artes e História, instituída em 27 de março de 2010. 
Aliás, já realizou parcerias com várias outras entidades: ou 
seja:  

• com o Grupo Imagem, que colaborou com a 
realização da Mostra Fotográfica Brasil Afro;  

• com a Associação Audiovisual “Francisco 
Beranger”, na mostra paralela do 7º CINEFEST 
Votorantim, mostrando filmes em escolas, igrejas, 
favelas, boates, cadeias, terminal de ônibus, na APAE; 

• com o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região, com o projeto “Vozes Periféricas”, levando 
aos bairros periféricos de Votorantim, Piedade e 
Sorocaba, ações culturais e artísticas. 

 
� Realizou, desde a sua fundação, ações solidárias junto às 

comunidades carentes, com campanhas para ajudar as 
pessoas que moram em submoradias, e com eventos 
solidários do dia das crianças, exibição de filmes na favela e 
almoço especial de natal para o citado público. 

 
� Iniciou em 2010, chamamento público para que todos os 

cidadãos possam se manifestar e dizer o que acham da ideia 
de transformar a Cadeia Pública de Votorantim (que será 
desativada em breve), em uma Escola Livre de Artes; tendo 
conseguido muitas assinaturas favoráveis, inclusive de 
Deputados que representam Votorantim e região. 

 
� Em janeiro de 2011, realizou campanha para colaborar com 

as vítimas das enchentes no Estado do Rio de Janeiro, 
obtendo expressiva doação da comunidade. 

 
� Através de documentários que estão em fase de finalização, 

pretende multiplicar ações e ainda homenagear patrimônios 
imateriais do nosso País, como é o caso do filme 
“Clementina Cadê Você” e “TV Cela - o Filme”, ambos 
produzidos pela Associação Cultura Votorantim. 
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A referida Associação já esteve em Cuiabá, Campo Grande, 

Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, entre outras cidades, falando 
de cultura e Direitos Humanos.  

 
Com tudo isso, Nobres Pares, a Associação Cultural, Educacional 

e Beneficente de Votorantim “Cultura Votorantim” provou que não é uma 
instituição criada apenas para ser um ponto de encontro, pelo contrário, 
ela vem desenvolvendo um papel fundamental na fomentação da 
cultura.  

 
Por todo o exposto, é que hoje estamos apresentando este Projeto 

de Lei, para declarar de utilidade pública a referida associação, e 
esperamos contar com o apoio de Vossas Excelências. 

 
 
 
 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 
Vereador 


