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A luta pelo direito à liberdade de 
expressão e pela valorização 

da classe artística se dá para 
além dos palcos, mas também no 
parlamento. O vereador Toninho 
Vespoli integra a Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes na 
Câmara Municipal e sempre atuou 
para garantir que cultura na sua 
totalidade e não apenas como 
entretenimento chegasse a todas 
as partes do município.

Perseguida pelos 
conservadores, a cultura popular e 
periférica é sinônimo de resistência! 
De Bolsonaro até os tucanos, Covas 
e Doria, o investimento público para 
a área foi reduzido às mínguas. 
Se já não bastasse isso, a crise do 
coronavírus veio para penalizar 
ainda mais os trabalhadores que 

dependiam de atrações para 
sobreviver. A realidade é dura,  
mas o jogo pode virar!

Nascido na ZL, militou na 
Pastoral de Fé e Compromisso 
Social e atuou nos movimentos 
sociais na região de Sapopemba. 
Já foi professor no estado e 
lecionou matemática da rede 
municipal. Se tornou vereador  
em 2012 e apresentou dezenas 
de projetos de lei pela pauta 
da cultura e esteve na linha de 
frente contra os congelamentos 
de verbas promovidos pela 
Secretaria Municipal de Cultura 
nos últimos anos. 

Toninho acredita que uma  
nação verdadeiramente soberana  
é aquela que conhece e valoriza  
a sua história e suas raízes.

Cultura

conheça nossas propostas em
tocomtoninho.com.br

CULTURA É 
DIREITO DE 
TODXS!

Graças a lei do Toninho, artistas e 
oficineiros tiveram seus rendimentos 
garantidos na pandemia

Vem pro Zap 
do Toninho 
94154.2571



50650VEREADOR 
TONINHO 
VESPOLI

FOMENTO À CULTURA  
DA PERIFERIA
Apoiou a iniciativa popular que  
deu origem à Lei que cria o Prêmio  
de Fomento à Cultura da Periferia  
de São Paulo, da qual é coautor.

ARTE E INFÂNCIA
É coautor de projeto de lei 461/2016 
que  estabelece programa para 
infância com formacão educacional  
a partir de experiências artísticas.

SAMBA DA 13
Apresentou o projeto de lei 473/2018 
para tornar o Samba do Bixiga 
Patrimônio Imaterial de São Paulo

PMLLLB 
PLANO MUNICIPAL DO LIVRO,  
LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECA
Esteve presente na luta pelo  
Plano Municipal e na defesa do  
seu conselho que foi brutalmente 
atacado na gestão do ex secretário  
de Cultura, André Sturm.

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO 
DAS BIBLIOTECAS
Foi contra a privatização das 
bibliotecas municipais e, ao lado de 
bibliotecários(as) propôs o “abraçaço” 
no Centro Cultural Vergueiro, que 
devido ao sucesso da mobilização, 
fez o processo ser barrado.

O QUE O VEREADOR 
TONINHO VESPOLI 
ESTÁ FAZENDO 
PELA CULTURA?

tocomtoninho.com.br
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